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Відданість справі 
Комісія, якій доручено упорядкування цієї антології, присвячує ці книги в ім'я Господа всім 

людям доброї волі в світі, які надихаються бажанням досягти піднесення свого духу за 

допомогою вивчення Божественних одкровень і практики вчення Божественного Вчителя. Той, 

хто відчуває в собі бажання жити за вченням Шостої Печатки, отриманим в цю Еру Духа Істини, 

повинен до останньої краплі насолодитися духовним змістом, що міститься в цих книгах. Тоді з 

його серця вирветься заклик до всього людства і найніжнішими струнами людського серця 

зазвучить речення: "Любіть один одного". 

Передмова до німецького видання 
Ця книга є вірним перекладом першого з дванадцяти томів "Книги істинного життя" з 

оригінального тексту іспанською мовою і містить божественні одкровення. Йдеться не про що інше, 

як про Другий прихід Господа як Святого Духа. Через спеціально обрані і підготовлені Ним 

інструменти (слово в іспанському тексті: "portavoz" - носій голосу, посередник слова, рупор) 

Христос доносив великі істини, щоб пояснити нам сенс нашого земного життя, відкрити нам 

таємниці Духа, які ми не розуміли і не знали, і дати нам розраду, силу і орієнтири посеред 

наростаючого хаосу, який приносить суворі відвідини всьому людству з метою його очищення. Це 

вічне, незмінне послання Бога до Своїх дітей: у Першу Епоху через Мойсея і Пророків, а в Другу 

Епоху через Ісуса та Його учнів. Якщо послання здається нам новим у нинішній Третій Епосі, то це 

тому, що пояснюються багато незрозумілих слів Першої і Другої Епохи, і тому, що Господь відкриває 

нам подальші духовні осяяння, які Він не міг дати нам тоді. ("Я ще багато чого маю сказати вам, але 

ви не можете знести тепер. " Івана 16:12). 

Книга розділена на багато розділів, і кожен вірш пронумерований; це не тільки служить для 

точного посилання на уривок, але також має на меті показати зовні, що це не легке читання; 

скоріше, зміст повинен бути прочитаний, вивчений і осмислений із зібраними почуттями і з 

роздумами. Після цього, однак, має бути найголовніше: виконання, вчинок. 

Уважний читач помітить, що багато думок і духовних доктрин часто повторюються, хоча 

здебільшого іншими словами або з різних точок зору. На це є кілька причин: По-перше, вчення 

давалося протягом багатьох років у десятках місць зібрання. По-друге, в цьому процесі були активні 

різні словесні посередники, і в залежності від духовної зрілості інструменту, слово Боже могло 

давати про себе знати. І, нарешті, повчальні звернення виголошувалися не в закритих колах, а 

публічно перед простою аудиторією, так що до них завжди могли приєднатися новачки, через що 

Господу доводилося повторювати для них основні поняття в Своєму Слові. 

Сьогодні ми не повинні ображатися на повтори, але вони повинні дати нам можливість глибоко 

закарбувати в собі божественні думки. І, крім того, повторення підтверджують, що вчення походить 

від Бога; бо, незважаючи на безліч місць, в яких воно було дано, і безліч посередників Слова, 

виявляється єдність Слова. 

Було б катастрофою для всього людства, якби на основі матеріально хибно витлумачених 

пророцтв - так само, як єврейський народ майже 2000 років тому - воно відкинуло Божу руку 

допомоги і залишилося глухим до голосу вашого Господа, який у цьому безпомилково реальному 

та істинному Божому Слові звертається до кожного людського духу і закликає його до роздумів, 

навернення та одухотворення. Той самий голос одного дня зажадає звіту від кожного з нас про те, 

наскільки ми виконували його люблячі настанови та вказівки. 

У творі "Книга істинного життя" головною темою є дух, саме тому це слово зустрічається дуже 

часто в різних зв'язках. Що мається на увазі під "духом"? - У сьогоднішньому повсякденному вжитку 

і в словниках слово "дух" застосовується в значенні здатності мислити, тобто: розум, інтелект, ідея, 

кмітливість і т.д. - У нинішньому вченні, як і в Біблії, слово дух має інше значення, і Ісус ясно дав це 

зрозуміти, коли сказав: "Бог є дух, і ті, що поклоняються Йому, повинні поклонятися Йому в дусі та 

істині" (Ів. 4:24). Вічна стихійна сила, Бог, є чистим духом, без форми - що, однак, не виключає того, 
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що в особливих випадках Він відкриває Себе Своїм дітям і в людській подобі, як Отець. 

Найсуттєвішою якістю Бога є любов, і, керуючись цією любов'ю, Він створив із Себе інших духовних 

істот, щоб мати можливість дарувати їм Свою любов. Ці духи, іскри Божого духу і з тими ж 

характеристиками, що й Бог, в обмеженій мірі, заповнювали нескінченний простір, поки не 

відокремилися від Бога через свою гордість і непослух, а потім були покладені в матеріальне тіло, 

щоб мати можливість знову розпочати подорож додому. Отже, найважливішою частиною людини є 

її дух, іскра божественного духу всередині неї. Якщо коротко, то це виглядає наступним чином: 

Дух Божий = любов, мудрість і сила. 

Дух людини = іскра Божого духу в людині. 

Духи - споконвічні ангельські духи, а також людські духовні істоти, незалежно від того, 

перебувають вони в матеріальному тілі (втілені) чи поза ним (невтілені). 

Божественні одкровення були зроблені в Мексиці іспанською мовою. При перекладі німецькою 

мовою було докладено багато зусиль для того, щоб у кожному випадку було відтворено духовний 

зміст. У формуванні слів та речень також значною мірою дотримувалися оригінального тексту, 

через що подекуди виникали дещо незвичні вирази та побудови речень. Лише у відносно 

небагатьох випадках доводилося вибирати більш вільний переклад, щоб знайти приємну форму 

вираження німецькою мовою, але духовний зміст завжди вірно зберігався. 

Короткі пояснення, які видаються необхідними для розуміння, додані у вигляді виносок, а 

доповнення до тексту відповідно до змісту - у дужках. Довші виноски можна знайти у вигляді 

приміток у додатку до книги. 

Перекладачі 

Пояснення для кращого розуміння інструкцій 
I. Другий прихід Христа у дзеркалі біблійних обітниць. 

Передмова перекладачів починається лаконічним реченням: "Це не що інше, як Другий прихід 

Господа як Святого Духа". Багато читачів очікують пояснення цього твердження, яке буде наведено 

нижче. З найдавніших часів зародження християнства віруючі переймалися питанням Другого 

пришестя Христа, і кожна епоха виробляла свої уявлення про нього. Навіть сьогодні віруючі мають 

різні, здебільшого розмиті уявлення про це, оскільки не знають, як правильно тлумачити символічні 

образи відповідних біблійних уривків. Тому необхідно внести ясність. З цією метою ми хочемо 

розглянути неточні і часто фантастичні ідеї та порівняти їх з відповідними біблійними словами. 

Поширеною є думка, згідно з якою Господь з'явиться перед очима всіх людей на хмарах 

небесних, причому всі очі побачать Його одночасно, бо Його Друге пришестя має бути подібне до 

спалаху блискавки в небі, яка все осяє і буде видимою для всіх людей. - Чи може це взагалі 

відбутися, і чи відповідають ці ідеї об'явленням Самого Ісуса, як їх донесли до нас різні євангелісти? 

Як відомо, Земля має кулясту форму, і вже з цієї причини популярна ідея про цю подію є 

фізичною неможливістю, оскільки жителі сферичного світу не можуть бачити небесне явище 

одночасно по всій земній кулі. 

Давайте спочатку розглянемо, чи не стане більш достовірною картина цієї події з різних 

біблійних посилань, якщо ми перекладемо слова пророцтва з символічних образів на нашу сучасну 

мову і таким чином осягнемо духовний зміст, який повинен бути виражений. 

Про час Другого пришестя Господь дійсно говорить, що ніхто не знає дня і години, коли це 

станеться, крім Отця (Мф. 24, 36 + 42); але Він дав різні знамення Свого пришестя: лжехристів і 

лжепророків, війни, моровиці, дорогі часи, землетруси, посилення злоби і скорботи, жахи і великі 

знамення на небі, потопи і сильні бурі, проголошення Євангелія по всьому світу. - Всі ці знамення 

здійснилися, та все ж віруючі все ще чекають на виконання обіцянок. 

У притчі Господь ще точніше вказав на час і спосіб Свого Пришестя. Він порівняв це зі злодієм, 

який таємно вдирається вночі, і додав:... . "Бо прийде Син Людський тієї години, коли ви не 
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думаєте" (Мт. 24:44). З цієї притчі чітко випливають дві речі: по-перше, що Його Пришестя 

відбудеться не як надприродне небесне видовище, а таємно, непомітно для світу і християнства в 

цілому. А по-друге, що час Його приходу також буде іншим, ніж очікувалося. 

Господь підсилює важливість цієї притчі для правильного розуміння Свого Другого пришестя, 

знову посилаючись на неї у Своєму Об'явленні Іоанну: "Ось, Я приходжу, як злодій. Блаженний, хто 

пильнує, і тримає одежу свою напоготові. .. " (Об'явл. 16:15). 

У другій притчі про мудрого і нечестивого слугу навіть дається натяк на те, що час, коли люди 

очікують Його приходу в момент Його Другого пришестя, встановлений надто рано чи надто пізно. 

Ісус говорить у цій притчі:... . А якщо той раб лукавий скаже в серці своїм: "Довго не прийде пан 

мій...", то прийде пан того раба того дня, про який він не думає, і тієї години, про яку він не думає. .. 

"(Матв. 24, 48 + 50). Це ясно свідчить про те, що Господь прийде раніше, ніж зазвичай припускають 

християни.  

Яким чином має відбутися це Пришестя Господнє, яке пройде в тиші? - У Євангелії від Матвія 

читаємо: "Бо як блискавка спалахує від сходу сонця (схід) і світить, аж поки не зайде (захід), так 

буде і прихід Сина Людського" (Мт. 27, 27). - Всім повинно бути очевидно, що це не може бути 

природним спалахом блискавки, який ми бачимо нашими фізичними очима; бо в дуже небагатьох 

випадках блискавка сяє зі сходу на захід, а спускається з неба на землю: отже, значення повинно 

бути іншим. - Оскільки блискавка - це яскраве світлове явище в небі, а термін "світло" часто 

вживається в Слові Божому як символ духовного пізнання, то очевидно трактувати цю "блискавку" 

як одкровенне вчення Христа, що виходить з духовних небес. 

Чому вона починається на Сході, а завершується на Заході? - Господь у Своєму новому Слові 

говорить нам, що цей образ символізує всю повноту Його вчення людству, яке мало свій початок в 

народі Ізраїлю, тобто на Сході чи Сході, і повинно було знайти своє всеосяжне завершення на 

Заході, в одній з країн Західної півкулі, і тепер також знайшло його. (Духовні одкровення в Мексиці) 

- Символ блискавки також має значення того, що для Нього проміжок часу, який лежав між двома 

часами одкровень, був лише короткою миттю, яка пройшла, як спалах блискавки в небі. - Для нас, 

людей, майже 2000 років - це великий термін, для Бога - лише мить вічності. 

Наступні вірші Євангелія від Матвія, в тому вигляді, в якому вони дійшли до нас, начебто 

суперечать такому тлумаченню Другого пришестя Христа як одкровення на словах, оскільки там 

сказано, що "сонце і місяць" втратять своє світло, "зірки" впадуть з неба, на небі з'явиться 

"знамення Сина Людського", а потім Він Сам з'явиться "на хмарах небесних" з великою силою і 

славою. 

Якщо терміни у зворотних комах розуміти в матеріальному сенсі, як це зазвичай буває, то 

землю огорнула б темрява, на нічному небі в сум'ятті забігали б зірки або на землю обрушилася б 

злива метеоритів, в цьому хаосі на небі з'явилося б знамення, а потім між нічними хмарами 

з'явився б Сам Господь, щоб судити переляканих людей. Але якщо розуміти біблійні слова про 

Другий прихід Христа як алегоричні образи духовних процесів, як це і повинно бути, то вони несуть 

зовсім інше розуміння. 

Обмежимося розшифровкою символічного терміну "хмара". У Біблії воно зустрічається кілька 

разів, але здебільшого не в природному розумінні. Коли сини Ізраїля проходили пустелею, 

"Господь йшов перед ними вдень у стовпі хмарному...", а коли на горі Синай були дані Десять 

Заповідей, то "хмара" означає духовну присутність Бога для Свого народу. У видінні Даниїла 

сказано: "Я бачив у видінні цьому вночі, і ось, прийшов Один "на хмарах небесних"  як Син 

Людський до Старого від віку, і приведений був перед Ним. Він дав йому владу, честь і царство, 

щоб йому служили всі народи, племена і язики. Влада його вічна і не минеться, а царству його 

немає кінця" (Дан. 7, 13+14). Тут для позначення духовного явлення Христа використовується той 

самий вираз, що і в описі Його Другого пришестя в Євангелії від Матвія; але хто скаже, що це 

матеріальні хмари, а не символічний вираз для позначення духовного явлення Христа? 
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У Євангелії від Луки показово, що йдеться не про "хмари небесні", а про "хмару", а слово "небо" 

взагалі відсутнє: "І тоді побачать Сина Людського, що йтиме "на хмарі" з великою силою і славою" 

(Лк. 21, 27). Цей вислів чітко показує, що мова йде не про земні хмари на небі, а про духовну форму 

об'явлення, і що Господь не з'явиться матеріально-видимо. 

Біблійний уривок також говорить про те, що люди бачили "Сина Людського". Багато християн 

розуміють це буквально і вірять, що вони побачать Ісуса своїми матеріальними очима, коли Він 

спуститься з небес. - Чи фізична поява Ісуса, яку ми побачимо нашими матеріальними очима, 

пробудить чи зміцнить віру людства в Нього? - Зовсім ні. Якби Христос зійшов з небес, видимий 

фізичними очима, лише зникаюче мала частина людства змогла б це побачити. Решта людства, 

практично все людство, не стало б свідком цього явища, а отже, переконливого ефекту Другого 

пришестя Христа не відбулося б взагалі. Отже, все знову залежало б від того, чи вірити 

нечисленним очевидцям, чи Його словам, тобто ситуація була б такою ж, як і майже 2000 років 

тому. 

У той час Христос вже жив помітно серед людей, а Його вченню не вірили - за винятком 

невеликої меншості. І якби Він був сьогодні серед нас, як людина для наших фізичних очей, то на 

Нього звернули б ще менше уваги, ніж 2000 років тому, тому що сьогодні люди занадто зайняті 

своєю боротьбою за більший добробут або своїми важкими проблемами щоденного добування їжі, 

своєю боротьбою за владу, інтригами і війнами. - І все ж люди побачать Його. Ті, хто обдарований 

духовним обличчям, побачать Ісуса так, як бачили Його учні під час преображення на горі Фавор. 

Не як доказ Його присутності - вони не потребують цього доказу - а як нагороду за віру і духовну 

підготовку. - Інші відчують у своєму єстві присутність Христа в Його нових об'явленнях. Їхній дух 

свідчить їм про істинність Його Слова. - А інші, більшість, затремтять усім своїм єством, коли їх 

спіткають важкі випробування, які повинні прийти. Тоді їхня совість дасть їм зрозуміти, що це і є 

обіцяне Пришестя Христа у Його невблаганній справедливості. Цей досвід буде набагато 

тривалішим, ніж якби їхні фізичні очі бачили "Сина Людського".  

В Євангелії від Луки обіцянка Ісуса про Його повернення на землю супроводжується 

зауваженням: "Коли ж це почне збуватися, погляньте вгору, і піднесіть голови ваші, бо 

наближається ваше викуплення" (Лк 21:28). Вираз "коли це почне відбуватися" вказує на те, що це 

не раптова "подія кінця світу", а більш тривалий процес, за яким люди повинні стежити. Про те, що 

це за процес, свідчить ще одна згадка Ісуса про Його повернення: "Коли прийде Син Людський, чи 

думаєте ви, що й на землі знайде віру? (Лк. 18, 8) Характер питання виражає заперечення і 

припускає, що Його другий прихід також пов'язаний з проголошенням істини, Його вчення про 

спасіння, і що люди знову матимуть можливість прийняти або відкинути його на основі своєї вільної 

волі, і вони - принаймні, що стосується великої маси людей і їх провідних представників церкви, 

науки і держави - спочатку будуть вести себе так само невіруюче і відкидаюче, як і в часи Ісуса 

Христа. 

У притчі про гірчичне зерно (Лк. 13, 18), яка символізує становлення Царства Божого на землі, 

Господь особливо вказує на малість зерна, тобто на спочатку малу дію Його Слова у світі, яке 

кидається "в сад", тобто спускається з неба на землю і стає великим "деревом", що дає притулок і 

тінь усім птахам, тобто людям, і таким чином є основою Царства Божого на землі. Такий же сенс 

поступового зростання і проникнення Його Слова у свідомість людства знаходимо і в наступній 

притчі про закваску. 

Тепер нам потрібно дослідити, що може сказати з цього приводу апостол Іван, улюблений учень 

Ісуса, який - як свідчить його євангельська розповідь - засвоїв і передав вчення свого Вчителя у 

найглибший і найдуховніший спосіб. У Своїй прощальній промові до учнів Господь говорить: "Якщо 

любите Мене, то дотримуйтесь Моїх заповідей. І Я помолюся Отцеві, і Він дасть вам іншого 

Утішителя, щоб перебував з вами по всі дні: Духа істини, що Його світ не може прийняти, бо не 

бачить Його, і не знає Його. А ви знаєте Його, бо Він з вами перебуває і в вас перебуватиме: Я не 

залишу вас сиротами, Я йду до вас" (Ів. 14:1518). 
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Через важливість цієї обітниці для Своїх послідовників Ісус кілька разів повертається до неї у 

Своїй великій прощальній промові: "Утішитель же, Дух Святий, що Його зішле Отець Мій в Ім'я Моє, 

Він навчить вас усього і пригадає вам усе, що Я вам говорив" (Ів. 14:26). Тут ми дізнаємося, що цей 

Утішитель або Дух Істини - це Святий Дух Божий, який "в ім'я" Христа посилається до віруючих на 

землі, щоб навчити їх всього і нагадати їм все вчення Ісуса Христа. 

Після того, як Ісус ще раз поклав Свою заповідь любові на серце учнів і підготував їх до 

майбутніх переслідувань, Він дає їм заспокійливе запевнення як обітницю після цих переслідувань: 

"Коли ж прийде Утішитель, якого Я пошлю вам від Отця, Дух істини, що від Отця походить, Він 

засвідчить про Мене. І ви свідчитимете, бо ви були зі Мною від початку" (Ів. 15:26-27). "Але істинно 

кажу вам: добре, що Я йду (до Отця). Бо коли Я не піду, Утішитель не прийде до вас, а коли піду, то 

пошлю Його до вас" (Ів. 16:7). Тому передумовою приходу Утішителя як Духа істини є повернення 

Ісуса до Отця. Це означає, що цей Дух Істини походить від Самого Христа як "Слова" Божого і Він 

пошле Його від престолу Отця, в єдності з Ним, Своїм віруючим на землі. Бо Він був ще й великим 

правдосвідком Бога як людини, тому й зізнався перед Пилатом: "Я - цар. Я народився і прийшов у 

світ, щоб свідчити про істину. Хто від істини, той слухає голос Мій" (Ів. 18,37). 

"Мені ще багато чого треба вам сказати, але зараз ви не можете цього витримати. Коли ж 

прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку правду. Бо Він не буде говорити від Себе, але що 

почує, те й скаже, і що буде, те й об'явить вам. Той самий перетворить мене, бо з мого власного 

візьме, і об'явить вам. Все, що має Отець, - моє. Тому Я сказав: Він візьме від Мене і об'явить вам" 

(Ів. 16:12-15). 

Цими словами Господь звернув увагу Своїх учнів на те, що вони ще не в змозі винести всієї 

істини, яку Він має передати їм від Отця як носій одкровення. Тому Він ще раз відсилає їх до Свого 

прийдешнього Слова об'явлення як Духа істини, який потім відкриє їм усі істини. Він буде 

проголошувати "Словом", як і на землі, лише те, що отримає в єдності з Богом Отцем як 

божественну істину і мудрість від Нього і що, однак, не є чимось чужим, лише переданим, а 

виходить від Його власного духу. Роблячи це, Він "преобразить" Своє життя і вчення як Син 

Людський, Ісус, вносячи в нього світло і ясність, оскільки цей Дух утіхи та істини є Словом Самого 

єдиного Божественного Духа, через що Він є також "Святим Духом". 

Як бачимо з попередніх цитат, Новий Завіт дає нам безліч згадок і пояснень про "іншого 

Утішителя", "Святого Духа", "Духа істини", якого Отець пошле Своїм дітям після повернення Ісуса до 

Отця. Біблія також повідомляє, що це сталося, коли на учнів зійшов Святий Дух. Зараз серед 

віруючих часто побутує думка, що цим обіцянки були повністю виконані і можна вважати, що 

справу можна вважати завершеною. Але чи правильна така точка зору? - Ми повинні 

усвідомлювати, що всі слова Ісуса, а особливо Його обітниці, стосувалися не лише теперішнього 

часу чи найближчого майбутнього, але що їхній духовний зміст має актуальне значення і для 

пізніших часів. Зішестя Святого Духа на учнів Ісуса, на їхніх пізніших співпрацівників і одновірців, а 

згодом на небагатьох обраних було - незважаючи на його велике значення - лише скромним 

початком, так би мовити, передоднем того, що мало статися в майбутньому. У так званій 

п'ятидесятницькій події було охоплено лише невелике коло, але досконале сповнення має охопити 

весь народ Ізраїлю, як пророкував вже пророк Йоіл: "І після цього виллю Духа Мого на всяку плоть, 

і будуть снитися сни синам твоїм і дочкам твоїм, і будуть бачити видіння юнаки твої". (Йоіл 3:1) - Те, 

що тоді було майбутнім, стало теперішнім з 1866 року. Дух істини нині серед нас. Але як мало вже 

внутрішньо готових і здатних повноцінно діяти в силі Святого Духа, навіть якщо вони прийняли в 

себе цього Духа Істини! Це Я говорив вам "притчами" (в переносному значенні). Але настає час, 

коли Я вже не буду говорити до вас "притчами", але вільно звіщатиму вам про Мого Отця" (Ів. 

16:25). Цим Господь підтверджує, що Його мова - це образна мова, сповнена символів і духовних 

відповідностей земно-матеріальних речей і процесів духовній природі. Але прийде час - і це може 

бути тільки час Його повернення як Духа втіхи, істини і святості - коли Він безпомилково 

проголосить Свого Отця Своїм у їхньому тоді більш розвиненому світі мови і понять, так що 
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спантеличенню розуму над істинним значенням мови малюнків буде покладено край раз і 

назавжди. Боязкі християни, які бачать у кожному духовно просунутому одкровенні обман, та 

іменні християни, які не хочуть, щоб їх турбували у духовній млявості, будуть вказувати на 

застереження Ісуса щодо лжехристів і таким чином намагатимуться утримати людей від прийняття 

цього нового Слова Божого. Але вони повинні знати, що саме в часи лжехристів і лжепророків, яких 

було і є достатньо, обіцяний і "справжній" Христос зі своїм новим Словом. Тому невивчене або 

упереджене відкидання всього нового, що не вписується у власні уявлення та інтереси, неминуче 

має призвести до відкидання Христа в Його Другому пришесті! Тому серйозне застереження: 

випробовуйте все, але зберігайте те, що добре. 

На завершення цього дослідження згадаємо Послання Христа в Його духовному одкровенні до 

апостола Іоанна, яке, згідно з формулюванням, адресоване християнським церквам Малої Азії, але 

яке за своїм істинним змістом є повчанням християнським церквам протягом семи послідовних 

епох розвитку. Останню епоху символізує Лаодикійська громада, в якій ми можемо впізнати сучасні 

церковні організації християнського типу, які застигли в культі. Господь каже їй: "Я знаю твої діла, 

що ти ні холодна, ні гаряча. О, щоб тобі було холодно або тепло! А за те, що ти теплий, і не 

холодний, і не гарячий, Я викину тебе з уст Моїх!" (Об'явл. 3:15+16) - Яка влучна характеристика 

сьогоднішньої назви і звичного християнства! "Ти кажеш: Я багатий, і маю ситість, і нічого не 

потребую, і не знаєш, що ти нещасний, і убогий, і бідний, і сліпий, і голий. Я раджу тобі купити в 

Мене золото, очищене вогнем, щоб ти був багатий, і білу одежу, щоб ти був одягнений, і щоб не 

було видно сорому наготи твоєї, і намасти очі твої оливою, щоб ти міг бачити". (Об'явл. 3:17, 18) - 

Християни думають, що у них є все, і вони не потребують подальшого одкровення Христа. Але в 

Його очах вони духовно убогі, жалюгідні, сліпі і нагі, тому Він радить їм придбати у Нього золоті і 

білі шати непідробних, божественних істин спасіння. 

Ще й очі, сліпі до правди, мазати очною маззю - цікаво, з чого вона зроблена? - Я караю і караю 

тих, кого люблю. Тож будьте старанні і покайтеся" (Об'явл. 3:19). Незважаючи на суворі докори, 

Господь не відкидає Своїх дітей. Він любить їх, особливо у великих випробуваннях і випробуваннях, 

які прийшли і прийдуть на людство, бо вони покликані привести нас до покаяння і оновлення. 

"Ось Я стою під дверима і стукаю. Якщо хтось почує Мій голос і відчинить двері, Я ввійду і буду 

вечеряти з ним, і він зі Мною. (Об'явл. 3, 20) - Він не відчиняє дверей і не примушує Своїх дітей. Але 

ті, хто прислухаються до Його голосу, який чується заново, і відкривають двері свого серця, 

відчувають найтісніший зв'язок від духу до духу зі своїм Господом. 

Ми намагалися допомогти критично налаштованим сумніваючимся, але з доброї волі, зрозуміти 

Пришестя Христа. Ми зазначали вище, що Він не повернеться в розпал вражаючої небесної події, а 

також не повернеться фізично видимим чином. Ми також зрозуміли, що великі натовпи не 

помічають Його повернення, бо Він приходить, як злодій уночі: несподівано і тихо, духовними 

засобами. Звідси Його заклик: пильнуйте і моліться, щоб не пропустити цей знаменний і важливий 

час. Не уподібнюйтеся п'ятьом нерозумним дівам з притчі, які допустили, щоб у їхніх світильниках 

вичерпалася світлоносна олія - символ віри, любові та надії, і тому не змогли зустріти нареченого, 

що йшов у духовній темряві опівночі, з радісним впізнаванням і врешті-решт запізнилися на 

весілля. 

II. три рази і сім печаток 
Після свого духовного створення значна частина дітей Божих відпала від свого Творця, 

зловживаючи своєю вільною волею в непослуху. Тим самим вони прирекли себе на вічну 

віддаленість від Бога, тобто на смерть. Але Бог у Своїй безмірній любові дав можливість Своїм 

дітям повернутися до своєї духовної домівки. Але шлях був дуже довгим, складним і болючим. 

Саме тому Він не залишив їх на самоті, а відкрив їм могутнє вчення, за допомогою якого вони крок 

за кроком, крок за кроком могли б повернути собі втрачений духовний рай. План навчання і 

виховання був розділений на три великі епохи, які в свою чергу поділяються на сім етапів розвитку, 

що відповідають семи печатям Книги Життя в Одкровенні Іоанна Богослова. 
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Тричі 
Вперше. 

На початку Першої Ери Бог ще міг духовно спілкуватися зі Своїми дітьми через деяких обраних. 

Вони чули Його духовний голос, який вів їх. Але коли цей зв'язок був втрачений в результаті 

зростаючого матеріалізму Його дітей, Бог шукав посередника. Він спорядив людину, через яку міг 

спілкуватися зі Своїм народом. Мойсей був обраним знаряддям, через яке Він оголосив десять 

заповідей, що мали дати орієнтири для життя спочатку народу Ізраїлю, а згодом і всьому світові. 

Мойсей з десятьма заповідями та детальними настановами символізує Перший раз, коли Бог 

відкрився Своїм дітям як Творець, єдиний Бог, у Своїй невблаганній справедливості (Бог-Отець 

Трійці). 

  

Вдруге. 
Коли час сповнився, Бог послав Свого Єдинородного Сина. Божий Дух став людиною в Ісусі і 

оселився серед людей. У Своєму вченні Він виявив Божественну любов, а Своїм життям і 

жертовною смертю дав людству досконалий приклад, тому Він був Божественним Учителем, який 

виконав Десять Заповідей Першої Епохи через любов, що знайшла своє найвище вираження на 

хресті, коли Він приніс Себе в жертву за людство. Ісус символізує Другу Еру (Бог Син Трійці). 

Третій раз. 
Ісус не міг об'явити все під час Свого перебування на землі, бо людство ще не було до цього 

готове. Але Він оголосив, що Отець пошле Утішителя - Святого Духа. Цей Третій Час відкрив Ілля, 

Дух якого просвітив знаряддя, призначене Богом. Це був простий чоловік на ім'я Роке Рохас, який, 

як і Іоанн Хреститель, був предтечею того, що Святий Дух Божий, Дух Істини, явив Себе серед 

людей. У 1866 році Дух Іллі проголосив через свого Слова-Посередника: "Я - Ілля, Пророк Першої 

Ери, той, що Преобразився на горі Фавор; приготуйтеся..." Слухачі, які мали дар духовного бачення, 

бачили тоді Ісуса, Мойсея та Іллю так, як бачили учні під час преображення Ісуса на горі Фавор. Це є 

підтвердженням трьох великих епох і того, що Ілля символізує третій час, в якому спілкується Дух 

Істини, або: пришестя Христа в Дусі (Бог Святий Дух Трійці). 

Бог дає Свої об'явлення в досконалому порядку: вчення любові було дано нам через Ісуса 

(вдруге) після того, як ми вже мали достатнє знання про праведність Бога (вперше). І так ми 

зможемо отримати вчення істини і мудрості в тій мірі, в якій будемо виконувати вчення любові 

(Третій Час). 

Сім печаток 
"Книга життя" з сімома печатками, відома з Об'явлення Іоанна Богослова, містить історію 

людства, передбачену Богом. Він поділений на сім основних розділів, кожен з яких має певну 

печатку. Ці печаті були зняті Христом, щоб світло, яке міститься у відповідному розділі Книги Життя, 

воля і виховний план Бога, могло вплинути і реалізуватися в людському світі. Таким чином, головне 

вчення відповідного духовного етапу розвитку людства уособлюється в символічній події одним із 

Божих обранців, як дороговказ і взірець цієї епохи і всіх наступних часів. - З початку Третьої Епохи 

"Книга Життя" була відкрита на Шостій Печатці. 

Перша печатка: Жертвоприношення 
Господь говорить нам у Своєму новому Слові: "Перший з цих етапів духовного розвитку світу 

символізує Авель, перший слуга Отця, який приніс Богові свою спокутну жертву. Він є символом 

жертовності. Заздрість повстала проти нього". (U. 161, 54) 

З 4-го розділу книги Буття ми знаємо, що Каїн і Авель принесли всепалення Богу. На Авеля Бог 

подивився милостиво, бо він був відданий з невинним і чистим серцем. А Каїна Бог відкинув, бо 
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Каїн не був чистий серцем. Це дуже розлютило Каїна, і він із заздрощів та ненависті вбив свого 

брата Авеля. Глибинний сенс цієї біблійної оповіді, однак, полягає в тому, що Авель - окрім своєї 

матеріальної всепалення - приніс Богу також духовну жертву своїх земних людських пристрастей. 

Тому його серце було невинним і чистим. Це очищення його істоти є, таким чином, самим 

символом жертвоприношення. Підсумовуючи, можна сказати: Перша Печатка означає, що ми 

повинні пожертвувати своїми гріховними пристрастями, що дух панує над матерією і що ми тим 

самим досягаємо духовного зв'язку з нашим Небесним Отцем. 

Друга печатка: Віра 
Його символом є Ной. Люди не прислухалися до вчення Першої Печатки, але, зловживаючи 

своєю вільною волею, дозволили керувати собою злим пристрастям матеріалізму. У Бутті 6:3 і далі 

читаємо: "І сказав Господь: Духом Моїм людина вже не буде каратися, бо вона - плоть. Я дам їм ще 

сто двадцять років. . І побачив Господь, що злоба людська велика на землі, і що всі думки та вчинки 

сердець їхніх лихі на віки вічні, . ...Він сказав: Я знищу з землі людей, яких Я створив... . І знайшов 

Ной милість в очах Господніх... . Ной був благочестивою людиною, бездоганним і жив 

благочестивим життям свого часу. . . " 

Народ знехтував Божим застереженням і не повірив у термін, встановлений для того, щоб 

виправитися. Лише один увірував: Ной. Господь обрав його як Своє знаряддя, щоб почати все 

спочатку з новим людством після Потопу. - Потрібна була сильна віра, щоб виконати всі Божі 

накази, які на той час також були досить незвичними і над якими люди сміялися. Але Ной довіряв 

своєму Богові і діяв так, як йому було наказано. Віра була не тільки буквально, але й духовно 

рятівним ковчегом для Ноя, і до сьогодні віра є рятівною силою для кожної віруючої людини. Не 

випадково й те, що Авраам, інший великий герой віри, жив саме в часи Другої печаті. 

Третя печатка: Духовна сила 
Його символом є Яків. Бог дав Якову духовне ім'я "Ізраїль", що означає "сильний". Яків, або 

Ізраїль, зустрів у своєму житті багато випробувань і небезпек, якими Бог випробовував його, але які 

він зміг подолати завдяки духовній силі, що була в ньому. Він став для народу символом тієї 

духовної сили, яку ми повинні набути, щоб вміти терпляче переносити випробування, які посилає 

нам Господь. Завдяки вищезгаданій духовній якості Бог обрав його родоначальником народу 

Ізраїлю, адже від його 12 синів пішло 12 колін. Через нього Єгова також зміг зробити відомим 

велике духовне одкровення.  

Зі Старого Завіту ми знаємо історію, відому як "драбина до неба" (Буття 28:10 і далі): Яків 

побачив уві сні драбину, що стояла на землі і сягала до неба, а по ній піднімалися і спускалися 

ангели Божі. На вершині драбини стояв Господь. У символічних образах Бог таким чином показував 

розвиток духу. Наш дух повинен ставати більш зрілим і чистим, щоб крок за кроком підніматися 

вгору. Ми можемо зрозуміти, що наш дух не може досягти чистоти, необхідної для підйому по 

сходах, поки ми не будемо з Богом в одному людському житті, з першої спроби, так би мовити. 

Потрібно багато спроб, багато заклинань, щоб кожного разу піднятися на кілька сходинок вище, 

відповідно до зрілості, якої досяг наш дух. При цьому Господь застерігає нас не зупинятися на 

сходинках, тобто постійно прогресувати у своєму духовному розвитку, бо інакше ми заважаємо 

тим, хто йде після нас, у їхньому духовному розвитку. - Ангели Божі, що спускаються по сходах, - це 

просунуті духи світла, яких Господь посилає вниз, щоб допомогти тим, хто піднімається. Тут знову 

висловлюється те, що Бог не залишає нас на самоті на шляху до Нього, а пропонує нам Свою 

допомогу.  

Шлях до досягнення якості Третьої печатки - прислухатися до вчення двох попередніх: тільки 

через жертву нижчих пристрастей і через непохитну віру Бог може зробити так, щоб іскра духу, яка 

живе в нас, стала великою силою. 
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Четверта печатка Закон 
Його символом є Мойсей. Бог обрав його, щоб звільнити народ Ізраїлю з єгипетської неволі, і 

через нього дав людям десять заповідей і багато приписів, які зробили Божу волю відомою 

людству. Десять заповідей стали основою всіх людських законів, і якби їх сумлінно дотримувалися, 

людство пішло б добрим шляхом: шляхом істинного поклоніння Богу, справедливості, порядку і 

поваги до ближнього. Але недотримання Божественного закону, тобто непослух людини Божій 

волі, поставило людство на край прірви. 

П'ята печатка: Любов 
Його уособлює Ісус. У Ньому Бог став людиною з любові до нас. Його життя було досконалим 

прикладом, а вчення - єдиним прославленням любові, яка знайшла своє найвище сповнення, коли 

Він віддав за нас своє життя. Саме тому Він зміг підсумувати Своє вчення словами: "Заповідь нову 

даю вам, щоб ви любили один одного, як Я полюбив вас, щоб і ви любили один одного" (Ів. 13:34). І 

дійсно, в цій новій заповіді любові міститься весь закон. Її дотримання до останнього наслідку 

принесе на цю землю духовне Царство Боже. У потойбічному світі це вже так, бо любов є 

передумовою і основою духовного Царства. 

  

Шоста печатка: Мудрість 
Шоста печатка символізує - як прелюдія і підготовчий етап Третьої Ери - Іллю, старозавітного 

пророка і великого воїна, який, виконавши свою місію, відправився на небо в "вогняній колісниці" 

(2 Царств 2:11). Цим образним зображенням нам показано, що дух Іллі - це сповнений світла Божий 

воїн. Цей херувимський 

За свідченням Ісуса, Святий Дух втілився також в Івана Хрестителя (Мт. 11, 7-14), який 

приготував серця, щоб Ісус міг вкласти в них Своє вчення. Він також проклав шлях Господу в наш 

час при Його духовному поверненні і, як могутній ангельський князь, передає всім духам і світам 

світло Святого Духа, Божественну Мудрість, яка витікає з відкритої Шостої Печатки або Глави Книги 

Життя, вчення і одкровення якої Сам Господь оголошував через обрані інструменти до 1950 року. 

Але час Шостої Печатки на цьому не закінчився. Світло Шостої Печатки продовжує світити людству 

до тих пір, поки воно не розпізнає одкровення Христа в Його Другому Пришесті і не одухотворить 

себе. Відвідування, що відбуваються в той же час, будуть підтримувати цей розвиток, щоб духи 

могли отримати істину і мудрість Бога. Таким чином людство буде підготовлено до Сьомої Печатки. 

Сьома печатка: Завершення 
Сьомою печаткою завершується справа викуплення, так само, як на сьомий день - образно 

кажучи - завершилося творіння. Дух пройшов довгий і скорботний шлях і знову перебуває у 

найтіснішому спілкуванні зі своїм Отцем від Духа до Духа. Неслухняний син повертається додому, в 

дім Отця, він переміг себе і світ. - Символом Сьомої Печатки є Сам Отець Небесний, який буде 

остаточно досягнутою метою цього нелегкого шляху розвитку і очищення духів. Сьома печатка ще 

не відкрита. Можливо, завдяки своїй духовній зрілості, одному або двом духам вже дано маленьке 

передвістя того, що принесе Сьома Печатка. Але для всього Ізраїлю і для людства ще повинні 

будуть прийти і піти покоління, ще повинні будуть випасти багато років випробувань, ще повинні 

будуть очистити серця багато сліз, поки не настане найбільший час для всіх: час постійного 

спілкування з Отцем. 

  

ІІІ. народ Ізраїлю 
  

У повчаннях Господь часто говорить про "народ Ізраїлю", "народ Мій" або просто "народ". Це 

жодним чином не стосується мексиканського народу, в середовищі якого відбувалися мітинги. Чи 
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мається на увазі Держава Ізраїль? - Ні, щоб уникнути помилок, тут дається коротке пояснення про 

походження назви "Ізраїль" і про те, до кого в одкровеннях звертається "народ Ізраїлю". 

Біблеїст знає історію зі Старого Заповіту, згідно з якою Яків під час складної життєвої ситуації 

боровся з "людиною" вночі, аж поки не розвиднілося. "Чоловік" не зміг здолати його і нарешті 

сказав: "Не будеш більше називатися Яковом, але Ізраїлем, бо ти боровся з Богом і з людьми і 

піддався". І Бог поновив Якову Свою обітницю: "І буде насіння твоє, як порох земний, і розійдешся 

по всьому світу на захід, і на схід, і на північ, і на південь, і благословляться тобою і нащадками 

твоїми всі племена земні", - Ізраїль - це духовне ім'я і означає "сильний". Вона повинна була стати 

сильною, духовною спільнотою, що охоплює весь народ, численний, сильний народ Ізраїлю. І Бог 

дав людям Землю Обітовану для того, щоб вони могли жити там у мирі та поглиблювати духовний 

зв'язок з Ним. Однак до нього була поставлена умова, згідно з укладеним з Богом заповітом, щоб 

він проголошував усім народам землі істинне поклоніння єдиному Богу і істину Його вчення, тобто, 

щоб він був народом священичим. 

Старий Заповіт дає яскравий звіт про розвиток народу Ізраїлю протягом століть. Незабаром у 

ньому став помітним поділ: з одного боку, невелика група, яку ми хочемо назвати Духовним 

Ізраїлем, тому що вона підтримувала духовний контакт з Богом і з її середовища вийшли мудрі 

провідники народу і великі пророки. З іншого боку, більшість, яку ми назвемо матеріалістичним 

Ізраїлем, бо вони використали Божественні благословення з великою мудрістю, наполегливістю і 

завзяттям виключно для здобуття влади і багатства. Ця непокора заповіту, укладеному з Богом, 

часто приносила народові Ізраїлю тяжкі випробування, які він сам собі створював, бо його 

багатство, сила і гордість фактично викликали сусідні держави на війну проти нього. У скорботі і біді 

народ волав до свого Бога, але покаяння тривало лише до тих пір, поки він не отримав свободу і не 

прийшов до багатства. 

Під час численних випробувань меншість духовного Ізраїлю жила непомітно, але сповнена віри і 

надії на Месію. Саме тому Він зміг стати людиною серед них в Ісусі, щоб ще раз звернути увагу 

Свого народу на Його духовну місію серед народів і підготувати його до неї. Духовний Ізраїль пішов 

за Ним і з радістю слухав Його Слово. Більшість, матеріалістичний Ізраїль, майже не звернула на 

Нього уваги, а офіційна Церква рішуче відкинула Його. Вони чекали сильного чоловіка, могутнього 

воїна, який зламає панування римлян і підніме земний, славний і непереможний Ізраїль. Але Месія 

був смиренним і сповідував: "Царство Моє не від світу цього". Їхнє розчарування було настільки 

великим, що вони засудили Його як агітатора і богохульника і розіп'яли. - Таким чином, відбулася 

подія величезного значення: видиме розділення між духовним і матеріалістичним Ізраїлем.  

Навколо апостолів зібрався духовний Ізраїль, і в невеликому натовпі незабаром визріло знання, 

яке апостол Петро вклав у слова: "Тепер я пізнаю правдою, що Бог не дивиться на людину, але на 

всякого роду людей, хто боїться Його і чинить добро, той Йому угодний". - Отже, до Духовного 

Ізраїлю належать не тільки євреї, але з усіх релігій і народів ті, хто вірить словам Христа і діє 

відповідно до них; бо це духовна спільнота, а тому не прив'язана до націй. 

Матеріалістичний Ізраїль у своєму фанатичному прагненні позбутися римського панування 

зазнав жорстокої військової поразки, а після зруйнування Єрусалиму в 70 р. н.е. перестав бути 

нацією і євреї були розсіяні по всьому світу. Страшний суд спіткав матеріалістичний Ізраїль за 

непослух Божественним законам і за відкидання Месії. Невблаганно збувалося пророцтво Ісуса 

Христа при вигляді величного храму в Єрусалимі: "Істинно кажу вам: не залишиться тут каменя на 

камені, який би не зруйнувався". І знову: "Єрусалиме, Єрусалиме, ти, що вбиваєш пророків і 

каменуєш посланих до тебе, скільки разів Я хотів зібрати дітей твоїх, як квочка збирає пташенят 

своїх під крила свої, та ти не хотів! Ось, дім твій буде залишений тобі в спустошенні". - Протягом 

наступних століть вони всюди були небажаною меншиною, якій доводилося терпіти утиски, 

приниження і злигодні. 

Але зараз, майже через 2000 років після тих страшних подій і пов'язаного з ними видимого 

поділу на духовний і матеріалістичний Ізраїль, знову відбуваються зміни немислимої важливості. 
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Духовний Ізраїль, який як ледь помітна меншість серед народів землі був слабкою, мало 

впливовою групою, пробуджується і збирається. Христос у Своєму духовному поверненні 

звертається до "Ізраїлю за духом". Тепер Він об'єднує всі "розсіяні племена Ізраїлеві", щоб озброїти 

їх Своїм Духом і послати на битву, аж поки вони не досягнуть спасіння і одухотворення людського 

роду. Настановами для цього є нові одкровення Христа, які зібрані в 12-томній "Книзі істинного 

життя". 

З іншого боку ми маємо матеріалістичний Ізраїль. Її паломництво було довгим і скорботним 

відтоді, як вона вигнала зі свого лона Того, Хто запропонував їй Своє Царство як нову спадщину. 

Але часи найжорстокішого гноблення минули, вона розбагатіла і з грошима має великий вплив. 

Вона стала сильною і гордою, а націоналістична гілка знову оформилася як нація, пробудилися 

старі релігійні традиції. Вона вважає, що виконує закони Єгови і Мойсея, але насправді все ще 

поклоняється золотому тельцю. Вона далека від розуміння і виконання своєї духовної місії. Це не 

повинно сприйматися як одностороннє звинувачення проти євреїв або ізраїльського народу; всі 

народи землі - можливо, за винятком невеликих меншин - матеріалізуються і "танцюють навколо 

золотого тельця". - Якщо матеріалістичний Ізраїль спеціально згадується в цьому поясненні, то це 

тому, що в цьому трактаті йдеться про духовний і матеріалістичний Ізраїль і констатується, що 

останній не виконує - поки що - призначеного йому Богом завдання бути священичим народом 

серед народів землі. Мимоволі виникає питання: а що буде далі? - Ми не повинні забувати, що Бог 

дав великі обітниці народу Ізраїлю, і Він ніколи їх не порушить. Але при цьому ми повинні також 

усвідомлювати, що обітниці благословення, які Бог дав Якову щодо його насіння, стосуються духу, 

так само, як пізніше ім'я Якова - Ізраїль - вже є духовним ім'ям. Помилково вважати, що обітниці 

відносяться до матерії, тобто до племені або до нинішньої держави Ізраїль. Якби це було так, то в 

ній все одно з'являлися б пророки і посланці Божі. - Але прийде час, коли нині ще матеріалістичний 

Ізраїль об'єднається з Ізраїлем духовним, і обидва вони знову складуть єдність, єдиний народ 

Ізраїлю. Але коли це станеться? - Коли матеріалістичний Ізраїль відречеться від грошей, влади і 

гордості та визнає нові одкровення Господа - що, можливо, стане можливим лише після ще одного 

найсуворішого відвідування - і зі сльозами болю вигукне: Ісус був Месією, і Христос є для нас також 

"дорогою, істиною і життям".  
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Інструкція 1 
1 На початку часів Я, як Отець, заповідав людині творити добро. Але люди відвернулися від 

божественних заповідей і впали в ідолопоклонство, і вчинили проти Мене огидні справи. Сильні 
перемагали, слабкі зазнавали поразки, а чоловік брав жінку в рабство. Так виникла необхідність 
дати Мойсею десять заповідей Закону на горі Синай. Цей закон містив заповіді, якими мав 
керуватися народ Ізраїлю. З ними йому повинні були сказати: Хто вб'є, той візьме на себе такий 
самий вирок. Хто вкрав, нехай поверне братові своєму. Хто чинить зло, заплатить око за око і зуб 
за зуб. 

2 Наближалася Друга Ера, і Я прийшов, щоб оселитися серед вас в Ісусі, кажучи вам у Своєму 
Слові: "Якщо кого вдарили в праву щоку, нехай підставить і ліву. Простіть ворогам вашим". І в 
Третій Час, в якому ви опинилися, Я прийшов сказати вам: що б ви зробили, якби вбивця вашого 
батька, переслідуваний людським правосуддям, постукав у ваші двері і став благати про 
допомогу? - Дайте йому захист. Якщо ви будете діяти таким чином, то доведете, що досягли того 
духовного розвитку, який дозволяє вам виконувати божественний закон вашого Небесного 
Отця, який заповідає вам: "Любіть один одного; оживляйте душі мертві до життя благодаті, бо 
кожен дух зцілиться". 

3 Сьогодні Я прийшов, щоб говорити з вашим духом і відкрити вам зміст Семи печаток, книги 
вашої історії, пророцтва, одкровення і справедливості. 

4 Це Я прийшов сказати вам, що ви зараз живете в той час, який належить Шостій Печаті. 
5 1866 рік знаменує собою початок цього світлого часу. Я послав Іллю, щоб він підняв завісу 

таємниці і відкрив час Мого прояву як Святого Духа серед людства. Ілля просвітив людину, 
обрану Мною на роль провісника. Саме цей обранець, на ім'я Роке Рохас, почув від душі до душі 
голос пророка, який наказував йому в Ім'я Моє закликати і збирати своїх братів*, бо 
божественне одкровення було готове освітити долі людства. Роке Рохас, лагідний і смиренний, 
як ягня, послухався духовного голосу і відповів: "Нехай буде воля мого Господа".  
Див. примітку 1 у Додатку 

6 Роке Рохас зібрав групу чоловіків і жінок, сповнених віри і доброї волі, і там, на лоні його 
перших зібрань, Ілля явив себе через розум посланця, сказавши: "Я - пророк Ілля, що з 
Преображення на горі Фавор". Він давав перші вчення своїм першим учням, одночасно 
сповіщаючи їм епоху одухотворення і пророкуючи їм, що незабаром прийде промінь 
Божественного Вчителя, щоб спілкуватися зі Своїм народом. 

7 Одного разу, коли скромне місце зібрання Роке Рохаса було повне послідовників, які 
повірили слову цієї людини, Ілля зійшов, щоб просвітити розум його рупора, і, натхненний 
Мною, він помазав сімох цих віруючих, які повинні були представляти або символізувати Сім 
печаток. 

8 Пізніше, коли настав обіцяний момент Мого об'явлення, Я виявив, що з тих семи обраних 
лише одне серце дивилося в очікуванні приходу чистого Подружжя, і це серце належало Даміані 
Ов'єдо, незайманій дівчині, чий розум першим прийняв світло Божественного Променя в 
нагороду за її наполегливість і її підготовку. 

9 Даміана Ов'єдо представляла Шосту печатку. Це стало ще одним доказом того, що світло 
Шостої Печатки є тим, що осяває цю епоху. 

10 У Другій Ері Я знайшов жіноче лоно, материнське лоно, а в теперішньому часі спочив у 
чистому і цнотливому серці Даміани Ов'єдо. Її незаймана утроба була як утроба матері для 
народу Ізраїлю, і через її посередництво Я підготував провідників*, "глашатаїв" і "робітників "**. 
Я привів її на поріг старості і сказав їй: "Ти, що підняла себе як джерело любові і запалила факел 
віри в серцях, спочивай тепер. 
* Голови громад 

** На основі притчі Ісуса Христа про "робітників у винограднику 
11 Вона просила Мене, щоб Я дозволив їй прийти духом до роботи, бо вона ревно охороняла 

Мій Закон і не хотіла, щоб він був осквернений; і Я дав їй це. 
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12 Водночас Я дав їй ще одне завдання, сказавши: "Даміано, не Моя воля, щоб каламутна вода 
змішувалася з кришталево чистою водою. Будьте по праву руку від лідерів, щоб факел віри 
зростав у них щодня. Радійте і освіжайтеся в цьому народі з того місця, де ви перебуваєте. Ось 
народи, що люблять вас і впізнали Мене. Вони йдуть по тому шляху, який ти для них залишив. 
Ось, смолоскип все ще горить. Учитель сказав: "Хто сіє любов, той пожинає любов; хто сіє світло, 
той пожинає світло". Ти боровся, щоб підготувати уми глашатаїв* і очистити шляхи Моїх 
обранців; ось твоє насіння. 
як посередницького органу 

13 Істинно кажу вам, люди: Даміана - чиста діва, яка прийшла в Третю Еру як представниця 
Марії, щоб дарувати вам ніжність і ласку. Блаженні діви, що йдуть за цим прикладом, бо Я 
обдарую їх Своєю благодаттю. І це Моє божественне бажання - перетворити усіх вас, Моїх дітей, 
на Моїх учнів, бо наближається момент Мого відходу і Я хочу залишити вас господарями серед 
людства. 

14 Ідіть впевненим кроком, щоб досягти мети свого шляху і бути сильними на землі завдяки 
своїй смиренності та доброчинності. 

15 Матеріалістичні люди цього часу також закликали Мене. Мій голос знайшов у них духовний 
резонанс, і Учитель дарував мир в достатку; одні, хоча Я з ними, не захотіли Мене прийняти і 
захотіли посіяти насіння іншого роду. 

16 У цю мить Я приймаю вас і дарую вам Своє Буття і Своє Світло, якого ви так довго чекали. Не 
засуджуйте братів ваших, які зійшли зі шляху істини, бо ви не знаєте, чи не зійдете ви завтра на 
інші шляхи. Я оберігаю вас від заблудження і даю вам молоко і мед. 

17 Сьогодні Я приходжу, щоб ще раз сказати вам Своє Слово, нагадати вам вчення минулого. 
Але я прийшов не для того, щоб нагадати вам про Святе Причастя в тій формі, в якій Ісус 
символізував його в Другій Ері з хлібом і вином землі. Минув час, коли вам пропонували 
матеріальний хліб замість Мого Слова. Сьогодні Моє Слово - це хліб, а його божественне 
значення - це святе вино, яке Я духовно пропоную вам щомиті. 

18 Наближайтеся, наближайтеся, така Моя Воля. Віддайте істину тому, хто харчується сміттям. 
Приведи невіруючого до Мене, і нехай зникне розбрат і роз'єднаність, щоб Хліб Вічного Життя 
дійшов до всіх Моїх дітей, бо Моя Любов прийшла до вас на допомогу, коли ви вже були готові 
впасти. Як рятівний круг під час бурі, Мій Дух, сповнений милосердя, рятує вас. 

19 Кожного разу, коли тобі здавалося, що ти покинутий у годину випробувань, Я давав тобі 
відчути Мою присутність, щоб зміцнити твою віру. 

20 Тоді замовкли твої вуста, вже готові богохульствувати, докоряючи Мені: "Господи, чому Ти 
дозволяєш Моїм рідним братам кривдити Мене, коли Ти говориш, що Я - Твій Обранець?". 

21 О діти, які досі не вирішили бути Моїми учнями, хоча Я сказав: Блаженний той, хто страждає 
і показує себе сильним у випробуванні, прощаючи брата свого і благословляючи ім'я Моє, бо з 
його істоти вийде світло, яке наверне навіть того, хто відрікся від Мого вчення. 

22 Кожна добра справа знаходить свою винагороду, яка отримується не на землі, а в 
потойбічному житті. Але скільки людей хотіли б насолоджуватися цим блаженством тут, на 
землі, не знаючи, що той, хто нічого не робить для свого духовного життя, не матиме заслуг, 
коли увійде в нього, і його докори сумління будуть тоді великими. 

23 Поступово Моє вчення дасть людям розуміння суті або сенсу життя; тоді цей короткий 
земний курс буде використаний на благо духу. Але для цього необхідно, щоб ви простили один 
одному, щоб між людьми запанувало світло і мир. 

24 Але якщо навіть ви, Мої учні, в цей час не подаєте приклад цих чеснот, то на кого ж тоді 
сподіватися людству? 

25 Знайте, що це говорить вам Той, Хто віддав за вас Свою Кров і Своє життя, Хто полюбив і 
простив натовп, незважаючи на те, що вони судили, засуджували і вбивали Його. 

26 Але істина, яка є життя, яка є любов, безсмертна, і ось, вона знову серед вас у прояві Мого 
Духа через розум людини. Моє Слово цього часу повторює для вас той урок: "Любіть один 
одного, як Учитель любить Своїх учнів". Я також поясню це, щоб кожна таємниця була освітлена, 
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і та книга, яку Я залишив вам як заповіт, і яку люди згодом приховали або закрили, може бути 
відкрита перед вами наново.*. 

27 Об'явлення Іоанна Богослова, яке часто оскаржувалося і частково відкидалося через його складний для 
розуміння зміст, повністю підтверджується і роз'яснюється Господом у своєму значенні. 

28 Багато завіс буде розірвано. Моє Слово - це меч світла, який знищує темряву. 
29 Приховані знання стануть явними і вам відкриються невідомі вчення. Багато таємниць буде 

розгадано, але ви знайдете ці одкровення не в книгах світу, а в цьому Слові Моєму. 
30 Той, хто хоче бути дитиною світла в істині, благоговійно осягне глибини Мого Слова, і там він 

впізнає свого Вчителя, який чекає, щоб навчити його. 
31 Воістину, воістину, не вчення людей принесуть мир у світ і врятують це людство від прірви. 
32 Ось релігії, які заперечують одна одну і кажуть, що проголошують Моє вчення. 
33 Тому всі ті, хто покликані бути Моїми посланцями, Моїми новими учнями в цей час, будуть 

очищатися і очищатися, щоб бути гідними нести цю Благу Звістку своїм братам. 
34 У Другій Ері було дванадцять учнів, які поширювали Моє вчення по всьому світу. У Третю Еру 

буде дванадцять тисяч від кожного "коліна Ізраїлевого", які зроблять Моє вчення істини і любові 
відомим усьому людству. 

35 Де ці сто сорок чотири тисячі? - Еліас знаходиться в процесі збору їх, незалежно від того, чи є 
вони духовними, а чи втіленими. Всі вони будуть духовно об'єднані в цій божественній справі. 

36 Ви побачите великі події, багато з яких здивують вас; але Я дам вам світло з Моїми 
вченнями, так що ви ніколи не будете в замішанні. Вивчайте Моє Слово, яке прищепить вам 
любов до Отця і братів ваших. Не обов'язково належати до ста сорока чотирьох тисяч, щоб мати 
можливість служити Отцеві або називати себе учнями Вчителя. До цього числа належать ті, чиє 
завдання - бути першопрохідцями і захисниками Моєї Справи. 

37 Сьогодні Я приходжу в Дусі. У Другу Епоху Я став видимим для людських очей, тому що став 
людиною. 

38 Багато хто, побачивши Мене, запитував: "Хто Той, Хто говорить від імені Бога?". А інші 
говорили їм: "Це син Марії та Йосипа теслі, Він галилеянин". Потім вони насміхалися з Ісуса. 

39 Але Син Теслі зробив так, що сліпі від народження побачили світло, а посеред нього - 
обличчя Ісуса, який їх зцілив. Відчувши чудо ласки Учителя, вони припали до Його ніг і закричали 
на весь голос, що впізнали в Ньому обіцяного Спасителя. 

40 Стривожені, невіруючі тоді запитали себе: Як могло статися, що ця проста людина, яку вони 
знали як одного з багатьох, могла творити такі великі чудеса? 

41 Нині Я приходжу в Дусі, і люди вже не можуть називати Мене Сином Теслі; але істинно кажу 
вам, що і в ті дні вони не мали права називати Мене так. Було написано, що Діва зачне, і в утробі 
її "Слово" стане плоттю. Йосип, глава сім'ї, був лише ангелом-охоронцем на життєвому шляху 
Діви і Немовляти, видимим для людських очей; Марія ж була втіленням Божої материнської 
любові і матір'ю Ісуса, який був людською частиною Христа. 

42 Простими вченнями Я поступово дам вам зрозуміти одкровення, які ви називаєте 
таємницями, а які ними не є. Я навчу вас молитися, щоб у години випробувань ви могли 
підносити свої думки до Отця.  

43 У всі часи вас навчали молитві. 
44 Мойсей наказав тобі молитися* під час останньої ночі, яку ти провів у Єгипті, і під час твого 

переходу через пустелю.  
Маються на увазі всі ті, хто втілився серед народу Ізраїлю за часів Мойсея. 

45 У Другу Еру Я навчив вас молитві "Отче наш", щоб ви, натхненні нею, зверталися до Отця у 
своїх потребах і завжди мали при собі обіцянку Його прийдешнього Царства; щоб ви приходили 
до Нього з проханням про прощення і тим самим радилися зі своєю совістю про те, чи ви самі 
вже простили своїм боржникам так само, як і Він. 

46 Зараз Я навчаю вас духовній молитві, яка виходить не з уст, а з найглибшого дна вашого 
духу, і яка промовляє до Мене в смиренні і довірі: "Господи, нехай буде воля Твоя в нас". 
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47 Я навчив тебе зцілювати. Ісус був бальзамом, Він був здоров'ям, Його слово зцілювало того, 
хто його чув, Його рука приносила здоров'я тому, кого Він торкався; Його погляд дарував 
безмежну розраду тому, хто його приймав; навіть Його спідниця, до якої торкалися з вірою, 
повертала мир пригніченим гіркотою і стражданнями тим, хто приходив до Нього; і навіть Його 
кров, коли капала на обличчя сотника, повертала втрачений зір його очам. 

48 Тільки любов і милосердя, яке є дочкою цієї любові, може творити такі дива. Ними можна 
зцілюватися.  

49 Відчувайте Мене дуже близько до себе, Я даю вам докази цього у важкі моменти вашого 
життя. Це було Моїм бажанням, щоб ви приготували Моє житло з ваших сердець, щоб відчути 
Мою присутність в ньому. 

50 Як же так, що ви не відчуваєте Мене, хоча Я - всередині вас? Одні бачать Мене в природі, 
інші відчувають Мене лише за межами матерії, але істинно кажу вам, що Я в усьому і скрізь. 
Чому ти завжди шукаєш Мене поза собою, коли Я - всередині тебе? 

51 Коли Я говорив вам, хто Я, ви не чули і не розуміли голосу, який говорив до вас, а коли 
побачили Мене, то не знали, на кого дивитеся. Це стало доказом відсутності у вас духовної 
чутливості. 

52 Але нарешті ви прийшли до Мене, щоб Я навчив вас, а не просто вказав на ваші 
недосконалості. Ви несете в своєму дусі своє минуле як тягар спокути*. 
Див. примітку 2 у Додатку 

53 Тоді Я знімаю твій тягар і даю тобі відпочити, знімаю твій смуток і пропоную тобі їжу, яка 
запалює світло надії у твоєму серці. 

54 Скільки загартованих життєвими випробуваннями сердець відчули себе переможеними 
лагідністю Мого Слова. Вони відчули, що знаходять розраду, стають здоровими та 
пробуджуються до нового життя. Так і виходить, що ті, хто йдуть за Мною, приписують Моїй силі 
і любові те, що отримали, і дух їхній вже не може відокремитися від Мене, бо серце їхнє 
сповнене вдячності і любові, і вони не проміняють чисту білизну своїх духовних шат на 
королівські шати найбагатшого монарха. 

55 Але є й такі, що залишаються зі Мною, і хоча приймають Моє Слово, як потік кришталево 
чистої води, але зберігають свої злі нахили. Серед них є такі, що діють, як заздрісний Каїн: коли 
вони бачать, що їхня жертва менш приємна Господу, ніж жертва смиренного, який діє, як 
праведний Авель, їхнє серце палає гнівом і заздрістю, і вони язиком витягають двосічний меч, 
яким володіють, щоб боляче поранити своїх братів. Після того, як вони залишили їх ридати від 
болю або вбили їх (подумки), вони приходять у Моє Святилище, підносять свої думки до Мене і 
кажуть, сповнені лицемірства, що вони люблять Мене. 

56 Але Я не відштовхую цих малих дітей, чий розум і серце зачерствіли, Я піддаю їх великим 
випробуванням і даю їм змогу глибоко відчути Моє Слово. Якщо вони вклоняться - вони 
перемогли, якщо повстануть - вони повинні знову заблукати і чекати іншої нагоди. 

57 Про все це Я говорю вам, щоб ви стали Моїми добрими учнями і досягли успіху в оволодінні 
істинною мудрістю. 

58 Ніколи не варто хвалитися своїми знаннями, бо таємниця Отця відкривається лише тим, хто 
смиренно стукає в Його двері. 

59 Якби люди науки, які рухають і змінюють ваш світ, були натхненні любов'ю і добром, вони б 
вже відкрили, як багато Я маю в запасі для науки цього часу з точки зору знань, а не тільки цю 
дуже малу частину, на яку вони так багато покладають. 

60 Соломона називали мудрим, бо його судження, поради та вислови відзначалися мудрістю, а 
слава про нього вийшла за межі його царства і досягла інших країн. 

61 Але цей чоловік, хоч і був царем, смиренно став на коліна перед своїм Господом і просив 
мудрості, сили і захисту, бо усвідомлював, що він лише Мій слуга, і переді Мною він поклав свій 
скіпетр і корону свою. Якби всі вчені, всі науковці діяли так само - наскільки великою була б їхня 
мудрість, скільки вчень, поки що невідомих, ще відкрилося б їм із Моєї таємної скарбниці знань! 
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62 Ви, низькі в матеріальному, вже отримали багато знань, які не відкрили вам ні вчені, ні 
вчені. 

63 Таємниця "воскресіння плоті" була прояснена одкровенням про перевтілення духу. Сьогодні 
ви знаєте, що сенс цього закону любові і справедливості полягає в тому, щоб дух 
удосконалювався, щоб він ніколи не губився, бо завжди знаходив відчинені двері як можливість 
для свого спасіння, яку пропонує йому Отець. 

64 Мій суд над кожним духом на основі цього закону досконалий і невблаганний. 
65 Я один знаю, як судити вас, бо кожна доля незбагненна для людей. Тому ніхто нікого не 

підставляє і не зраджує іншим. 
66 Після того, як духи загубили себе у своїх гріхах, після стількох боїв і перипетій, після довгих 

мандрів, вони прийдуть до Мене сповнені мудрості через пережите, очищені болем, піднесені 
своїми заслугами, втомлені від довгого паломництва, але прості і радісні, як діти. 

67 Люди, зважте на час, який у вас попереду, і слухайте Моє Слово, бо воно - "Шлях". Знайте і 
виконуйте своє завдання і терпляче зносите свої страждання, бо немає шляху, вільного від 
терня, щоб досягти вершини досконалості. 

68 Світло Мого Слова об'єднає людей у цій Третій Ері. Моя істина засяє в кожній свідомості, 
зробить так, що зникнуть відмінності віросповідань і культів. 

69 Сьогодні одні люблять Мене в Єгові і заперечують Христа, інші люблять Мене в Христі і не 
знають Єгови; одні визнають Моє існування як Святого Духа, інші сваряться і розділяються через 
Мою Трійцю. 

70 І зараз я прошу це людство і тих, хто його духовно веде: Чому ви віддаляєтеся один від 
одного, коли ви всі сповідуєте істинного Бога? Якщо ви любите Мене в Єгові, то ви в істині. Якщо 
ви любите Мене через Христа - Він є Шлях, Істина і Життя. Якщо ви любите Мене як Духа Святого, 
ви наближаєтеся до Світла. У вас є тільки один Бог, тільки один Отець. У Бозі існує не три 
Божественні Особи, а лише один Божественний Дух, який відкрив Себе людству на трьох різних 
етапах розвитку. Проникаючи в цю глибину, вони в своїй дитячій інфантильності вважали, що 
бачать три особи, де існує лише один Божественний Дух. Тому, коли ви чуєте ім'я Єгова, думайте 
про Бога як про Отця і Суддю. Коли ви думаєте про Христа, визнайте в Ньому Бога як Учителя, як 
Любов; і коли ви прагнете збагнути походження Святого Духа, знайте, що Він є не хто інший, як 
Бог, коли Він відкриває Свою безмежну мудрість тим учням, які є більш просунутими. 

71 Якби Я застав людство перших часів духовно розвиненим, як сьогодні, то відкрив би йому 
Себе як Отець, як Учитель і як Дух Святий; тоді люди не бачили б трьох божеств там, де є тільки 
одне. Але вони не змогли б правильно витлумачити Моє вчення, заплуталися б і зійшли б з Мого 
шляху, продовжуючи створювати доступних і маленьких божків за своїми уявленнями. 

72 Як тільки люди усвідомлять і приймуть цю істину, вони будуть шкодувати, що недооцінили 
один одного через помилку, якої можна було б уникнути, маючи трохи любові. 

73 Вивчайте закон, любіть добро, нехай любов і милосердя стануть ділом, дайте своєму духу 
священну свободу піднятися до своєї домівки, і ви полюбите Мене. Хочеш досконалий приклад 
того, як треба діяти і яким треба бути, щоб досягти Мене? - Візьміть Ісуса за зразок, любіть Мене 
в Ньому, шукайте Мене через Нього, йдіть до Мене Його божественним шляхом; але не любіть 
Мене в Його тілесній формі або в Його образі, і навіть не підміняйте практику Його вчення 
обрядами або зовнішніми формами, інакше ви назавжди залишитеся у своїх розбіжностях, у 
своїй ворожнечі і фанатизмі. 

74 Любіть Мене в Ісусі, але в Його Дусі, в Його вченні, і ви виконаєте вічний закон, бо в Христі 
з'єдналися в одне праведність, любов і мудрість, через що Я відкрив людству існування і 
всемогутність Мого Духа. 

75 Якщо Христос є Любов, то чи можете ви повірити, що Він незалежний від Єгови, оскільки Я є 
Любов? 

76 Якщо Дух Святий є Премудрість, то чи вірите ви, що цей Дух існує незалежно від Христа, 
оскільки Я є Премудрість? Чи вважаєте Ви, що "Слово" і Дух Святий - це дві різні речі? 
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77 Достатньо знати лише дещо зі Слова, якого Ісус навчав людство, щоб зрозуміти, що тільки 
один Бог існував і вічно буде тільки Один. Ось чому Я сказав через Нього: "Хто знає Сина, той 
знає Отця, бо Він у Мені, а Я в Ньому". Пізніше, коли Він оголосив, що прийде до людей в інший 
час, Він не тільки сказав: прийду знову, але й обіцяв послати Духа Святого, Духа Утішителя, Духа 
Істини. 

78 Чому Христос повинен відлучатися від Святого Духа? Хіба Він не міг принести з Собою у 
Своєму Дусі істину, світло і розраду? 

79 Як мало проникли люди в Мою Істину, і як заплуталися вони в тому малому, що проникли! 
Вони вважають, що досягли найглибших істин; але до тих пір, поки вони використовують істину, 
щоб обманювати, вбивати, руйнувати мир і неправильно оцінювати один одного, і все це 
протилежне тому, чому вчить Моє Слово, люди не можуть сказати, що вони йдуть шляхом 
істини. 

80 Всім вам Я посилаю Своє послання в цей час, послання, обіцяне людству вустами Ісуса, коли 
Він жив серед людей. 

81 Я знаю, що спочатку це вчення буде сприйматися з низькою пошаною, тому що воно 
передається через простих створінь і грішників, якими є посередники Мого Слова. Але істина, що 
міститься в цьому одкровенні, переможе, і це вчення буде почуте, бо в суті його присутній 
Святий Дух, Утішитель і обіцяна істина. 

82 Мир Мій з вами! 
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Інструкція 2 
1 Ось, Я знову серед вас у цю годину, коли дух ваш слухає Мене і дякує Мені. 

2 Кожного разу, коли починається новий рік, людство черпає нові надії, хоча є й ті, хто 

відчуває страх. Чому ви боїтеся життя і часу? Вони завжди залишаються незмінними, це ви 

проходите повз них. Сьогодні ви діти, а завтра - дорослі; сьогодні ви на землі, а завтра вас вже 

немає; сьогодні ви народжуєтеся, а завтра помираєте. 

3 Ви живете в завершенні часів. Ваш дух уже не підвладний матеріальному життю, він 

увійшов у вічність. Ви - атоми Моєї Божественності. Я вічний. Я завжди був таким. Божественний 

Дух ніколи не старіє. Я незмінний і нетлінний, початок і кінець, Альфа і Омега. Від Мене ви вийшли, 

і до Мене повернетеся. 

4 Безумовно, кожен новий рік є загадкою для людей, але істинно кажу вам, що це новий крок, 

який ви повинні зробити на шляху вашої еволюції. 

5 Не бійтеся майбутнього, бо ви його не знаєте, не бачите його оповитим темрявою. 

Пам'ятайте, що Я є час і вічність; пам'ятайте, що Я є в майбутньому. 

6 Ви, люди Мої, знаєте дещо про те, що чекає на вас у майбутньому, бо Я відкриваю вам це, і 

серед вас є пророки, які проникають у майбутнє згідно з Моєю волею і свідчать про це вам. 

7 Ви не маєте права сумніватися, ви не сліпці, які повинні боятися спіткнутися на шляху. 

8 Для всіх людей Я проклав шляхи, щоб вони могли знайти мир. Я позначив для них шляхи, 

щоб вони знайшли Мене в усій Моїй істині. 

9 О людство, Я так близько до вас, а ви Мене не відчуваєте! 

10 Я дав вам таємницю миру, яка полягає в любові один до одного. 

11 Настане час, коли мир буде настільки бажаним для людей, що вони будуть шукати його 

всіма засобами: в релігіях, в науці і в різних доктринах. І віруючі, і ті, хто називає себе атеїстами і 

вільнодумцями, будуть рухатися до однієї і тієї ж точки в пошуках цього миру, і коли вони досягнуть 

її, то опиняться віч-на-віч зі Мною. 

12 Зверніть увагу, ви, що слухаєте Моє Слово в цю мить, але незабаром перестанете його чути. 

Не в цьому році закінчиться це одкровення, але тільки в той час, який визначила Моя Воля, а саме в 

1950 році. 

13 Нехай пам'ятають ті, хто слухає Мене давно, що Я говорив вам: Слово Моє зійде з вершини 

гори, і ви будете біля підніжжя її, щоб прийняти його. 

14 З першого "рупора", чий розум Я використовував для цього прояву, Я говорив вам, що цей 

божественний прояв, який почався в 1866 році, закінчиться в 1950 році, і що після цього року ви не 

залишитеся сиротами, бо Моя Присутність буде відчуватися ще сильніше, якщо ви знатимете, як 

підготувати себе. 

15 Сьогодні перший день 1941 року, тож ви будете чути Моє Слово ще десять років, часу, 

достатнього для того, щоб багато ваших братів дізналися це вчення, щоб багато хто з тих, хто не 

вірив, увірували, і щоб багато хто з тих, хто не був слухняним, пішли вперед і виконували Мої 

накази. 

16 Моє смиренне і лагідне слово буде насолодою для стражденного і як роса і пахощі для 

кожного духу. Це Слово, яке так багато хто відкинув і яке так багато хто осквернив на догоду собі, 

здасться пестощами для всіх. 

17 Не думайте, що тільки ваша країна отримає Мої духовні блага. Ні, від початку Я тримаю 

спадщину для кожного народу цієї землі. 

18 Моя правда знову увійде в усі оселі, як колись Ісус увійшов у храми, призначені для 

поклоніння Богові, і вразив священиків, старійшин і вчителів Закону Своїм словом. 

19 Хто візьме Мене за приклад у наш час? Хто ж ті, хто не боїться людства? - Тих, хто свідчить 

про істину своїми справами. Істинно кажу вам: Той, хто говорить правду, як і сам Вчитель, не 

боїться смерті. 
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20 Давно пора, щоб це слово зазвучало в храмах і церквах, щоб його відлуння дійшло до 

сильних світу цього. Але необхідно, щоб її носії очищалися і вдосконалювалися, щоб бути гідними її 

посланцями. Подивіться, скільки часу минуло, а ви так і не зробили цю підготовку своєю. 

21 Я не прошу вас принести себе в жертву, я лише хочу, щоб ваші дії були спонтанними, а ваша 

любов - справжньою. Проте, не забуваймо приклад послуху і покори Авраама, коли Отець 

попросив у нього життя Ісаака, улюбленого Сина. Хто з людей нинішнього часу, з тих, хто любить 

Мене, дав би Мені такий доказ покори, любові і віри? 

22 Мої апостоли проголошували Мою Істину, і коли люди засуджували їх, вони не тікали від 

смерті. 

23 Той, хто живе в істині, не повинен нічого боятися. 

24 Твій шлях, народе Мій, усіяний прекрасними прикладами. 

25 Світло Шостого Свічника несе світло людям цього часу; але п'ять печаток, які вже пройшли, 

також залишили своє світло в духах. 

26 Коли ви прибули до цього осяйного світла, одні духом*, а інші тілом, ви запитали, до чого 

вас покликано. Тоді ви почули голос, що промовляв до вас: "Я Агнець, що приніс Себе в жертву з 

любові до вас, і Я прийшов просвітити ваш дух, щоб ви любили один одного і приходили до Мене". 
* як дух без матеріального тіла. 

27 У цей час Я приходжу в Дусі. Світло Моє сходить на людей, як вогняні язики, щоб вони 

могли говорити про Закон Мій усіма мовами. 

28 За цей час шлях прокладатимуть сто сорок чотири тисячі втілених і невтілених духів. Вони 

будуть предтечами, пророками і посланцями. Це ті, хто позначені Мною, які повинні передувати 

арміям. 

29 Цим позначеним було відкрито ім'я племені, до якого вони належали в Першу Еру, щоб 

вони знали, що в той час вони уклали завіт зі своїм Богом і тривалий час перебували на шляху 

Господньому. Але в теперішньому часі кожне племінне ім'я зникло, бо не Господь проводить 

кордони, щоб роз'єднати людей. 

30 У 1950 році, коли Мій промінь востаннє зійде через глашатая, всі будуть підготовлені до 

прийдешніх часів. Але поки цей час не настав, Я продовжуватиму вчити вас. Але перед тим поклади 

на Мене свою печаль і спочинь. Потім, коли вщухне ваш біль і висохнуть ваші сльози, знову 

підніміть свій дух, щоб Моє вчення було в ньому. 

31 Я не хочу бачити жодного з Моїх учнів голодним чи спраглим; Я хочу бачити вас ситими, бо 

ви їли і пили хліб і вино Моєї любові. Тільки так ви зможете творити серед людства справи, гідні 

Мене. Не забувайте, що з кожним днем наближається момент Мого відходу, і що той, хто не 

скористається цим часом настанови, згодом відчує себе сиротою. 

32 Це не випадково привело вас на цей мітинг. Мій голос покликав вас на ваші шляхи і привів 

вас до цього місця. Тепер ви знаєте, що прийшли сюди, щоб дізнатися про завдання, яке вам 

належить виконати на Землі. У Моєму Слові ви дізналися, яке ваше походження і мета. Вам було 

відкрито, що ви є частиною народу, який отримав манну Духа в трьох епохах. 

33 Якщо ви духовно дослідите все, що відбувалося з народом Ізраїлю в перші два часи, то 

зрозумієте, що те ж саме відбувається і з вами в сьогоденні. 

34 Життя цього народу, його історія - це урок, притча для всього людства. Це підручник, закон 

якого Я відкрив вам на горі Синай. 

35 Сьогодні ця книга відкривається перед вашим духом, і ви бачите, як з неї проростають нові 

вчення, бо те, чого ви не розуміли в ті часи, ви тільки зараз вчитеся розуміти. 

36 Ваш дух може пульсувати біля воріт потойбіччя в прагненні до мудрості, ваша духовна 

спроможність дозволяє вам наблизитися до Вчителя, щоб Він міг дати вам нові вчення, які зберігає 

Його таємна скарбниця. 

37 Народе Мій, коли Я бачу, як ти йдеш дорогами світу, тягнучи за собою ланцюги праці і 

недосконалості, Я посилаю тобі Свою любов, щоб допомогти тобі на шляху еволюції. 
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38 Ви блукаєте по пустелі, а Я зробив так, що посеред неї ростуть пальми, щоб ви знаходили 

затінок і прохолоду. 

39 З безплідної скелі твого серця Я змусив бити невичерпне джерело, щоб ти напився і більше 

ніколи не відчував спраги. 

40 Сьогодні я не дам вам полів у світі, щоб ви їх обробляли. Ви знайдете свої поля в серцях. 

Одні тільки почали обробляти, інші закінчують посівну. 

41 Батьки не повинні виправдовуватися тим, що, виконуючи свої сімейні обов'язки, вони не 

можуть думати і про те, щоб робити добро для інших. 

42 Нехай не кажуть Мені люди, що вони відчувають себе нездатними навчати Моєму Закону. 

Всім вам кажу, що на вашому життєвому шляху є безліч можливостей розсіяти Моє насіння, не 

втрачаючи часу і не нехтуючи своїми обов'язками. 

43 Служіть Мені, і Я буду служити вам. 

44 Не розчаровуйтеся, якщо ви посієте любов у серцях ваших синів чи ваших братів, а пожнете 

невдячність. Ви знаєте, що Ісус посіяв у світі і що Він пожинає. Але Він сказав вам, що жнива не на 

землі, а тільки на небі, коли прийде час. І ви, Мої учні, повинні брати за взірець терпіння Учителя. 

Не шукайте ні нагороди, ні відплати на цій землі, а краще чекайте години свого блаженства в 

майбутньому житті. 

45 Пам'ятайте, що Я зійшов, щоб судити ваші справи і виявити ваші достоїнства і недоліки. Я 

виливаю Свою благодать на кожний дух, піддаючи вас випробуванню і запитуючи вас: Чому ви не 

маєте врожаю, щоб показати Мені сьогодні, адже ви повернулися на землю в кінці часів, коли ви 

володіли Моїм Законом від початку часів, і Я доручив вам наглядати за народами*, щоб навернути 

їх до Мого Вчення? 
* Це включає в себе: духовну готовність допомогти у формі заступництва, прикладу та проголошення 

божественної істини. 

46 У цю епоху Я прийшов духом і вимагаю від вас виконання заповідей, які Я залишив вам у 

Другу Епоху, коли жив серед вас. Я шукаю в дусі твоєму відгомін слів Моїх і на шляху твоєму сліди 

ніг Моїх і не знаходжу їх. Ви практикували і навчали любові? - Незважаючи ні на що, ви можете 

загладити свої провини і надолужити згаяний час, бо я даю вам нову можливість. Ви повинні 

працювати не тільки для себе, але і для ваших братів, які в прийдешні дні миру повинні прийти, 

щоб з'єднатися зі Мною більш досконалим чином. 

47 Ви маєте в Мені невтомного Учителя і досконалого Отця, який любить вас і докоряє вам. Що 

б ви робили, якби Я дарував вам блага тільки за неухильне виконання Мого закону? 

48 Коли Я говорю до вас таким чином, ви внутрішньо плачете за свої гріхи і шукаєте приємної 

жертви: ви ставите переді Мною благословенних дітей і просите Мене простити ваші гріхи за їхню 

невинність. На це я вам відповідаю: Якщо ви вмієте плекати їхні серця і тримати їх у чесноті, Я 

прийму вашу жертву. 

49 Я не буду судити вас суворо, перед цим Я підготую вас у належний час для піднесення 

вашого духу, щоб ви могли працювати і живити себе Моїм Словом. Тим часом, ви будете свідками 

великих відвідувань, в яких стихії будуть випущені на волю; багато народів будуть биті сильними 

вихорами і отримають помилування тільки через заступництво Божої материнської любові в образі 

Марії. 

50 У пошуках божественних знаків і доказів ви побачите натовпи людей, які прийдуть до цього 

народу, і Я прийму їх, Я зітру з їхнього розуму будь-яке хибне тлумачення Мого Слова і покажу їм 

істину. Тоді вони схиляться перед Моєю любов'ю. 

51 У вас є Марія, ваша ніжна Мати, яка чекає вашого послуху. Вона знає, що Мій Дух 

засмучений недосконалістю людей, і Вона наближається до вас, щоб прищепити вам добро, 

намагаючись привести вас до досягнення досконалого миру. 
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52 Поки людство очищається і плаче в цей час, ви будете підготовлені Моїм Словом, щоб 

принести розраду і мир у серця. Страждання будуть як горнило, в якому дух очиститься, щоб стати 

гідним прийти до Мене. Всі отримали Мою силу, і в найбільших випробуваннях вони підуть вперед. 

53 Я приймаю ваше виконання (завдань) одного року, як приймав виконання всіх Моїх 

створінь. Благословляю ваші добрі наміри і залишаю в вас кожне зерно, яке не було добре 

доглянуте, щоб ви продовжували робити його плодоносним до досконалості. Знайте, що Мені 

угодно, щоб ви завжди жили за Моїм Законом. 

54 Не порушуйте закон, не вимовляйте Моє ім'я, якщо ви не готові. Зробіть себе гідними, щоб 

вас визнали, і щоб ваш приклад спонукав ваших братів слідувати за Мною, і щоб Я міг сказати їм: 

Ласкаво просимо, учні, ви, що смиренно прийшли на ці місця зустрічей, як вівці, що йдуть до своєї 

отари, ведені голосом свого пастиря. 

55 Той, хто йде цим шляхом, одягнений у добру волю, ніколи не відчує втоми. 

56 Якщо на цьому шляху будуть наслідки, Я дав вам зброю для захисту: не зброю вбивства, 

якою ви можете поранити своїх братів, а молитву, завдяки якій ви сильні і непереможні. 

57 Я - ваша мета, і тому ви всі повернетеся до Мене, коли виконаєте Мій закон. Але ви повинні 

зробити свій внесок, щоб просуватися по шляху свого розвитку. 

58 Зробіть Моє Слово своїм, бо воно - ваша спадщина. Знайте, яка сила в ньому криється. Той, 

хто володіє нею, зможе врятувати країну в розпал відвідин. 

59 Сказано: "Земля здригнеться від краю до краю", і необхідно, щоб у ті дні темряви були 

люди, сповнені віри, щоб вони, як смолоскипи, освітлювали шлях іншим. 

60 Я не хочу, щоб цей народ, розбуджений мною в сьогоденні, знову занурився в сон, бо 

інакше болісні болі людства сколихнуть його і розбудять. І коли вона потім підніметься стрімголов, 

щоб принести втіху своїм сусідам, то виявить, що вони вже не на землі, а в потойбічному світі. 

61 Хто з вас, почувши голоси людської розгубленості, страху і болю, захоче повернутися до них 

спиною і зійти з дороги, не довіряючи 

Силу, що дає вам практика Мого Вчення, щоб зробити щось для них? Хіба ви не вірите Моєму 

слову, коли Я сказав вам, що в годину випробування Я буду говорити вашими устами і покажу Свою 

силу в ваших справах? 

62 Той, хто сумнівається, буде таким же безсилим і потребуючим допомоги, як і той, кому 

нічого дати тому, хто просить. 

63 Це Третій раз, коли ваш дух має передчуття, що він повинен отримати від Отця незамінні 

дари і сили, щоб піднятися над пануванням матеріалізму і розбещеності. Істинно ж кажу вам, що 

дари ці спочивають у душі вашій від початку. 

64 Хтось прийшов до Мене ослаблений хворобою, а хтось - вимагати від Мене доказів, щоб 

повірити в Мою Присутність. Перші зрозуміли, що їхнє очищення було необхідне для того, щоб 

прийти до Мене очищеними. Це ті, що йдуть за Мною. 

65 Останні, отримавши те, що шукали, знову відходили, не надаючи ніякого значення Моєму 

Слову і навіть не підозрюючи, де і з ким вони побували. 

66 Інші ж, хто прийшов з упевненістю, що знайде таким чином лише матеріальні блага, 

розчарувалися в цьому бенкеті духовної їжі і знову відійшли в пошуках кращих шляхів. Для них 

пройде багато часу, перш ніж вони зрозуміють, що Царство Духа не від світу цього. 

67 Але я отримую все. Не було нікого, хто стукав би в Мої двері, і вони не були б відчинені 

йому. Кажу вам це тому, що хтось також буде шукати входу у ваші двері, і це я буду стукати 

смиренно, як і належить нужденному. 

68 Ви говорите Мені: "Учителю, як це можливо, що Ти з'являєшся біля наших дверей як 

нужденний?". Але я кажу вам: Не дивуйтеся і не думайте, що це неможливо, Я прийду, сховавшись 

у серці бідних, хворих, переможених і скорботних, щоб постукати в двері вашого милосердя. Ось, я 

кажу вам: Станьте впертими у своєму розумі і дусі, щоб ви могли скористатися вченням, яке Я 

приніс вам. 
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69 Це час, коли ви навчитеся практикувати, пояснювати і жити Моїм вченням, яке ви отримуєте 

сьогодні в цих залах; а завтра ви вирушите поширювати його серед людства. 

70 У Своєму Слові Я звертаюся до всіх Своїх дітей, незалежно від того, чи присутні вони на 

цьому прояві, чи ні, чи були вони вже на землі, чи ще прийдуть. Кожен повинен прийняти те, що 

його стосується. 

71 У цей час це вчення буде світлом, яке виведе людство на шлях істини, бо люди закрили очі 

на це світло. Істинно ж кажу вам: сліпий не може вести сліпого, не спіткнувшись і не впавши в 

безодню. 

72 Дух Істини - в кожному Моєму вченні. Користуйтеся цим часом Моїх проявів, ревно стежте 

за Моїм Словом і ніколи не позбавляйте себе цієї спадщини. 

73 Моя любов подолає черствість твого серця. Як і в ту Другу Еру, ворота до спасіння відкриті. 

Приходьте і через нього прокладіть шлях, який приведе ваш дух до Землі Обітованої. 

74 Жоден листок на дереві не ворухнеться без Моєї Волі. - Якщо Я відкрився вам, то тільки 

тому, що така була Моя Воля, і в глибині її спочивають дуже великі наміри щодо кожного з вас і 

щодо всього Всесвіту. 

75 Люди очищаються в цей час через великі страждання, але з цього людства, такого грішного 

сьогодні, завтра вийдуть покоління, які від духу до духу будуть спілкуватися з Моєю 

Божественністю. 

76 Ті, хто переживе цей час, будуть дивуватися величі Моєї роботи і виконанню Мого Слова. 

Тоді вони побачать, як діти навчатимуть, наставлятимуть і свідчитимуть про Мене з істинною 

духовністю, як молодь і дорослі залишать задоволення і розваги світу, щоб присвятити себе 

практиці Мого Вчення, заявляючи, що час, в який вони живуть, - це час, про який сповіщали 

пророки. 

77 Але тим, хто сьогодні чує Моє Слово, але є млявим або невіруючим, буде соромно перед 

цими прикладами. 

78 Вони почують Моє Слово не через людський голос, який є гріховним і недосконалим, але 

вони почують голос Господа у своїй совісті. 

79 Вам, Моїм слухачам, судилося почути Мене на цьому шляху розуміння, який хоч і дуже 

високий, але не найдосконаліший. Десять років ще є у вашому розпорядженні. Використовуйте їх, 

щоб завтра не довелося плакати за втраченим часом, бо для вас, народ Мій, пізніше настане час 

більшого духовного розвитку. 

80 Якщо ви не будете дотримуватися Мого Слова зараз, пізніше, коли цього прояву більше не 

буде, ви прийдете в ці місця молитви з болем у серці, щоб попросити вашого Батька говорити з 

вами і щоб Він знову спілкувався через людський розум; але ви не почуєте Його знову. Тоді ви 

звернетеся до Моїх колишніх Посередників Слова, які будуть мовчати для цього прояву і тільки 

скажуть вам, щоб ви піднялися духовно. 

81 Моя Воля, щоб ви не оскверняли Мою домовленість. Я не хочу, щоб коли ви прийдете до 

Мене, Я сказав вам: "Відійдіть від Мене, Я вас не знаю", і щоб потім у вашому дусі залишився 

важкий тягар спокути. 

82 Я говорю вам про духовні вчення, які знаходяться в межах ваших знань, і все ж є ще той, хто 

сумнівається в Моєму слові. А якби Я говорила з тобою про Божественні Прояви або описувала тобі 

вічність? Тоді б ви сказали Мені: "Про що Ти нам говориш, Отче, ми ж нічого в цьому не розуміємо? 

83 Я довіряю вам Моїх нових пророків, які мають певне розуміння потойбічного. Вони будуть 

свідчити про ці духовні вчення і сповіщати вам про події, які ще мають відбутися. 

84 Ось Моє вчення, учні, Я не продовжую його, щоб ви не втомилися і Мені не довелося 

повторити його при іншій нагоді. Але якщо ви хочете скористатися Моїми вченнями, оновлюйте 

себе і покладіть край усякому злу і пороку. 



U 2 

27 

85 Тоді ви відчуєте, як егоїзм, лицемірство, марнославство і матеріалізм непомітно покинуть 

ваші серця, а натомість ви почнете практикувати справжню любов до ближнього, яка не чекає 

ніякої винагороди. 

86 Ви будете ображатися і дивуватися, що не відповіли ляпасом на ляпас, як ви робили в 

минулі часи. Тоді, сповнені вдячності своєму Вчителеві, ви підніметеся і скажете Мені: "Господи, 

тільки Ти даєш нам ці уроки і робиш нас сильними в цих випробуваннях". 

87 Я - виноградна лоза, а ви - гілки; тож приносьте той самий плід, що Я приніс вам. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 3 
1 Ось, ось хліб життя вічного, що його ви давно не їсте. 

2 Ви довго чекали Мене, і коли ви вже майже не думали про це, на небосхилі засяяло світло. 

Коли ви запитували, звідки це і що це означає, вам відповідали: це Ілля приходить, щоб підготувати 

людство і зробити його гідним з'єднання з Учителем. 

3 Як пастух, який збирає своїх овець і рахує їх, поспішно шукаючи заблукалих, щоб показати 

господареві повну кількість, так і Ілля любив вас, вів вас і давав вам відчути тепло стайні. 

4 Побачивши вас такими готовими, Я запропонував вам Мій Хліб, яким ви будете харчуватися 

вічно. 

5 Хто їв цей хліб у правді, той насолоджувався і бенкетував Моїм миром. 

6 Ця їжа, яка є Моїм божественним Словом, виходить з уст людини як ще один прояв того, що 

Бог живе в істині в совісті людини. 

7 Чому Я повинен відмовляти вам у блаженстві відчувати Мене в собі? 

8 Той, хто плекає мир і чистоту в серці, відчуває Мене в собі, хоча Я перебуваю в усіх духах, 

скільки б вони не згрішили. Той, хто був, ніколи не загине, і той, хто живе, носить Мене в собі, бо Я 

є Життя. 

9 Між Богом і Його творіннями існують зв'язки, які ніколи не можуть бути розірвані. Але якщо 

люди відчувають себе відокремленими від свого Небесного Отця, то це відбувається через їхню 

недостатню одухотвореність або через брак віри. 

10 Ні смерть, ні відсутність любові не можуть зруйнувати зв'язок, що поєднує вас зі Мною. 

11 Ніхто не може уникнути Моєї присутності. Немає житла чи місця, де б ви могли сховатися від 

Мене, бо Я з вами, куди б ви не пішли, і ви в Мені, де б ви не були. 

12 Не задовольняйтеся знанням цього. Ви повинні відчути Мене, щоб Я міг проявити Себе у 

ваших творах. 

13 Подумайте: Якщо Я в вас, то куди ви Мене привели, коли згрішили? 

14 Я говорю вам це тому, що Я повинен прибрати попіл, який лежить у вашому серці, поки не 

знайду в ньому іскру світла. 

15 Даю вам сили витримати випробування. 

16 Я бачу, як ваші рідні розривають ваші серця і піддають вас випробуванням. Комусь батьки, а 

комусь сини найбільше заважали йти за Мною. 

17 Багато хто прийшов на цей мітинг зі сльозами на очах, бо вони знали, що їм доведеться 

покинути свої будинки у ворожнечі, щоб почути Мене, і все ж вони наполягали на тому, щоб почути 

Мене. 

18 Скільки сліз, скільки молитов, скільки терпіння в надії, що ті визнають цю істину! 

19 Є ті, хто, прагнучи свободи слухати Мої Слова, були змушені розлучитися зі своїми 

домівками; є ті, кому довелося покинути рідні домівки, щоб уникнути таврування з боку батьків і 

друзів; є ті, хто втратив роботу, над ким насміхалися і називали чаклунами; є й такі, кому відмовили 

в хлібі. 

20 Як Мені не прийняти тебе з ніжністю, як не влити Свій цілющий бальзам на твої рани, коли 

ти так страждаєш, щоб піти за Мною! 

Але ніколи ні на кого не скаржтеся, не звинувачуйте нікого з ваших братів. Надайте вашу справу 

Мені, Який говорить вам правду: ті, хто завдавав вам найбільше болю, прийдуть до Мене найбільш 

покаянними і смиренними у своєму бажанні зцілення і прощення. Вони тоді скажуть Мені: 

"Господи, прости мене, як я образила серце моєї дитини". Інший скаже: "Господи, я зневажливо 

ставився до свого чоловіка, бо він пішов за Тобою. Я покарав його тим, що відділився від його ліжка 

і спав в іншій кімнаті, бо я засуджував його з темним серцем". 

Вони попросять у Мене прощення, визнають свої провини і зрозуміють, що багато разів 

отримували блага через тих, кого вони недооцінювали. Тоді Я скажу їм: поки ви думали, як 
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максимально ускладнити життя цим Моїм працівникам, вони мовчки і на самоті "спостерігали" за 

вами. 

Поправді ж кажу вам, учні, що ви одержали Моє прощення. Але чи прощаєте ви їх також від 

щирого серця? 

21 Відтоді Ісус навчав вас досконалому прощенню, яке народжується з любові. Сьогодні Я 

приходжу духом, але вчення Моє те ж саме. 

22 Радійте, що через Учителя ви маєте досконалий приклад. Істинно кажу вам, що ні до Ісуса, ні 

після Нього ви не мали прикладу, подібного до того, який Він вам дав. 

23 Чи був би Учитель досконалим, якби учень перевершив його в мудрості? - Ні. 

24 Твій дух стане дуже великим, але ніколи не буде більшим за дух твого Господа. Чим вище 

буде ваш духовний підйом, тим вище і більше ви побачите свого Бога. 

25 Зарозумілий завжди впаде в кінці кінців, збитий власними справами, бо, вважаючи, що 

бореться за себе, він насправді бореться проти себе самого. 

26 Гордість є причиною багатьох зол і страждань серед Божого створіння. 

27 Скільки страждань і скільки темряви залишив на своїх слідах перший неслухняний, коли 

повстав проти Мого Закону! Відтоді зло існує як невидима сила. Я дозволив цій владі зберегтися 

лише для того, щоб піддати вас випробуванню, і через вас же хочу її викорінити. 

28 Але не варто тому звинувачувати у своїх помилках і падіннях конкретну істоту, яка уособлює 

цю силу. Пам'ятайте, що проти кожної спокуси у вашому дусі є чеснота для боротьби зі злом. 

29 Зрозумійте і уважно вивчіть час, в якому ви живете. Я оголосив вам у Другій Ері, що Я 

повернуся, і сказав вам, якими будуть ознаки Мого приходу. Я хочу, щоб людство усвідомило, що ці 

ознаки вже з'явилися. 

30 Якщо Я говорив вам, що прийду знову, то тільки тому, що мав ще багато чого сказати вам і 

не міг тоді відкрити вам, бо ви не зрозуміли б цього. 

31 Нині Я приходжу в Дусі, і істинно кажу вам: дехто думає, що в перші часи Я був ближче до 

вас, ніж нині. Вони помиляються, бо з кожним приходом Я все більше наближався до вас. 

Згадайте, що в Першу Еру Я оселився на горі і звідти спустив вам Свій Закон, висічений на 

камені. У Другу Еру Я залишив гірську височінь і спустився у ваші долини, ставши людиною, щоб 

жити серед вас. І в нинішній час, щоб бути ще ближче до вас, Я зробив ваше серце Своїм житлом, 

щоб там давати про Себе знати і з нього промовляти до людей. 

32 Деякі сумніваються, хоча і чують ці вчення; і з тих, хто сумнівається, одні увірують, а інші 

залишаться у своїй невірі. Але прийде 1950 рік, і який холод відчують вони тоді у своїх душах, як 

побачать, що їх накриють ураганні бурі, бо тоді серед людства виникнуть великі страждання і 

відвідини! 

33 Після Мого відходу в 1950 році земля затремтить, і плач людей підніметься до небес.* Все 

це буде нагадувати темряву і ураган, які затьмарили Єрусалим в день смерті Сина Божого. 
* Див. примітку 3 у додатку 

34 Для багатьох це буде час воскресіння. Духи, що впали в темряву, піднімуться до життя у 

світлі. 

35 Про цей час було пророцтво. Написано, що я прийду знову. Але ось, почувши Моє вчення з 

людських уст, багато хто засумнівався і відрікся від Мене. Інші не надали Моєму прояву ні 

найменшого значення. 

36 Перед обличчям нечутливості і зачерствіння людей до Мого Слова Мені доводилося 

здійснювати ті справи, які ви називаєте чудесами, щоб пробудити одних до віри і привернути до 

себе увагу інших. 

37 Сьогодні один, завтра інший, вони поступово об'єдналися навколо Мого Слова; цих Я 

символічно позначив на їхніх чолах. Це Божественний знак, який вони несуть у своєму дусі, і 

пізніше Я назвав їх "працівниками на Моїх нивах". 
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38 Їм не знадобляться ні книги науки, ні філософії, ні доктрини віри, щоб навчати. Світло Мого 

Святого Духа осяє їхній розум, і їхньою єдиною книгою буде Моє Слово. 

39 Блаженні ті, хто довірився і залишився зі Мною, бо вони відчули велике освіження через 

божественний концерт Моїх навчань. 

40 Бути дітьми Божими - це те, що робить вас гідними цієї благодаті, бо ваші заслуги ще 

мізерні. Я не дивився на твої плями ганьби, бо була мантія, яка їх приховувала. Але кому належить 

ця милосердна мантія? - Марія, твоя любляча Мати, яка невтомно опікується кожною своєю 

дитиною. 

41 Вам було надано жити в цьому Третьому Часі на землі, який буде часом досконалості, і який 

Ілля відкрив, проявляючи Свій Дух через посередництво людського розуму, вказуючи вам на Мою 

маніфестацію, що відбувається в тій же формі. 

42 Але час підготовки людей-посередників добігає кінця. Незабаром Моє Слово перестане 

звучати в цих актових залах, а ті, хто не вмів зберігати його в своєму серці, відчують себе сиротами. 

Деякі, думаючи, що їхній Господь далеко, згодом будуть бігати по релігіях, щоб знайти Мене. 

43 З іншого боку, ті, хто прийняв Мої Божественні принципи, будуть сильними Третьої Епохи, 

тому що вони ясно бачитимуть перед собою свій шлях. 

44 Я назвав цей вік Епохою Світла; а тепер подивіться, діти Мої, як народи прагнуть вести 

жорстокі і братовбивчі війни. 

45 Ви, кого Я назвав дітьми світла, - моліться за своїх братів, "пильнуйте" народи, щоб це світло 

дійшло до їхнього духу, і вони могли завтра стати на шлях Закону Мого. 
46 Коли люди стануть справжніми учнями Христа? Я завжди навчав вас через Ісуса послуху, 

смиренності та любові. Це шлях. 

47 Я сповістив вам про прихід великих натовпів, які прийдуть з інших земель землі. Зовні 

матеріальні причини приведуть їх до вашого народу, але по суті це буде для того, щоб вони могли 

отримати Добру Новину Слова, яке Я дав вам в цей час. 

48 Але серйозно подумайте над цим завданням: що ви передасте, навчите чи засвідчите, якщо 

не підготуєте себе чи своїх дітей? 

49 Пам'ятайте про свою відповідальність, щоб ви могли збільшити свою ревність, щоб 

проникнути в Моє Слово, і щоб, коли прийде час, коли вони постукають у ваші двері, ви були готові 

запропонувати божественну їжу через ваші думки, слова і справи. 

50 Вірте, віддайте себе Мені, і Я буду говорити вашими устами. 

51 Знайте також, що у батьків сімейств, які вміють підніматися і одухотворяти своє життя, 

народжуються такі діти, які несуть здоров'я і силу в своїх тілах і послання мудрості в своїх духах. 

52 У цьому домі молитви, де ви збираєтеся, щоб почути Мене, ви знайдете розраду для своїх 

страждань і мужність витримати відвідини, які повинні прийти. Але і ваш дух, піднімаючись, 

показує Мені зерно, яке він потроху приносить своєю працею. 

53 Істинно кажу вам: дух ніколи не відчує втоми, працюючи на Моїх нивах, і тому не буде йому 

спокою в могилі. Навіть після розпаду своєї матерії вона продовжуватиме працювати на свій вищий 

розвиток і свою досконалість. 

54 Якщо Моє Слово освітило шлях вашої духовної боротьби на землі, ви зустрінете ще більш 

яскраве світло в потойбічному світі, коли продовжите свій шлях до вашого Творця. 

55 Моє божественне світло осяває весь всесвіт. 

56 Підкоряйтеся Моєму Закону, але нехай ваш послух випливає з розуміння безмежної любові 

Отця до вас. Слухайте Мене і моліться, але не виходьте в світ, поки не відчуєте сили, інакше не 

зможете протистояти ураганам і вихорам. 

57 Я показую вам і готую вам дорогу, щоб ви ніколи не зійшли з неї. Істинно кажу вам: Хто сіє 

добро в ім'я Моє, а це милосердя, любов і мир, той іде Моєю дорогою і знайде спасіння. 

58 Єдину покуту, яку я прошу від вас, - подолати егоїзм, щоб ви могли щиро і з доброю волею 

служити ближньому. 
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59 Вивчайте це Слово з увагою, яку Я дарую вам через посередництво багатьох голосоносців, 

бо кожен з них має свій дар. Не зневажайте того, хто здається вам невмілим, бо скільки після 

закінчення цього прояву в кінці 1950 року захочуть знову почути Мене, навіть через того, хто їх не 

задовольнив. 

60 Але Я дарую вам благодать, що Моє Слово буде збережено в письмовому вигляді через тих, 

кого Я призначив і підготував для цього завдання, щоб завтра ви не відчули себе сиротою, який 

втратив свій спадок. 

Потім, коли натовпи і "останні" прийдуть до вас, ви представите їм Книгу Моїх навчань як 

найбільш вірне і правдиве свідчення того, що Я говорив вам. Бо Вам ще багато чого бракує, щоб 

бути схожим на справжню книгу і приклад у своєму житті і у своїх словах. 

61 Ця книга розбудить багатьох сплячих духів, і їхні приховані дари розкриються. Її читання 

надихатиме і озброюватиме прийдешні покоління, крок за кроком приводячи їх до духовного 

єднання з Моєю Божественністю. 

62 Мої працівники, освіжіть себе думкою про те, що Я вибрав вас, грішних, щоб перетворити 

вас на Мої знаряддя і спасти інших, які заблукали. 

Чи можете ви коли-небудь втомитися або втомитися нести мир, полегшення або радість тим, 

хто страждає від нестачі цих благ? 

Ніколи не шукайте пустелі або усамітнення у своїх покоях, щоб плач не дійшов до вас. 

Зрозумійте, що це вирішальний час для кожного духу, і ви повинні прийняти біль. 

Незабаром, згідно з Моєю волею, ви будете висаджувати "дерева" в різних місцевостях - так Я 

назвав у Своєму Слові місця зустрічей і домів молитви. Підготуйте себе до цього і дозвольте 

духовному світу проявитися серед вас всебічно, щоб ви мали правильне тлумачення Мого вчення. 

63 Час, що залишився у вас для того, щоб слухати цих посланців Моєї Божественності, 

короткий. Не за горами 1950 рік, а які успіхи в Моїй Справі ви можете Мені показати? Усвідомте, 

що Я пробудив вас від найглибшої летаргії, щоб ви не уподібнилися до дів з притчі, які дали 

погаснути своїм світильникам. Якщо ви заснете, коли почуєте останнє слово вашого Господа, то для 

вас буде грубе пробудження. 

64 Зверніть увагу на тих з вас, хто приходить втомлений від ходьби. Хтось приходить з чистим 

сумлінням, а хтось з докорами сумління. 

65 Ви всі прийшли сюди, бо вас привабили чутки про те, що Я зараз говорю до людства; і коли 

ви слухаєте це слово, ви чуєте, як Отець говорить вам: "Я серед людей, щоб донести до них Моє 

вчення і виконати обіцянку. 

66 Ось нова можливість почути Вчителя і отримати Його вчення. Я нагадую кожному про його 

дари і нехай він усвідомлює своє завдання. Хто виявить себе стійким і сильним на Моєму шляху, 

той незабаром пізнає Моє Царство. 

67 Ніхто не зможе викрасти світло у того, хто ревно пильнує його і змушує сяяти своєю 

доброчесністю. 

68 Ви - минущі в цьому земному існуванні, і як учні цього духовного вчення ви повинні це 

розуміти. Я приймаю вас усіх з досконалою любов'ю, і цією любов'ю суджу вас. Наскільки 

відрізняється суд твого Господа від суду людей! 

69 Зі ста сорока чотирьох тисяч, позначених Мною, частина почує Моє Слово через цих 

глашатаїв для виконання духовного завдання, інша частина отримає Мої накази духовно, 

підкріплені даром інтуїції, а ще одна, яка перебуває в потойбічному світі, виконає свою місію перед 

людством духовними засобами. 

70 Моє світло повинно світити скрізь на землі. 

71 Дехто запитує Майстра, коли ці події будуть. Істинно кажу вам, що від вашої волі і вашої 

наполегливості також багато залежить. 

72 Тих, хто не прокинувся, перебуваючи в тілі, забирають із землі, щоб їхній дух звільнився від 

усього, що зв'язує його або заважає йому розпізнати Мою Роботу. 
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73 Я багато разів говорив вам: не чекайте кращих часів, щоб працювати, бо не знаєте, чи не 

будуть наступні ще важчими. 

74 Виконуйте своє завдання, щоб мені не довелося потім закликати вас до відповідальності за 

багато помилок, які робить людство. 

75 Деякі мені кажуть: "Отче, почекай мене ще трохи". 

Послухайте, що Я скажу вам про це: Я можу довго чекати приходу Сина, бо Я є Вічність; але 

пам'ятайте, що Я послав вас, щоб ви здобули це для себе. 

76 Інші кажуть мені: "Господи, забери мене з цього світу, бо я більше не можу!". 

77 Коли ви будете жити в гармонії зі своєю долею, коли зрозумієте, що багато ваших 

страждань - це спокута, за допомогою якої ви звільняєте себе від важкого тягаря недосконалості? 

Тільки розуміння і капітуляція можуть принести вам мир. 

78 Як повільно ви блукали по шляху пізнання духу! 

79 Багато століть одкровень і досвіду ви пережили, і все ще Я зустрічаю вас як тендітних 

немовлят, коли бачу, що ви не можете відповісти на питання, або коли ви показуєте себе 

нездатними просуватися вперед у випробуваннях, які лежать на вашому життєвому шляху. 

80 Я хочу, щоб ви всі стали Моїми учнями, щоб ви всі зуміли відмовитися від того, що заважало 

вам дивитися правді в очі. 

81 Завжди думайте духовно, щоб вам не було важко розуміти Моє Слово. Забудьте, що це ви 

не могли собі уявити, що Бог невидимий, і що при думці про Мене у вашій уяві відразу виникала 

фігура людини гігантських розмірів, Істоти, яка має форму, але не може бути видимою і завжди 

прихована за густою завісою таємничості. 

82 Коли Я став людиною в Ісусі, то не для того, щоб ви зрозуміли, що Бог має людську подобу, 

а для того, щоб Я став видимим і чутним для тих, хто був сліпим і глухим до всього божественного. 

Поправді кажу вам: якби тіло Ісуса було формою Єгови, то не кровоточило б і не вмирало. Це 

було досконале тіло, але людське і ніжне, щоб люди могли бачити його і чути через нього голос 

свого Небесного Отця. 

83 Кожного разу, коли ваші уявлення про Божественне були далекі від реальності, Я приходив 

вам на допомогу, щоб зруйнувати фантазії та ірреальність і наставити вас на шлях істинний. 

84 Я є шлях, істина і життя. Моє вчення не про смерть. Коли Я часто говорю вам про існування 

духовного Царства, то це тому, що там є життя і вічне щастя як обітниця для вашого духу, а не для 

того, щоб ви тужили за смертю і ненавиділи це життя. 

85 Моє Слово в цей час говорить з вами про духовне життя, і це тому, що у своєму розвитку ви 

вже дійшли до тієї глави книги життя, яка показує нерозкриті таємниці для духу. 

86 Оскільки людина володіє духом, то природно, що він повинен розкривати їй деякі 

характеристики її істоти; але Я вже говорив вам: до тих пір, поки вплив матерії не підкориться 

пануванню і спонуканням духу, людина буде здатна дуже мало проникнути всередину себе, щоб 

побачити своє внутрішнє світло і почути свій духовний голос. 

87 Коли вам вдається мати момент зібраності і роздумів, ви несвідомо входите в зв'язок з 

духовним і відчуваєте вічне і те, що щось від цієї вічності живе і ворушиться у вашій істоті. Так само 

було, коли людина вперше виявила, що вона носить у собі істоту, яка не від світу цього, а належить 

до іншого плану. Це його анітрохи не лякало, а навпаки наповнювало надією, бо він бачив, що його 

життя не обмежується коротким існуванням на цій землі. Він підозрював, що коли відірветься від 

тіла, його дух підніметься у світ, де він відчує блаженство, якого не знайшов у цьому світі, 

справедливу сатисфакцію за свій високий ідеал. 

88 Я прийшов на землю, щоб підтвердити Своїм вченням усі ці натхнення; і тим, хто мріє про 

світ мудрості, любові та справедливості, де немає сліз, страждань і розбрату, Я присвятив Свою 

Нагірну проповідь, щоб вони не втрачали надії. 
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89 З якою добротою і любов'ю перші вчителі християнства навчали людство. Сила їхнього слова 

ґрунтувалася на правдивості їхніх творів, через які вони навертали і запрошували до 

одухотворення. 

90 Я називаю їх майстрами, тому що вони навчали за Моїм прикладом. Якщо хтось пізніше 

захотів викладати з примусу віри, не розуміючи сенсу Мого вчення, то він не був учителем. Якщо 

він використовував владу, щоб позбавити своїх братів свободи мислити, вірити і судити, то він не 

мав Мене за приклад, але він практично перешкоджав духам намагатися проникнути в сенс Моїх 

одкровень. 

91 Я кажу вам: Кожного разу, коли Моє ім'я і Моє вчення використовувалися для підкорення 

народів або для нагнітання страху, і через цей страх людей примушували вірити, переслідувалася 

не духовна мета, а мета земної влади. Наскільки іншим був намір Учителя, коли Він давав вам Своє 

слово і приклад, який ви можете підсумувати в цьому реченні: "Царство Моє не від світу цього". 

92 Увійдіть до Мого човна, бо він ніколи не перекинеться. Але не сумнівайтеся, як Петро, коли 

думав, що Учитель спить; бо інакше це був би вже не Мій голос, а біль, який промовляє до вас: О 

маловірні! 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 4 
1 Кожного разу, коли ви чуєте Моє Слово, ви відчуваєте, що залишаєте свій біль зі Мною. Але 

чому кожного разу, коли ти повертаєшся до Мене, твоє серце по вінця наповнюється гіркотою? 

2 Настав час, щоб ви навчилися зберігати Мій мир. 

3 Це час для підготовки, і всюди, в селах, містах і районах, виростають "дерева", які 

даруватимуть мандрівникам свій духовний затінок. 

4 Ці мандрівники - натовпи, які час від часу приходять на цей прояв; коли вони чують Моє 

Слово, яке говорить їм, що в інші часи вони вже знаходили тінь під листям Дерева Життя, вони 

глибоко усвідомлюють, що не знали, як використати час, щоб наблизитися до Землі Обітованої. 

5 Хто з вас знову відкине Мене, як це було в минулі часи, коли він відчує, що перед ним 

відкрилася нова можливість для спасіння? Хто ухилятиметься від свого завдання і нехтуватиме 

голосом своєї совісті? Хто буде продовжувати потурати своїм матеріалістичним мріям після того, як 

його розбудить цей голос? 

6 Твій дух затремтів, коли, незважаючи на твій неспокій, ти почув, як Отець сказав, що Він 

любить тебе, що Він прощає тебе і допомагає тобі оновитися, щоб ти міг прийти до Нього. 

7 Ви схилилися перед Божественною любов'ю і з радістю вирушили шукати хворих, щоб вони 

поспішали в присутність Учителя і знаходили в Нього зцілення від своїх недуг. 

8 Ось дерево, яке пропонує свої духовні плоди людям. 

9 Я - дерево Вічного Життя. Згадайте Христа на хресті. Він був подібний до дерева, чиї руки, як 

гілки, з любов'ю розкинуті, щоб давати тінь людству. Його слова, які повільно спускалися на цей 

натовп, і Його Кров, яка падала крапля за краплею, були подібні до плодів, що впали з 

божественного дерева. 

10 Наближається 1950 рік, коли ви востаннє почуєте це слово, яке є для вас небесним плодом. 

Тоді дерево, плід і тінь будуть у вашому дусі. 

11 Ті, хто в той час все ще матеріалістично мислять і фанатично ставляться до Мого Слова, 

спробують утримати Мене і попросять Мене говорити з ними в цій формі ще деякий час; але це 

буде неможливо, оскільки Я оголосив вам Свою волю і вона записана. 

12 "Солов'ї", які віддали Моє Слово, замовкнуть за цей прояв, і Я винагороджу їх слухняність 

даром Слова і натхнення. 

13 Ви ще не знаєте, що Я приготував у Моїх високих радах для тих часів. Вже сьогодні кажу вам, 

що в ті благословенні часи Я очікую від усіх вас виконання Моєї волі і щоб ви були слухняними і 

лагідними, як вівці. 

14 Однак не Моя воля, щоб ви судили один одного. Це буде Моє досконале правосуддя, яке 

судитиме кожного з Моїх дітей. 

15 Почуйте Мене, люди Мої, не дозволяйте Мені говорити в порожнечу. У вас ще є час 

подумати і навчитися. 

16 Нехай ніхто не претендує на те, щоб діяти за своєю волею, хоча тимчасово людина матиме 

таку можливість, бо праведність Господня дійде до неї, і тоді станеться тільки те, що їй призначено. 

17 Приготуйтеся, пророки Третьої Епохи, щоб ви могли попередити народи, і щоб вони не 

спокусилися лжехристами і лжепророцтвами. 

18 Не сумнівайтеся в цих Моїх словах тільки тому, що Я передаю їх вам через неосвіченого і 

простого носія голосу. 

19 Вставайте і проголошуйте це вчення всім, бо часу залишилося дуже мало. 

20 Одного слова світла буде достатньо, щоб ваші брати не спали. 

21 Замінити недоліки добрими якостями буде благородним прагненням спіритуалістів 

майбутнього, тих, кому належить побудувати вище царство на руїнах людського життя. 

22 Саме покоління майбутнього будуватимуть цей світ вищої моралі, глибших знань і більшої 

духовності. Але ви, люди сьогодення, також можете багато чого зробити. Трохи доброї волі - і ви 
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приберете руїни, уламки минулого, повного відхилень і безчестя, залишивши лише світло довгого і 

болісного досвіду. Я благословлю вас і дам вам побачити проблиск світла того Царства миру, яке ви 

разом збудуєте, якщо будете прагнути вести добрий спосіб життя, щоб ваш розум був зайнятий 

чеснотами, а вуста були надійним знаряддям істини і натхнення, що проростає у вашому дусі. 

23 Хоча ваші ноги торкаються землі, ви не повинні дозволяти їй утримувати ваші прагнення. 

Спрямовуйте свої погляди все вище, не забуваючи віддавати Богові Боже, а світові - його. 

24 Моє Слово призначене для всіх, але не всі сприймають його однаково. Багато хто слухає 

його з байдужістю, але є й такі, хто вже не може жити без насолоди чути Мене. Серед них Я бачив і 

того, хто приходив, не взявши з собою ніякої матеріальної їжі, і, слухаючи Моє Слово, забував про 

свої потреби і позбавлення, а коли виходив із зали засідань, відчував себе настільки сповненим сил 

і надії, миру і розради, що починав шепотіти: "Воістину, не хлібом єдиним живе людина, але 

всяким словом, що походить від Бога". 

25 Тільки Я бачу те, що є в кожному серці, про що ніхто не здогадується. Я знаходжу сумних, 

спраглих, хворих або втомлених овець; істот без любові і без домівки, які, тим не менш, коли чують 

Мене, кажуть: "Я щасливий, коли слухаю Божественного Вчителя, бо тоді всі мої турботи 

випаровуються і серце переповнюється світлом і радістю". 

26 Інші ж занурюються в летаргію і не дозволяють своїм серцям пом'якшитись, як це було в 

перші дні, коли вони почули голос свого Господа. 

Але як продовжувати вчення, коли одні слухають, а інші - ні, коли одні відчувають Мене, а інші - 

заціпеніли? 

27 Учні, йдіть усередину себе, чуйте і відчувайте Мене, як і раніше. Згадайте, як ви сповідували, 

що це Слово є вашим життям і світлом вашої долі. Не забувайте, що Я кажу вам сьогодні: те, що вам 

потрібно, буде дано вам у свій час. 

28 Налийте олії наново у ваші світильники, щоб полум'я віри і знання знову засяяло. 

29 Не спите, не спите і моліться, бо Учитель може здивувати вас, коли увійде у ваш дім, як 

колись у дні духовного піднесення, коли ви відчували Мою присутність на кожному кроці. 

Тоді ви побачите, як ваше життя буде знову осяяне тим світлом, яке перестало освітлювати вас 

без вашого відома, і воно поверне вам упевненість у майбутньому, повному достатку і мудрості. 

30 Довірте Мені всі свої думки, принесіть Мені своє серце; кожна гіркота і страждання стануть 

для Мене квітами, які Я приймаю; квітами болю, гіркоти і розчарування, але врешті-решт квітами, 

бо вони свідчать про очищення і виділяють аромат, який підноситься до Мене. 

31 Пориньте в тишу, о духи, які приймають Моє світло, а серце ваше скаржиться Мені на свою 

скорботу. Залиш свої сльози Мені і візьми Мій цілющий бальзам для них. 

32 Отець, Вища Істота, звернув на вас свій погляд. Не показуйте себе переможеними або 

безсилими перед Ним, бо коли Він створив вас, Він дав вам Свою силу. 

33 Якщо твої страждання тяжкі, то Його милість ще більша. Творіть заслуги віри і любові і не 

сумнівайтеся, що Він назавжди введе вас у Царство Своєї доброти і мудрості. 

34 Люди, довіртеся Мені, і коли ваші сили покинуть вас, віддайте Мені тягар вашого хреста, 

поки ви будете черпати нові сили. 

35 Зрозумійте, що цей світ є джерелом, що очищає, і що ваш дух засяє, як світло в космосі, 

коли покине його, щоб повернутися до своєї істинної домівки. Пам'ятайте, що Я сказав вам: "Хто 

шукає Мене, той знаходить Мене; хто шукає - знаходить". - Ви шукали Мене і тепер стоїте переді 

Мною. 

36 Але є й такі, що шукають Мене, але не знаходять, бо шукають там, де Мене не може бути. 

Вони навіть починають сумніватися в Моєму існуванні, не знаючи, що вони дуже близькі до Мене, 

що Я перебуваю всередині них самих. 

37 Вони не знаходять Мене у власних серцях, бо вони подібні до закритих храмів. Мир і світло, 

що є в них, залишилися прихованими. 
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Але є істинне святилище, де Я перебуваю і чекаю, коли ви ввійдете, щоб говорити з вами про 

глибокі одкровення і пояснити вам "чому" багатьох таємниць. Увійшовши, ти знаєш, звідки 

прийшов і куди веде тебе доля, і дивуєшся, що знайшов Мене там, де раніше нічого не бачив. 

А хто не знає цієї святині, той будує свій храм у матерії, зводить у ньому жертовник і ставить на 

ньому бога, якого зробив своїми руками. Лише з часом, переконавшись у недосконалості свого 

культу, він пробуджується і вирушає на пошуки духовного Бога, Бога істини, єдиного Бога, бо той, 

якого він вигадав, нічого не міг йому дати, бо не мав життя. 

38 Це Бог дав життя людині, створив її, а не людина може творити богів і давати їм життя. 

39 Коли чуєш це слово, потроху наближаєшся до розуміння. Коли це просвітлення повністю 

заповнить твій дух, ти скажеш Мені: "Господи, диво сталося. 

40 Так ви зрозумієте, яку роботу Я проводжу в дусі в цей час. 

41 Ваша духовність не потребуватиме чудес і доказів Першого і Другого Часу, щоб повірити в 

Мене. 

42 Сьогодні ви побачите, як небесна манна зійде в духовній формі. Ви побачите води покаяння, 

що б'ють зі скель, які є серцями великих грішників. Ти побачиш, як оживуть мертві у вірі і чеснотах, 

як очистяться хворі моральними недугами, як відкриються очі сліпим до істини, щоб побачити Мою 

велич. 

43 Якщо в Другу Еру Моє народження як людини було дивом, і Моє духовне воскресіння після 

тілесної смерті - ще одним дивом, - істинно кажу вам, - то Моє проявлення в цей час за допомогою 

людського розуму - духовним дивом. 

44 Мої пророцтва будуть виконуватися в цей час до останнього. Я залишаю вам три Мої 

заповіти, які складають одне ціле. 

45 Ті, хто раніше знав Отця як любов, жертовність і прощення, повинні в цей час пізнати Його 

досконало, щоб любити і поклонятися Йому, а не боятися Його праведності. 

46 Якщо ви дотримувалися закону в Першу Еру, то тільки зі страху, що божественна 

справедливість покарає вас; тому Я і послав вам Своє Слово, щоб ви знали, що Бог є любов. 

47 Сьогодні до вас приходить Моє світло, щоб ви не заблукали і змогли дійти до кінця шляху у 

вірності Моєму закону. 

48 Довго ви служили світові, і він вас погано винагородив. Але коли вам говорили, що людина 

повинна бути слугою світу? Хіба ви не знаєте, або не пам'ятаєте, що вам було сказано: "Підкоряйте 

собі землю"? Як часто тобі доводилося приходити переді Мною, як блудному синові! 

49 Я бажаю, щоб ви прийшли до Мене сповнені заслуг, чеснот і смирення. 

50 Я знайшов тебе вкритою духовною проказою і зцілив тебе однією Своєю волею. Я хочу, щоб 

ви так само зцілювали своїх братів, не відчуваючи огиди до їхніх гріхів. Тоді ваші справи будуть 

свідчити про те, що ви любите Мене, а не ваші вуста, які проголошують це, не відчуваючи цього 

серцем. 

51 Ви не повинні чинити так, як фарисеї, які хвалилися в синагозі, що вони гідні перед Богом, і 

демонстрували милосердя на вулицях. 

52 Зберігайте Моє вчення, вивчайте його глибоко, бо наближається день, коли ви більше не 

будете чути це Слово через розум носія голосу, і тоді ті, хто навчився і зрозумів, будуть сильні, як 

непереможні воїни. 

53 Якщо ви готові, ви будете говорити натхненно Мною і навчати людство цим простим 

способом. У той час як деякі з Моїх нових учнів повинні будуть шукати людей, інші повинні будуть 

чекати, коли прийдуть їхні брати, щоб почути Моє вчення від них. 

54 Люди, пояснюйте Моє Слово і Моє вчення і дітям. Пам'ятайте, що Моє вчення не 

зупиняється ні на віці, ні на статі, бо воно призначене для духу. 

55 Передай Моє вчення дітям, спростивши його і зробивши доступним для їхнього розуму. Але 

ніколи не забувайте, що найкращий спосіб пояснити Моє вчення - це чесноти вашого життя, в яких 
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вони побачать ваші справи милосердя, терпіння, смирення і одухотворення. Це буде найкращою 

формою навчання. 

56 Розкажіть їм про Ісуса, розкажіть їм про Марію і всіх тих чоловіків і жінок, які принесли 

послання світла у світ. Так ти вкажеш їм шлях до Мене. 

57 Скажи їм, що в день відпочинку твій дух увійде в Моє святилище, щоб прославити Мене. 

Шість днів ви присвячуєте своїм людським обов'язкам і нахилам, а потім один день відпочиваєте і 

присвячуєте кілька хвилин споглядання і поклоніння Господу. 

58 Там ти знайдеш Мене, що чекає на тебе, що завжди чекає твоєї молитви, яка є мовою, якою 

ти говориш зі Мною про свої турботи, про свою любов або дякуєш Мені. 

59 Ви увійшли в Моє святилище, утворене натовпами, які прагнуть почути Моє Божественне 

Слово. Істинно кажу вам, що Я облив вас потоком учення. Це Слово стане плідним насінням у 

вашому дусі, щоб ви могли перетворитися на Моїх працівників. 

60 Ви приходите з вдячними серцями, бо перед тим, як сказати вам, що ви повинні 

поширювати активну благодійність, Я дарував вам диво, повертаючи вам чи то здоров'я, чи то мир, 

чи то якесь інше втрачене добро. 

61 Сьогодні у своїй вдячності ви говорите Мені: "Учителю, що я можу зробити, щоб віддячити 

за стільки любові?". Далі Я показую вам величезні "поля", щоб ви очистили їх від кропиви і валунів і 

засіяли на них насіння любові, миру і милосердя. 

62 Перед тим, як відправити вас, я наповнюю вас силою і вірою, щоб ви не похитнулися і не 

занепали духом у битві. Часто ти будеш бачити, як твоя пшениця сходить і росте серед будяків і 

терня, і там ти будеш доглядати її до часу жнив, а потім відокремлювати зерно від куколю. 

63 Чим більше страждань коштуватиме вам обробіток полів, тим більшою буде ваша любов до 

них і ваше задоволення, коли ви побачите, як вони розквітають. 

64 По правді кажу вам: Ця духовна пшениця, яку ви вирощуєте за Моїми настановами, стане 

хлібом вічного життя для ваших нащадків після сьомого покоління. 

65 Не втомлюйтеся слухати Мене, учні, ви, що об'єдналися в радості. Я говорю з вашим духом 

через ці нечисті людські вуста, через які Я проявляю Себе. Істинно ж кажу вам: Слово Моє не 

заплямоване цією нечистотою, воно доходить до духа вашого чистим. 

66 Вивчайте Моє вчення, щоб зрозуміти, що таке поле, насіння, вода і знаряддя праці на полі, і 

щоб знати, який досконалий спосіб підготовки, посіву, поливу і догляду за ґрунтом. 

67 Фермер, який працює таким чином, буде знати, як відрізнити добрий плід від поганого. 

68 Подивіться, скільки їх, думаючи, що вже можна сіяти, вирушили в дорогу, а замість цієї 

пшениці посіяли чуже насіння, яке, дозрівши, дало їм колючки. 

69 Я хочу, щоб робітник Третьої Епохи був на своєму місці. З цієї причини Я посилаю заклик до 

великих натовпів, щоб серед них виділилися ті, хто повинен слідувати за Мною в цей час. 

70 Таким чином, поступово, по мірі того, як я даю вам один урок за іншим, наближається час, 

коли ви повністю візьмете на себе ваше завдання. 

71 У своїх мандрах ви натрапите на поля, які були засіяні в інші часи і які тільки чекають поливу 

і догляду. Це духи, в яких є те насіння віри, яке вони отримали з часів пророків і Моїх апостолів. 

72 Одні несуть в собі насіння Першої Ери, інші - Першої і Другої Ери, а ви помістіть в них 

насіння, яке Я дав вам в цю Третю Еру, оскільки ви володієте насінням Трьох Ер, і тому Я називаю 

вас тринітаріями. 

73 Це те життя і та робота, яка вас чекає. Чому ви боїтеся боротьби, коли Я даю вам все? Чому Я 

бачу сльози на очах деяких Моїх працівників, коли найважча частина боротьби ще не почалася? 

Я хочу, щоб ви повірили, що Я поруч з вами, що ваші духовні дари - це реальність, що Я дарую 

вам все, що ви будете просити у Мене в хвилини випробувань, в критичні моменти для вашого 

духовного вдосконалення. Я більше не бажаю бачити вас слабкодухими. 
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74 Більшість приходять, забувши про свій дух, просити хліба, зцілення чи роботи для тіла, і в 

усіх них я творю чудо, бо це теж будуть свідчення, які завтра запалять віру і надію в серцях ваших 

братів. 

Але не просіть у Мене так мало. Те, що вам здається таким великим, скоро закінчиться. Просіть 

у Мене вічних благ, духовних благ. Потім Я дам вам те, що належить світу, як доповнення. 

75 Я можу дати вам більше, ніж ви можете попросити у Мене. Тому не варто задовольнятися 

таким малим. 

76 Я можу перетворити серця на джерела невичерпного милосердя, можу наповнити розум 

натхненням, а вуста - словом. Я можу дати тобі дар зцілення і владу розчиняти темряву і 

перемагати зло. 

77 Хто шукає таких речей, той відчує, як з нього виходять сили, які були несвідомо в його дусі. 

Хто зачинить двері перед тим, хто стукає, хоча він володіє такими великими дарами? Які дороги 

можуть здатися вибоїстими і довгими тому, хто користується Моєю силою? Яка погода може 

здатися йому немилосердною, коли він має владу навіть над стихіями? 

78 Учні, вашим найвищим завданням буде діяльність любові! Часто ви будете робити це 

таємно, не вихваляючись, не дозволяючи лівій руці знати, що зробила права рука. Але будуть 

випадки, коли вашу діяльність любові побачать ваші ближні, і вони зможуть навчитися брати в ній 

участь. 

79 Не турбуйтеся про винагороду! Я - Отець, який справедливо винагороджує справи Своїх 

дітей, не забуваючи жодного. 

80 Я говорив вам, що якщо ви дасте склянку води з істинною любов'ю, то це не залишиться без 

винагороди. 

81 Блаженні ті, хто скажуть Мені, прийшовши до Мене: "Господи, я нічого не чекаю в нагороду 

за свої справи; мені достатньо існування і знання того, що я Твоя дитина, і вже дух мій сповнений 

щастям". 

Кажу тобі: Ви приходите з плачем, бо втратили дорогу, здоров'я і ключі до своєї роботи. Тільки 

тоді ви згадаєте про свого Небесного Отця. 

82 Що ж, ось я серед вас. Ви з Учителем, і причина, що привела вас сюди, не має значення. 

83 Слухайте Моє вчення! Деякі з них призначені для учнів, але є й інші, призначені для "малих 

дітей". 

84 Не соромтеся бути серед братів і сестер, які просунулися в Моєму вченні і від яких ви 

прагнете приховати своє невігластво. Вони прийшли так само, як і ви. 

85 Ви, що приходите сюди потроху, засвоюйте божественний урок, щоб вам було що 

запропонувати тим, хто прийде після вас. 

86 Нікого не дивує, що Я шукав Своїх нових учнів серед сміття, оновлюючи їх Своїм Словом, 

щоб потім послати їх до людства з посланням оновлення, життя і світла для своїх братів. 

87 Під гріхами, недосконалостями і нечистотами цього народу в цей час проявилося світло 

Мого Духа. Тому я прийшов боротися, щоб перемогти цю темряву, поки я не принесу світло, яке 

засяє. 

88 Блаженні всі ті, хто закрив очі на таку велику людську недосконалість і піднявся над такою 

великою бідою, хто зумів знайти Мою Присутність у Моєму новому прояві. 

89 Цей неосвічений і грішний народ буде шліфуватися і очищатися все більше і більше, тому що 

його завдання - дати можливість Моїй духовній роботі розкриватися з покоління в покоління з 

більшою досконалістю. 

90 Не будьте більше тим, ким ви були вчора. Залишайте застарілі культи, шкідливі звички і 

прагніть до вдосконалення свого духу. 

91 Я здивував вас у той самий час, який був оголошений Ісусом і пророками як Мій новий 

прихід. 
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Зараз, коли Моя обіцянка виконується, ви бачите гріх на найбільшій висоті розбещеності, бачите 

людські амбіції і ненависть, що проявляються у війнах, як наслідки темряви, що огортає дух людей 

в цей час. 

92 Але ось, коли темрява була найбільш непроглядною, зійшов божественний промінь, щоб 

розсікти її і, ставши людським словом, сказати людям: "Любіть один одного". 

93 Пильнуйте і моліться, і не судіть самі себе, щоб мені не довелося знову сказати вам: "Хто з 

вас без гріха, нехай перший кине камінь". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 5 
1 Це момент радості для Божественного Духа, бо народ Ізраїлю зібрався перед ковчегом 

Нового Завіту. 

2 Я прийшов знову, щоб залишити вам Свій слід, і ви пішли по ньому. Я вигодував вас і 

прикрасив Своєю благодаттю. 

3 Це день, який Ілля готував і з нетерпінням чекав; настав момент, коли його дух радіє. 

Пречистий Ілля показує своїх овець, бо перед тим омив їх у джерелі благодаті, яка є покаянням, 

оновленням і піднесенням. Кількість тих, кого показує Мені сьогодні Пастир, невелика, це навряд 

чи початок у формуванні Мого народу, але Я хочу, щоб "перші" були об'єднані, щоб вони могли 

дати добрий приклад "останнім". 

4 Я не хочу, щоб ти приходив до Мене з похиленою головою і сповнений сорому, як блудний 

син. Я хочу, щоб ви дивилися на дім вашого Отця, як на свій власний дім. 

5 Дзвонить дзвін, година настала, натовп наближається. Сплячі вівці прокинуться, бо Ілля 

наближається, щоб підготувати дух дітей, юнаків і дорослих, щоб прийняти світло Мого Слова і 

підготувати їх до союзу з Моїм Духом. 

6 Натовпи людей почули Мій заклик і приходять, прагнучи Мого Слова, яке для них подібне 

до того, щоб досягти Землі Обітованої. Прагнучи почути Мій голос, який є мир і розрада, вони 

приходять, бо нещастя, страхи і болі роблять їхній шлях скорботним. Це ті, хто приносить прохання 

замість приношення. Одні приносять Мені свої хвороби, інші - безробіття, треті - злидні і сльози. Я 

дам їм усім додаткові дари і дам їм зрозуміти, що дух передує тілу. Сьогодні вони ще Мої діти, але 

в результаті цих благ вони підуть за Мною, поки остаточно не стануть Моїми учнями. 

7 Я даю вам Свою силу, щоб ви не були переможені спокусами, які будуть підстерігати вас на 

цьому шляху. Я хочу, щоб між вами панували любов, доброзичливість і злагода. Це Моя Воля, щоб 

людство шукало Мене своїм духом в цей час Шостої Печатки. 

8 Я хочу підняти вас до Себе. Якщо в Другій Епосі Я став людиною і віддав за вас Своє Життя, 

то тепер, коли Я спілкуюся через людський розум, Я віддам вам Своє Божественне Єство. Але Я не 

дозволю вам спати у вашому виконанні, поки Я несу хрест на Своїй спині. Я доручу вам нести на 

своїх плечах ту частину, яка належить кожному з вас. Шлях буде впізнаний вами, він позначений 

слідами крові і жертв. Якщо ви бажаєте встелену квітами стежку насолоди, то вона не приведе вас 

на вершину гори, де ваш життєвий шлях знайде свій вінець. 

9 Я назвав вас "марійним народом", бо ви вмієте любити і визнавати Божу Матір і приходити 

до Неї, як дитина, що просить ласки, або як грішник, що шукає заступництва. 

10 Присутність Марії у світі є доказом Моєї любові до людства. Її чистота - це небесне диво, 

явлене вам. Від Мене вона зійшла на землю, щоб стати жінкою, і щоб в її лоні проросло 

божественне насіння, тіло Ісуса, через яке заговорить "Слово". У цьому теперішньому часі вона 

відкриває себе заново. 

11 Любов Марії буде для вас небесним ковчегом. Ви зберетеся навколо неї, як діти збираються 

навколо своєї матері. Слухайте її солодке слово і не дайте їй знайти ваші серця закам'янілими; 

заглибтеся в себе і відчуйте покаяння, щоб її світло проникло в вас і ви відчули її ніжність. Коли ви 

будете таким чином підготовлені, покляніться перед вашим Богом, перед Марією і перед Іллею, що 

ви утворите одне тіло і одну волю; покляніться перед ковчегом Нового Завіту, що ви будете 

невтомно боротися, щоб викорінити з ваших сердець егоїзм, ненависть і фанатизм. Істинно кажу 

вам: якщо ви виконаєте свою обіцянку, то час очищення, який ви переживаєте в болю, пройде. 

12 Народе Мій, якщо навіть каміння відчуває суд Мого Слова, то як ти не повинен його 

відчувати? Якщо земля трясеться і води рухаються від Мого голосу, то як може не похитнутися дух 

твій, бо він є найвищим творінням творіння? 

13 Учитель буде невтомно приходити, щоб навчати і передавати вам Свою доброту з 

найпрекраснішими вченнями. 
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14 Намагайтеся розгледіти сенс, закладений у ковчезі Нового Завіту, бо наближається час 

битви. Якщо Ісус сказав з хреста: "Отче, прости їм, бо не знають, що творять", і ви були прощені за 

своє незнання, то сьогодні Моя Воля полягає в тому, щоб ви споглядали Моє Світло, щоб ви більше 

не порушували Закон. 

15 Недалекий час, коли ті, кого ви називаєте іноземцями, прийдуть у пошуках Мого Слова, і 

коли нові покоління будуть рости з більшою духовністю. Незабаром ви побачите серед себе людей 

різного кольору шкіри і мов, які будуть слухати Мене з любов'ю і перетворюватися на Моїх учнів, 

бо Моє Слово повинно буде луною розійтися до кінців землі. Потім, коли вони будуть навчені, вони 

повернуться до своїх країн і заберуть це послання з собою. 

16 Учні, ви, що з захопленням слухаєте Моє Слово, бо ваш дух зумів піднятися: де ви духовно 

ввійшли, там є святиня, храм Святого Духа. Ви підготували себе в смиренні, ви вважаєте себе 

братами і сестрами, ви любите себе в Моїй Божественності і ви отримали цю благодать. 

17 Будьте апостолами цієї Справи, щоб працювати для відновлення всього того, що Я 

встановив і що ви осквернили. Не будьте слабкими, бо кожен, хто має божественний знак, буде 

непереможним. Якщо ви бажаєте зберегти цю благодать назавжди, не збивайтеся на стежки 

болота. Не входьте більше в темні ліси, бо інакше Божественний Пастир знайде вас плачучими, як 

заблудлі вівці. 

18 Працюйте, всі ви, на будівництві цієї святині, бо жодна ваша заслуга не залишиться 

невідомою переді Мною. Моє Слово навчить вас, ваша совість підкаже вам, а ваша інтуїція підкаже 

вам, в який момент і в якому місці ви повинні висловити Моє Слово і творити добро. 

19 Шукайте "поля" для посіву і обробляйте їх, прибираючи валуни. Зробіть безплідні поля 

родючими, бо Я очікую великих плодів від вашої праці. Так буде радість і в тому, хто дає, і в тому, 

хто отримує. Я називаю вас Своїми воїнами і благословляю вас. 

20 Сурма, яку тримає ангел Шостої Печатки, пролунала, і ваша обітниця, яку ви духовно дали 

переді Мною, залишається записаною в Книзі Життя. 

21 Працюйте, бо нагорода чекає на вас, коли ви закінчите свою роботу. 

22 Ви - працівники, які прийняли Моє насіння в три рази. Але ви також і ті, які впали в летаргію, 

побачивши свої поля, позолочені пшеницею, і які дозволяють хробаку гризти корінь рослин, 

роблячи їхні плоди глухими. 

23 Згадайте ваші чвари в Перші часи, ваші зради, ваші падіння. Ось чому я знаходжу вас 

розсіяними і ослабленими в цей час. Пам'ятайте, що Я сповістив вам, що прийду знову, щоб зібрати 

вас заново; і ось Я тут. Як Учитель, Я прийшов не для того, щоб дивитися на ваші плями чи образи. Я 

прийшов простити вас, освятити вас і знову дати вам Свою мудрість. 

24 Це новий завіт, який ви укладаєте з Моєю Божественністю. Це одкровення - ковчег Нового 

Завіту. Якщо ви хочете йти своєю дорогою і більше ніколи не збитися з неї, йдіть і втішайте 

засмучених, "помазуйте" хворих,* рятуйте заблукалих, наставляйте сліпих і давайте їжу тим, хто 

жадає справедливості, порозуміння і миру. Дайте дорогу хворим тілом і духом, нехай приходять до 

Мене, і Я дам їм цілющий бальзам, але не скажу їм, що причиною їхнього болю є їхній гріх. 
* Означає не тільки застосування засобу, але насамперед покладання рук з молитвою. 

25 Коли Я прийшов до скинії вбогих, то прийду й до оселі сильних. Істинно кажу вам: і там, і 

там Я зустрічав братовбивчу ворожнечу, і на цих полях Я буду сіяти насіння миру. 

26 Я даю вам цю настанову, яка включає в себе закон і справедливість, щоб, слідуючи за своїм 

Учителем, ви несли мир там, де панує ворожнеча, і милосердя там, де панує егоїзм. У житті ваших 

братів будьте як зірки, що освітлюють їм шлях. 

27 Ніколи не фальсифікуйте Моє вчення. Уявіть Мою Роботу як книгу, що містить тільки чистоту, 

і коли ви закінчите свій шлях, Я прийму вас. Я не буду дивитися на плями в твоєму дусі і дарую тобі 

Свій Божественний Поцілунок, який буде найбільшою нагородою, коли ти прибудеш в Обітовану 

Землю. Бо Я дав вам жменю насіння в цьому часі, щоб ви навчилися сіяти на родючих нивах і 

розмножували його там. 
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28 Я навчав вас, що не слід збирати плід раніше його часу, але залишати його на рослині, поки 

він не дозріє. 

29 Ви не знаєте, скільки століть пройшло, поки ви знову були покликані Мною і стали 

працівниками на Моїх полях. Ти блукав вулицями світу, поки Моя любов не відшукала тебе з 

великого натовпу. 

30 Сьогодні Я прикрасив вас і дав вам знати про вашу спадщину. 

31 Ніхто не має жодного бажання знову бути схожим на блудного сина, адже кожне 

повернення буде болючішим. 

32 Не дозволяйте егоїзму знову увійти у ваше серце і зберігайте цей спадок тільки для себе. 

33 Не живіть духовно роз'єднаними і об'єднаними лише зовні, бо ви можете обманювати 

людей, але не можете брехати Мені. 

34 Якщо ви вмієте молитися, ви не заблукаєте, бо крім Іллі, Духовного Пастиря, який піклується 

про вас і направляє вас, є ще ваші брати, ті, кого Я поставив перед вами на землі, щоб вони радили 

і виправляли вас. 

35 Прагніть до об'єднання всіх громад і нехай це буде прапором миру, єдності та доброї волі. 

Ніколи у ваших руках не повинно бути братовбивчої зброї. Зброя, яку Я дав вам, зроблена з любові. 

36 Ви зараз вчитеся "помазувати" хворого і оживляти мертвого до життя благодаті. Поступово 

ви також вчитеся боротися і поширювати Моє вчення, але є й такі, хто і на цьому шляху шукає 

багатства, зовнішньої пишноти і почестей, бо не знають, яким болем відмиваються ці плями. 

37 Який великий дар покладено на Посередника Слова! Який потік мудрості, любові і розради 

тече в його голові і з його вуст! Він - "посередник" між Богом і людьми, щоб вони почули Мене. 

Марнославство чи гордість не повинні гніздитися в них, бо в такому випадку вони впадуть у 

спокусу. Їхній приклад має бути прикладом лагідності, простоти та доброзичливості, щоб вони 

могли насолоджуватися повнотою Божого натхнення. Однак серед них будуть і такі, що 

почуватимуться царями, шукатимуть собі слуг і оточуватимуть себе улесливими підлесниками. Але 

чи зможуть люди їм повірити? Чи зможуть вони воскресити "мертвих" до життя благодаті і дати 

розраду засмученим серцям? - Ні, вони лише спровокують насмішки, які будуть не над ними, а над 

Моїм вченням. 

38 Ваше завдання - вчити. Але якщо ви не вчитеся у Мене, то чому ви можете навчити? 

39 Я люблю вас усіх однаково: і того, хто любить Мене і старанно виконує Мій Закон, і того, хто 

перелюбствує або порушує його. Останніх Я буду страждати, виправляти і врешті-решт вони будуть 

Моїми добрими працівниками. 

40 Я допоможу вам виконати ту обітницю, яку ви дали перед ковчегом Нового Завіту, і це буде 

тоді, коли ви виконаєте завдання, яке ви принесли з собою у світ. 

41 Я завжди даю про Себе знати у вас, щоб ви жили пильно, а ваш розум і серце завжди 

залишалися сприйнятливими до духовних настанов. 

42 Натовпи будуть наближатися відповідно до плину часу, і погляд "останніх" буде ставати все 

більш проникливим, щоб судити про природу Мого Слова і вашого оснащення. 

43 Очистіть себе! Без оновлення ви не можете принести добрий плід. Світло Мого Святого Духа 

у вашій совісті, щоб ваші справи були свідченням Моєї Істини. 

44 Використовуйте роки, століття, епохи для того, щоб наблизитися до Мене. 

45 Я кажу вам це тому, що бачу вашу байдужість до Мого вчення; з іншого боку, коли ви 

відчуваєте наближення смерті, ви плачете, тому що бажаєте виконати і повернути втрачений час. 

46 Не бійтеся підніматися на гору. Ви знаєте, що я чекаю вас на її вершинах. 

47 Я зійшов на Голгофу в Ісусі, знаючи, що на її вершині Мене чекає Хрест, і Я залишився 

мужнім; не забувайте цього Мого вчення! 

48 Я використовую тебе, щоб відкривати Себе людству; твоїми устами Я говорю Своє небесне 

Слово. Якщо ж люди, почувши її, засумніваються, то не через її зміст, а через вашу недосконалість. 
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49 Я вчу вас за допомогою молитви і думки переносити себе духом у будь-яке місце, куди ви 

захочете послати допомогу. Ви також повинні йти фізично, щоб нести Моє вчення в різні області. 

50 Я повинен скористатися всім твоїм єством. 

51 Щоб сформувати цей народ, Мені довелося розм'якшити кам'яні серця, за якими ви ховаєте 

свій дух, і саме Моє Слово любові підкорило вас. Пізніше Я дав вам зброю - це Моє вчення, - щоб у 

вашій боротьбі ви долали перешкоди, і дав вам зрозуміти, що необхідно практикувати Моє вчення 

в чистоті і викладати Мій Закон незмінним, щоб ви могли називати себе синами Ізраїлю. 

52 Те, що ти запитуєш Мене і те, що ти Мені відповідаєш, відбувається в тиші, в 

найпотаємнішому куточку твого серця. Минули ті роки, коли Я дозволяв кожному з Моїх учнів 

фізично встати перед своїми братами, щоб обговорити Моє Слово і відповісти на Мої запитання. 

53 Як ви можете дозволити часу стерти спогади і забрати Моє Слово з вашої пам'яті. 

54 Мої настанови згладжують вас, як тонка стамеска, як готує вас життя з його перипетіями і 

випробуваннями. 

55 У гіркі і важкі моменти вашого життя втішайте себе думкою, що Мій мудрий і досконалий 

Закон судить про все. 

56 Я був у твоєму болю, щоб ти через нього шукав Мене. Я послав тобі бідність, щоб ти 

навчився просити, бути смиренним і розуміти інших. 

57 Я навіть утримав від вас хліб насущний, щоб показати вам, що той, хто залишається 

довірливим, подібний до птахів, які не турбуються про завтрашній день; вони сприймають схід зорі 

як символ Моєї Присутності, і, прокинувшись, перше, що вони роблять, - це видають свої трелі як 

молитву подяки і доказ своєї довіри. 

58 Я дала Себе відчути в найулюбленіших і близьких вам людях, щоб випробувати вас, щоб дух 

став сильним і цією силою підтримав своє тіло у великих випробуваннях цього життя. 

59 Велика непокірність людства, і кожна людина носить камінь у своєму серці, але до всіх Я 

прийду з духовною ласкою Свого Слова. 

60 Серед величезного натовпу є багато тих, хто не здригнувся б, побачивши Ісуса, прибитого до 

дерева і знову стікаючого кров'ю до смерті. Ще менше їх зворушують крики болю та ріки крові, що 

пролилися у їхніх сусідів у ці години випробувань для людства. 

61 Людей більше нічого не зачіпає. Вони бачать все поверхнево і ні про що не думають. 

62 Необхідно, щоб світло Мого Слова досягло духів, щоб вони пробудилися до істини, любові і 

милосердя. Тоді вони зрозуміють причину стількох страждань. 

63 Ви всі повинні зрозуміти, що для кожного з вас Я приготував місце у вічності і це місце не в 

цьому світі. 

64 Ви виконуєте на своєму життєвому шляху заповідь Отця, яка говорить: "Ростіть і 

розмножуйтеся". Але зараз настав час вашому духу підготувати своє повернення до Мене. 

65 Багато вчень Я дам вам і залишу їх записаними в цей час, бо скоро ви більше не будете чути 

Мене в такому вигляді. Після цього ви оснастите себе, і Моє світло прийде безпосередньо до 

вашого духу. Це буде час для вас, щоб стати справжніми учнями Святого Духа. 

66 Ви думали, що дар пророцтва, слова і натхнення був прерогативою праведників і святих; в 

цей час Я забрав у вас цю помилку, сказавши ізгоям: ви теж можете бути Моїми пророками, Моїми 

посланцями і Моїми учнями. 

67 Коли людство зневажає вас через вашу матеріальну убогість, Я запрошую вас до Свого 

столу, щоб ви відчули Мою любов. - Чим ти відплатиш за любов, яку Я маю до тебе, народе Мій? 

Своєю вірністю чи невдячністю? 

68 Не задовольняйтеся першим успіхом, прагніть більшого і більшого, бо я чекаю на потяг, 

споряджений для того, щоб відправити їх у широкий світ з цією Доброю Звісткою. 

69 Ви боїтеся залишити батька, дружину чи дітей? Ви переживаєте, що залишаєте на землі те, 

що належить вам? Той, хто хоче бути Моїм учнем, повинен пам'ятати Моїх апостолів Другої Епохи, 

а потім брати з них приклад. 
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70 Блаженний, кого тілесна смерть застане зненацька в проповідуванні Мого вчення, бо світло 

в його душі буде дуже велике. 

71 Завжди будьте готові, бо навіть ангели не знають цієї години. 

72 Ця божественна книга, яка є Моїм Словом, удосконалить духи. Перед ним не буде ні 

старого, ні дорослого, ні дитини, а тільки учні. 

73 Прочитайте цю книгу і зрозумійте її, бо вона дасть вам великі уроки. Ви - ті, хто не втомився 

слухати Моє Слово, яке Я передав вам через посередництво тих, кого Я назвав "солов'ями". 

74 Як часто ви відчували слабкість на своєму шляху, і лише згадавши деякі Мої слова, ви 

відновлювали сили. 

75 Сьогодні, коли ви зіткнулися з випробуванням, ви шукаєте прямого контакту з Моєю 

Божественністю за допомогою духовної молитви і боротьби всередині себе, щоб очистити свій 

розум, щоб ви могли отримати благодать, яку ви благаєте у Отця. 

76 Те, що ви сповідуєте Мені, знаю тільки Я. І довірена особа, яку ви маєте в Мені, ніколи не 

зробить ваші провини відомими, а тим більше не звинуватить вас. Я вчу вас заново прощати. 

77 Сприймайте відвідування як уроки і користуйтеся Моїми вченнями. Час минає швидко. Ті, 

хто прийшов сюди дітьми, вже стали юнаками, ті, хто розпочав цей шлях в юності, досягли зрілості, 

а ті, хто розпочав його в середньому віці, перетворилися на людей похилого віку. 

78 Хто зміг зібратися внутрішньо, щоб почути Моє Слово, той увібрав його в себе. А хто, 

слухаючи, дозволив думкам своїм блукати до того, що не належить до Моєї справи, той дух його 

залишився без настанови, і серце його було порожнім, коли він вийшов. 

79 Зрозумійте, що Я покликав вас не тільки для того, щоб благословити вас, але і для того, щоб 

таким чином ви взяли на себе зобов'язання з вашим Учителем і вашими братами і сестрами 

передати частину того, що ви отримали. 

80 Я не дам вам знати Моїх справ, поки ви осквернені. Що ви могли б таким чином дати своїм 

братам? 

81 Готуйтеся, бо разом вам доведеться захищати те, що я вам довірив. Хіба ви не відчуваєте 

вдячності до свого Отця, який, як верховний суддя, дає вам можливість змити свої плями, 

практикуючи любов, замість того, щоб робити це через біль? 

82 Якщо ви називаєте це покаянням, то кажу вам, що це єдине покаяння, яке я приймаю від 

вас. Настане для вас день, коли відмова від непотрібного і злого заради доброго і дозволеного, 

замість жертви, стане для вас справжньою насолодою не тільки духовною, а й людською. 

83 Я прокладаю дороги, щоб Мої посланці могли подорожувати ними до різних провінцій і 

народів. 

84 Моє слово протягом цього часу принесло свої плоди в останні роки, оскільки місця зустрічей 

помножилися, а натовпи людей зросли. 

85 Ви відчуваєте себе занадто незручно, щоб підійти до виконання такої делікатної місії. 

Істинно ж кажу вам: незліченні Мої вчення і натхнення покладуть на ваші вуста дар Слова. Але для 

того, щоб ви досягли виконання цієї обіцянки, необхідно, щоб у вас була довіра до Мене і до самих 

себе. Той, хто має цю довіру і виконує Мій Закон, не хвалиться своїми дарами, бо інакше в його 

слові буде бракувати найсуттєвішого. 

86 Чому Моє Слово дійшло до сердець людей різного ґатунку? - Через свою смиренність, 

чистоту і простоту. 

87 Народе Мій, вчіть дітей молитися за людство; їхня невинна і чиста молитва підніметься до 

Мене, як пахощі квітів, і також знайде шлях до таких сердець, що страждають. 

88 Готуйте дітей, показуйте їм шлях до опанування засідок, тоді завтра вони будуть на крок 

попереду вас. Бо ви б не соромилися говорити про цю роботу, якби розуміли Моє Слово, якби вже 

розпізнавали суть кожної думки, що формується за допомогою різних словесних посередників, 

через яких Я даю про Себе знати, і якби знали, чого варте кожне з Моїх повчань. Ти відчував би 

себе здатним дійти до поля бою, щоб ті люди могли почути зміст одного з Моїх повчань. 
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89 Істинно кажу вам, ви побачите, як вони плачуть, одні від каяття, а інші - від надії. Чому ви 

залишаєтеся часом такими недоторканими? - О черстві серця, ви, що звикли до ласки Мого Слова! 

Ви заснули, задоволені тим, що досягли спокою і розради, не думаючи про те, що є багато тих, хто 

не має навіть крихти цього хліба, який ви марнуєте. 

90 Ви не могли б не радіти, побачивши ефект, який слово Учителя, що втішає, справить у 

багатьох серцях. 

91 О діти! Коли ж ви нарешті виростете духом? Коли ви будете готові оволодіти слабкими 

сторонами свого тіла? Це Я перетинаю пустелю, проголошуючи Своє Божественне Слово і шукаючи 

заблукалих мандрівників. Але Я хочу, щоб люди навчилися передавати те, що отримують від Мене. 

Тому Я кажу вам, Мій народе, готуйтеся до поширення милосердя і до того, щоб ці вчення дійшли 

до кінців землі. Працюйте над тим, щоб вони досягли всіх народів, шукаючи людей різними 

способами. 

92 Це найкраща вода, яку ви можете запропонувати тим, хто спраглий любові та правди. 

93 Ви ще не приступили до роботи, бо приховуєте духовні скарби, які Я довірив вам, тоді як 

люди в інших народах гинуть, бо не змогли прийняти це послання. Це натовпи людей, які йдуть без 

орієнтирів, мандрівники, яким не вистачає води і світла. 

94 Якщо ви не вирушите, народе Мій, то для чого послужить вам ваше знання? Що корисного і 

доброго ви маєте намір зробити для свого майбутнього життя, того, що чекає вас у духовному світі? 

95 Змилуйтеся над собою! Ніхто не знає, коли настане момент, коли його дух відокремиться 

від матерії. Ніхто не знає, чи відкриються його очі на наступний день до світла. Ви всі належите 

єдиному Власнику всього створеного і не знаєте, коли вас покличуть. 

96 Подумайте про те, що навіть волосся на вашій голові не належить вам, і пил, по якому ви 

ступаєте, що ви самі не належите собі, що ви не маєте потреби в тлінних речах, бо і царство ваше 

не від світу цього. 

97 Одухотворяйте себе, і ви будете володіти всім по справедливості і в міру, скільки вам 

потрібно. Потім, коли настане момент зречення від цього життя, ви підніметеся, наповнені світлом, 

щоб заволодіти тим, що належить вам у потойбічному світі. 

98 Вся Моя духовна робота протягом століть мала на меті встановлення Царства блаженства і 

світла для всіх Моїх дітей у вічності. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 6 
1 Блаженні ви, що слухаєте вчення Учителя, бо Моє вчення - це насіння, яке ви передасте 

прийдешнім поколінням. Ти - первісток, який своїм прикладом готуєш дорогу своїм молодшим 

братам і сестрам. 

2 Це Третій раз, коли Мій Божественний Дух виливається на всяку плоть і на всякий дух, на 

виконання пророцтва, яке Я дав вам, що кожне око буде бачити Мене. 

3 Істинно кажу вам: якщо ви з'єднаєтеся з Моєю Божественністю від духу до духу, то побачите 

Мене, бо Я розвиваю ваш духовний зір. 

4 Ви - спадкоємці Мого Царства. Отець дав вам плід з дерева життя, щоб ви наситилися і 

згодом виростили його насіння. 

5 Господь володів землями і дарував їх Своїм дітям, якими є ви, називаючи вас "робітниками 

в Його маєтку". 

6 Ті, хто розумів своє завдання і знав, як обробляти ниву, сьогодні освіжилися і показують 

Мені своє задоволення; ті ж, хто уявляв собі стежку, прикрашену запашними квітами, і вважав, що 

дерево не потребує догляду і турботи, щоб приносити плоди, сьогодні показують себе 

виснаженими. Вони зустріли на своєму життєвому шляху стільки страждань, гріха і болю, що 

відчули себе неспроможними полегшити хрест своїх братів. Не встигли вони розпочати робочий 

день, як відчули себе виснаженими. Вони присвятили себе справі зцілення хворих і самі стали 

хворими. 

7 Але Учитель все ще серед Своїх учнів, щоб давати їм нові вчення і допомагати їм піднятися. 

Я кажу вам: Просіть Мене, і Я дам вам, бо Я Отець ваш. 

8 Моє вчення, сповнене любові і терпіння, перетворить вас на лагідних овець, які охоче йдуть 

за голосом свого пастиря. 

9 Не забувайте, що біля Ковчега Нового Завіту ви присягалися виконувати заповіді Мого 

Закону. 

10 Так, учні, ваше завдання - це завдання миру і союзу; ви повинні будете відбудувати Мій 

Храм, бо через вас Я маю Моє Слово, Мої пророцтва і заповіді, які Я заповідаю людству. 

11 Я також кажу вам: Чому ви смієте діяти проти Моєї Волі або спотворювати її, коли ви - 

спадкоємці Отця? Чи не вважаєте ви, що тим самим збільшуєте свій тягар спокути? - Ось вам і 

причина ваших хвороб і ударів долі! 

12 Як Я зробив тебе "першим", так не стань "останнім". Займіть своє місце і збережіть цю 

благодать до кінця дороги. 

13 Не розділяйте себе, створюйте одну сім'ю, тільки так ви зможете бути сильними. 

14 Не пишайтеся, пам'ятайте, що ваші ниви малі і ваше насіння ще обмежене. Завжди будьте 

смиренними і будете великими перед Отцем. 

15 Ті, хто вчора були слабкими, завтра стануть сильними, тим завтра, якого ви повинні 

прагнути, яке буде схоже на світанок нового дня, сонце якого осяє ваш дух. Тоді ви будете 

помічниками один для одного, щоб допомогти вам нести тягар хреста. 

16 Не вважайте Мою роботу тягарем і не кажіть, що виконання прекрасного завдання - любити 

Отця і ближніх - важке для вашого духу. Що є справді важким, так це хрест власного і чужого зла, за 

який треба плакати, стікати кров'ю і навіть вмирати. Невдячність, нерозуміння, егоїзм і наклеп 

ляжуть на вас тягарем, якщо ви дасте їм притулок. 

17 Неслухняній людині виконання Мого Закону може здатися важким і складним, бо він 

досконалий і не сприяє ні злу, ні неправді. Для слухняних же закон є їхнім захистом, підтримкою і 

спасінням. 

18 Я попереджаю вас про все і готую вас, щоб ви знали, як поширювати Моє вчення з істинною 

щирістю. 
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19 Я просвітлюю Своїх Голосоносців, щоб Мій Промінь, перетворений на людське Слово, але 

сповнений небесної суті, сходив на них, щоб живити, очищати і зцілювати народ. Незабаром число 

Моїх глашатаїв збільшиться; чоловіки і жінки будуть багато говорити, і через них Я відкрию вам 

великі вчення. 

20 Я з вами говорю і за вами спостерігаю. Не спіть, як учні Другої Епохи, коли Ісус молився в 

оливковому саду, бо інакше вороги застануть вас зненацька. 

21 Моліться разом з вашим Учителем, щоб ваша молитва додала вам мужності і щоб ви не 

впали у відчай при тривожних сигналах. 

22 Деякі сумніваються в Моїй присутності навіть тоді, коли приймають Мій прояв через свій 

інтелект. Це тому, що, судячи зі свого життя, своїх слів і навіть думок, він вважає себе негідним і 

нечистим, і вважає, що Моя присутність у ньому неможлива. Істинно кажу вам: нечисті і грішні всі 

вони, через кого Я повідомляю Себе; але Я бачу їх наполегливе зусилля, щоб зробити себе все 

більш гідними передавати Моє Божественне Слово, і Моя сила і світло з ними. 

23 Цей народ, який у теперішньому часі мав би виглядати як чоловік у повній молодості, 

прийшов як старець у присутність Отця Свого. Вона приходить духовно втомленою від свого 

довгого паломництва, схиленою під вагою своєї ноші, змарнілою і розчарованою. Але щоб 

допомогти йому на цьому шляху, Я відкрив книгу, Книгу Життя, в якій він відкриє для себе секрет 

вічного миру, вічної молодості, здоров'я і радості. 

24 На Моїх землях ви відновите втрачену силу, о Мої працівники! 

25 Моє Слово завжди радить вам добро і чесноту: щоб ви не говорили погано про своїх 

ближніх і тим самим ганьбили їх; щоб ви не дивилися з презирством на тих, хто страждає від 

хвороб, які ви називаєте заразними; щоб ви не сприяли війнам; щоб ви не мали ганебних занять, 

які руйнують мораль і сприяють порокам; щоб ви не проклинали нічого створеного, не забирали 

чужого без дозволу власника, не поширювали марновірства. Відвідуйте хворих, прощайте 

кривдників, оберігайте чесноту і будьте добрим прикладом; і любіть Мене і своїх ближніх, бо в цих 

двох заповідях полягає весь закон. 

26 Вивчайте Мій урок і викладайте його своїми вчинками. Якщо ви не вчитеся, то як ви будете 

проповідувати Моє вчення? А якщо ви не відчуваєте того, чого навчилися, то як ви будете навчати, 

як добрі апостоли? 

27 Скажіть Мені, люди: що ви дійсно досконало дослідили і впровадили в життя до цього часу? 

Моє Слово ясне і просте, але ви ще не зрозуміли, як його тлумачити. Але Я просвіщаю вас і 

направляю на шлях світла. Не сходити з цього шляху, не повертати назад, але й не йти надто 

поспішно. 

28 З любові до вас Я прийшов навчити вас і прагну, щоб ви прийшли до Мене і, як ангели, 

піднесли свою пісню: "Слава в вишніх Богу, і на землі мир людям доброї волі". 

29 Я також хочу почути від тебе слово покаяння, твою чесну сповідь, потішити і порадити як 

батько і бути твоїм найкращим другом. 

30 Сьогодні ви ще не знаєте всього того, що Я відкрию вам в цей період. Крок за кроком Я 

навчу вас. Моє вчення, яке відоме лише частині людства, розкриє свою велич, коли прийде час. 

31 Я не закликав науковців чи філософів використовувати свій інтелект. Я вибрав смиренних, 

щоб зробити їх глашатаями Мого Слова, за допомогою яких Мій Дух дає вам це проголошення, і Він 

радіє, коли бачить, що ви впізнаєте Мене. 

32 Джерело Моєї любові переповнене: чи приймете Мене? Я - в суті Свого Слова. З'єднайте 

свою пісню з піснею ангелів і прославляйте Мене. Все, що ви попросите на благо вашого духовного 

розвитку, Я дам вам. 

33 ви чуєте Слово Отця, Мій погляд проникає у ваші серця, і в деяких Я бачу твердість каменю і 

холод мармуру; але Я роблю так, що вода витікає зі скель, і Моя любов і ніжність дадуть вам тепло, 

якого потребує ваш дух. 
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34 Я створив твоє тіло з матерії і дав тобі Своє божественне дихання. Я наділив вас совістю, 

щоб ви жили, знаючи Моє Буття, і час від часу давав вам повчання, сповнені мудрості, які 

піднімають ваш дух. У Другу Епоху Я посіяв у вас Своє насіння любові і сьогодні приходжу, щоб 

плекати його. Наприкінці часів ви всі будете зі Мною, як Я був з вами. 

35 Я "вирівняв" вас на цьому шляху, бо бажаю, щоб ви були чистими і доброчесними, щоб ви 

стали Моїми добрими учнями. 

36 Живіть пильно і молитовно, і кожне страждання буде терпимим, ви не впадете в спокусу і 

відчуєте, що - поруч з вами - Мій Дух, як Отець, захищає вас. Будьте сильними у випробуваннях. 

Пам'ятаєте, що в Другу Епоху, коли Ісусу дали чашу гіркоти і Він передбачав біль, який Його 

очікував, Він сказав: "Якщо можна, візьміть від Мене чашу цю, але нехай буде не Моя воля, а Твоя". 

Ви, які також страждаєте і терпите на землі, - хіба ви не хочете робити так, як Він? Невже ви не 

підете за Ним? 

37 Чому сьогодні, коли Я говорю з вами як Дух Утішитель, у вас менше страху, ніж тоді, коли Я 

говорив з вами як Суддя в перший раз і як Учитель у другий раз, хоча Я говорив з вами як один і той 

же Дух в обидва рази? Можливо, тому, що я говорю з вами з лагідною добротою? 

38 Я навчав вас у Другій Ері і сьогодні пропоную вам ту ж саму їжу Мого Слова, бо ви - Мої учні, 

і Я хочу, щоб ви харчувалися Мною. Воскресніть до життя благодаті і використовуйте цей 

теперішній час, в якому Я навчаю вас. Пізніше, коли ви отримаєте все, що Я приготував для вас, Я 

зажадаю від вас звіту про ваші справи в цей час і в усі часи. Бо коли Я прийшов на землю, щоб стати 

людиною, ви говорили зі Мною і приймали Моє вчення, як і сьогодні. Але в той час, коли одні з вас 

увірували, інші засумнівалися, і цей час благодаті, ця можливість для прогресу вашого духу минула. 

Але Отець дає Своїм дітям нові вчення і випробування для їх духовного вдосконалення; і в цей час 

Я даю вам ще одне вчення, щоб ви могли пильніше дивитися на обіцяну землю. 

39 Я говорив з вами через посередництво різних носіїв голосу, і оскільки вони недосконалі як 

люди, ви засумнівалися. Але істинно кажу вам: Я використовую їх, бо Я знаю їх і готував їх протягом 

століть, щоб представити їх вам в цей час як тлумачів Мого Слова. 

40 Я шукав вас, бо Моя любов до вас дуже велика. Для кожного створіння Я розробив долю 

спокути, в якій відображена любляча справедливість Отця. Незважаючи на ваші відхилення, Я 

відкриваю вам ваше завдання серед людства, але необхідно, щоб ви добре подумали і довели, що 

гідні його. Пам'ятайте, що Я являю Себе вам не тільки в словах, але і в натхненні і одкровеннях 

через сни і бачення. 

41 Народе Мій: Ви ще не удосконалили себе, але ви будете зі Мною, коли очиститеся через 

свої заслуги. Якщо ви сьогодні вважаєте себе невігласами, Я просвічу вас, і ви будете говорити з 

людьми і дивувати їх. Коли ви будете готові, вашим бажанням буде співпрацювати зі Мною в справі 

спасіння людства. 

42 Я навчаю вас істині і вказую вам шлях, щоб ви могли підготуватися і наслідувати Мене 

своїми молитвами і справами, пам'ятаючи Мій приклад у Другій Ері. Всі вчинки твого життя повинні 

містити в собі любов і правду, щоб через них ти свідчив про Мене. Пам'ятайте, що не кожен, хто 

говорить Моє ім'я, любить Мене, і не кожен, хто говорить Моє ім'я, поклоняється Мені. Лише ті, хто 

виконує Мій Закон, свідчать про Мене. 

43 Нині Я даю вам ще одну можливість піднятися по сходах вашої досконалості; а знаєте, в 

чому секрет сходження? - Любові, щирості, чистоти серця і добрих справ. Ось чому Я говорив вам: 

очистіть посудину зсередини і ззовні. Пильнуйте, як мудрі діви з Моєї притчі; тримайте свої 

світильники палаючими; говоріть з переконанням про Моє вчення і не бійтеся і не соромтеся бути 

Моїми учнями. Бо якщо ви відречетесь від Мене сьогодні, то відчуєте біль завтра, коли 

переконаєтесь у Моїй істині. 

44 Якщо ви не впізнаєте Мене за Моїм словом, то впізнайте Мене за чудесами, які Я вчинив 

серед вас. Те, що Я обіцяв вам за посередництвом Голосоносця, Я виконав на вашому життєвому 
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шляху. Чому багато хто заперечує Мої прояви як Божественного Духа, хоча ви живете в час Святого 

Духа? 

45 Якби ви попросили Мене про докази цих одкровень, Я б дав вам їх. Але якби я випробував 

вас на міцність, що б ви зробили? - Ви б відчували себе слабкими і маленькими. 

46 Я хочу бачити в тобі віру, яку сповідували хворі, що прийшли до Мене в Другу Еру; віру 

паралізованого, сліпого і невиліковної жінки. Я хочу відчувати, що мене люблять як Батька, 

бажають як Лікаря і чують як Учителя. 

47 Цього разу Я прийшов не для того, щоб Мене принесли в жертву, як у Другу Епоху. Мій Дух 

буде виливатися тільки у світлі, по суті, на всіх Моїх дітей, щоб врятувати їх. Коли ви підніметеся 

вище на шляху вашої еволюції, ви утворите єдиний Дух добра, миру, який буде заступатися за усіх 

ваших братів. 

48 Поєднайте свою любов із заступництвом своєї духовної Матері, бо скіпетр правосуддя вже 

дуже близько підійшов до народу. 

49 Творіть діла любові і давайте братам вашим, як Я дав вам. 

50 Замисліться над Моїми словами і відчуйте відповідальність за свої завдання. - Чому ви іноді 

забуваєте, що Я прийшов сповнений любові, щоб пробачити ваші провини і дати вам можливість 

почати нове життя? Чому ви впадаєте в буденність, хоча Я працюю над вами, щоб ви просувалися 

по шляху розвитку, на якому перед вами відкриваються нові і широкі горизонти і безмежний 

стимул для духу? 

51 Не зворушуйтеся тільки в той момент, коли ви чуєте Моє Слово. Не плачте над своїми 

гріхами, не відчуваючи їх глибоко, і не приймайте фальшивих рішень, щоб виправити їх, які ви дуже 

скоро порушите. Пильнуйте і будьте сильними, щоб залишатися твердими у своїх рішеннях, і коли 

ви даєте обітницю виправитися, робіть це з твердістю, а потім прийдіть до Мене, сповнені радості, 

щоб сказати: "Отче, я виконав Твої заповіді, я був слухняний Тобі, і я приніс честь Твоєму імені...". 

52 Це оголошений час, коли Я повинен був звернутися до людства, і Я хочу, щоб ви, виконуючи 

Мої пророцтва, склали томи книг з цим словом, яке Я вам дав, а потім зробили з них виписки і 

аналізи і довели до відома ваших братів. Ви хочете взяти це завдання на себе? Я даю вам час для 

виконання завдань, які Я поставив перед вами в Моїй роботі і поза нею. Праця, мир і радість будуть 

у вашому дусі. Дійте, не стаючи зарозумілими, не замикаючись в колі егоїзму. Будьте опорою і 

прикладом для своїх матеріальних і духовних братів і сестер. Ваша місія не обмежується роботою 

для втілених істот, але ви повинні допомагати і тим, хто вже не втілений, цим істотам, що 

потребують любові і допомоги, про яких мало хто думає. Не задовольняйтеся вірою і визнанням 

Мого прояву в цей час; необхідно, щоб ви застосовували вчення, в якому Я навчаю вас. 

53 Не дозволяйте дітям збиватися зі шляху через відсутність інструктажу. Врахуйте, що їхній 

розвинений розум може спіткнутися об каміння хибного шляху, хоча вони були підготовлені до 

виконання великих завдань. 

54 Притча 

Посеред квітучого саду стояв поважний дідусь, який з радістю дивився на свою роботу. 

Джерело, з якого била кришталево чиста вода, поливало доглянутий сад. Дідусь хотів поділитися 

своїми плодами з іншими і тому запрошував перехожих посмакувати своїм добром. 

55 І ось до нього прийшов хворий чоловік, прокажений. Старець з любов'ю подивився на 

нього, привітав і запитав, чого він хоче. Мандрівник сказав йому: "Не підходь до мене, бо я 

прокажений. Але старець, не відчуваючи огиди, ввів його, дав йому притулок у своєму домі і 

нагодував його, не питаючи причини його зла. Прокажений очистив своє тіло під опікою старця і з 

вдячністю сказав йому: "Я залишуся з тобою, бо ти повернув мені здоров'я". Я допоможу вам 

обробляти ваші поля". 

56 Згодом на те місце прийшла жінка з розпачем на обличчі, і старець запитав її: "Що з 

тобою?". І вона відповіла, плачучи: "Я не можу приховати своєї помилки. Я зруйнувала свій шлюб, 
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мене вигнали з дому, мої маленькі діти залишилися без батьків". Старець сказав їй: "Не чини 

більше перелюбу, люби і шануй свого чоловіка, а коли повернешся додому, випий цієї кришталево 

чистої води і очистися". Але жінка відповіла: "Я не можу повернутися, але нехай твій заклик дійде і 

до мого дому, і я залишуся служити тобі". 

57 Минали дні, і малі, що залишилися самі, шукали доброго старця, бо знали, що він роздає 

подаяння; а він сказав їм: "Чого ви шукаєте?" Вони відповіли: "Ми залишилися самі вдома, батьки 

наші покинули нас, і ми прийшли до вас у пошуках хліба і притулку, знаючи, що знайдемо це у вас". 

Старець сказав їм: "Заходьте, ваші батьки зі мною, відпочиньте і з'єднайтеся з ними". 

58 У цій благословенній компанії всі повернулися до миру, запанувало прощення і 

примирення, і вони повернулися до повсякденного життя. Оновлений батько, очищений від 

прокази, знову прихистив під своїм дахом дружину і дав тепло своїм маленьким дітям. Вона, 

покаянна і чиста, була лоном для чоловіка і колискою для їхніх дітей. Малеча, яка вважала, що 

назавжди втратила батьків, дякувала старенькому за те, що він повернув їм їх і зробив можливим 

відновлення їхнього дому.  

(кінець притчі) 

59 По правді кажу вам: Якщо ви будете шукати Мене у своїх найбільших труднощах, ви завжди 

знайдете їхнє вирішення. 

60 Я - старець з притчі. Прийди до Мене. Я нікого не відштовхую, навпаки, Я використовую ваші 

випробування, щоб очистити вас і наблизити до Мене. Приїжджайте всі, повертайте собі мир та 

здоров'я. Пийте з кришталево чистого джерела і будьте здорові. Бо Я - Книга Життя і відкрив вам 

ще одну сторінку, щоб ви вивчали її і зміцнювалися в Моєму Вченні. Ви хочете продовжувати йти 

цим шляхом? - Вивчайте Мій Закон і виконуйте кожну з Моїх Заповідей. Не завдавайте гіркоти 

Отцеві своєму, не змушуйте Мене страждати. Пам'ятайте, що Моя жертва триває; своїми сумнівами 

і нерозумінням ви щомиті розпинаєте Мене. 

61 Вам, чоловіки, Я дала спадок, маєток, жінку, яку ви повинні любити і піклуватися про неї. І 

все ж твій супутник прийшов до Мене з плачем і риданням переді Мною через ваше нерозуміння. 

Я говорив вам, що ви сильні, що ви створені за Моїм образом і подобою. Однак Я не казав вам 

принижувати жінку і робити її своєю рабинею. Я зробив вас сильними, щоб ви представляли Мене 

в своєму домі: сильними в чеснотах, в талантах, і дав вам жінку як доповнення у вашому земному 

житті, як супутницю, щоб у взаємній любові ви знаходили сили протистояти випробуванням і 

мінливим долям. 

62 Сьогодні Я закликаю вас у Моє Царство, щоб врятувати вас; але ви повинні працювати і 

заробляти заслуги, щоб піднятися вище по шляху світла, який Я позначив для вас. Я чекаю вас з 

нетерпінням; прийдіть, і вас приймуть, як слухняних дітей, і буде свято на небесах. 

63 Чому ви відчуваєте втому в дусі, хоча Я щомиті даю вам сили? Не віддаляйтеся від Мене, 

навіть якщо є втома або холод, який залишила в вас людяність. Я - Воскресіння і Життя, і якщо ви 

довіритеся Мені, то повернете собі силу і радість. Якщо вам потрібна підтримка, покладіться на 

Іллю, вашого Пастиря, і він дасть вам підтримку. Якщо ви прагнете розради і ніжності, знайдіть 

притулок у Марії, вашій Небесній Матері, і відчуйте її ласку і її цілющу силу. Зрозумійте її любов, 

вона відчуває ваш біль і підтримує вас у ваших стражданнях. Яке ж велике її страждання, коли ви, 

побачивши це світло, збиваєтеся з дороги і ходите, як сліпі, після того, як побачили його. 

64 Біль заполонив серце людства. Сьогодні збувається пророцтво, яке говорить: "Батьки 

відречуться від своїх синів, а сини від своїх батьків. Серед братів вони будуть сповідувати і 

ненавидіти один одного". Ви також бачите, що домівки є місцями розбрату і чвар. Але Я утримую 

вас на цьому шляху і кажу, щоб ви відкинули зброю руйнування і не вбивали один одного, бігли від 

хаосу, приходили до Мене і йшли за Мною в справі відновлення. 

65 Я прошу вас: Хіба ви не отримали розради і сили в Моєму Слові? Хіба ви не були глибоко 

зворушені в Моїй присутності? - Так, учні, якщо "плоть" не сповідує, то дух пізнає Мене, дякує Мені 
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і відкриває суть Моєї любові на дні цього Слова. Хіба Я не обіцяв вам у Другій Ері, що повернуся як 

Дух Істини? Подивіться, як Я виконав усе, що пропонував вам. 

66 Учіться, учні, щоб навчити тих, хто прийде після вас. Філософи і вчені будуть шукати вас, і я 

буду говорити з ними через ваше посередництво, доводячи їм ще раз, що я використовував бідних 

і простих. Вставайте, працівники, і засівайте ниви, які Я приготував для вас, бо дуже скоро Я прийду 

як управитель і суддя, щоб зажадати від вас врожаю з насіння, яке Я дав вам. 

67 Я одягаю вас Своєю благодаттю, щоб ви стали смиренними господарями своїх братів і 

зцілювали хворих. Приймайте тих, хто приходить сюди в пошуках світла, і будьте світлом для всіх. 

Наставляйте грішників і навертайте їх, але не хваліться, що ви Мої учні. Якщо ви відчуваєте біль 

своїх братів і вмієте їх утішити, якщо ви любите по правді і безкорисливо допомагаєте, не афішуючи 

цього, то ви можете називати себе Моїми учнями. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 7 
1 Тим, хто ще не розуміє Моїх проявів, кажу: ця людина, через яку Я проявляю Себе, - така ж 

людина, як і ви, і цей стілець, який ви бачите в кутку актового залу, на якому спочиває глашатай 

Мого Слова, - не є престолом Господнім. 

2 Престол, якого Я шукаю з вами, - це ваше серце, і в ньому Я оселюся, якщо воно вміє 

поклонятися Мені без ідолопоклонства і фанатизму. 

3 Ви настільки слабкі і настільки схильні до ідолопоклонства, що, самі того не усвідомлюючи, 

поклоняєтеся Мені в тілах, через які Я спілкуюся, і дивитеся на ці місця, як на святині. Але коли 

Мене вже не буде в цій формі, ви зрозумієте, що ці рупори були не найпіднесенішим засобом для 

Мого прояву. Коли Божественний Промінь, замість того, щоб сходити на людський розум, 

оселиться у вашому належним чином підготовленому дусі, тоді ви воістину досягнете досконалого 

єднання; бо в цьому не буде ні помилки, ні неясності, що змішуються зі світлом вашого Вчителя. 

4 Людині від вічності було призначено з'єднатися з Моїм Духом під багатьма формами, і ця, 

яку ви зараз маєте за допомогою людського розуму, - одна з них. 

5 Якщо знайдеш у цьому слові недосконалість, припиши її розуму, через який Я повідомляю 

Себе, пам'ятаючи, що Я вибрав цих речників з числа простих, невігласів і неосвічених, щоб Моє 

проявлення через них вразило тебе. Але якщо ви проникнете в глибинний сенс Мого вчення, то не 

ставайте суддями Моїх голосоносців, бо судити їх повинен лише Я, Який щомиті промовляє до них 

через совість. Тому не міряйте не своєю міркою, бо цією ж міркою і вас будуть міряти. 

6 Ті, хто був покликаний бути Моїми працівниками, відчувають, що їхні серця спонукають їх 

слухати Мене і продовжувати входити в ці місця молитви і активного милосердя. 

7 Тим, хто підозрює, що належить до обраних цієї Третьої Епохи, і тим, хто вже перебуває в 

лавах Моїх працівників, Я кажу: дотримуйтесь Моїх Заповідей, вдумуйтеся в Мої Заклики і 

отримуйте ясність Моїх Слів, щоб ви були сильними воїнами, яких не здолають випробування. 

8 Ви всі повинні знати, що з кінцем 1950 року Я перестану говорити з вами в цій формі, і що це 

необхідно для того, щоб ви могли відчути Мене в повноті серед вас, коли ви пропонуєте Мені 

досконале поклоніння від духу до духу. 

9 Цими вченнями, які Я даю вам, Я наближаю вас до часу, який Я оголошую вам, щоб ви 

могли поступово зрозуміти зміни, які відбудуться у вас після 1950 року. 

10 У цей час ви повинні бути сильними і підготовленими, якщо хочете підкоритися Моїй волі і 

прогресувати у своєму духовному розвитку. 

11 Ви повинні бути пильними, бо спокуса буде нападати на вас щомиті, щоб спокусити одних 

продовжувати нескінченно стадію розвитку, кінець якої був вказаний Мною, а інших, через 

недостатню підготовку і в результаті надмірного марнославства, сказати, що вони чують Моє 

Божественне Слово в духовному плані. Але вже сьогодні я попереджаю вас, і хочу, щоб ви знали, 

що тоді я буду говорити не людськими словами, а натхненнями, ідеями і думками. 

12 Щоб передати вам Моє вчення людськими словами, Я спілкувався з вами через людський 

розум; але в з'єднанні духу з духом ні ви не будете говорити зі Мною, ні ваш Отець з вами 

матеріальними словами. 

13 Якщо ви не підготуєтесь, то невиразні голоси дійдуть до ваших вух і заплутають вас, а 

згодом ви заплутаєте ними своїх братів. Я роблю вас пильними, щоб після того, як ці проголошення 

закінчаться, ви не намагалися отримати їх знову, бо це будуть не духи світла, які дадуть про себе 

знати, а заплутані істоти, які хочуть зруйнувати те, що ви побудували раніше. 

14 З іншого боку, той, хто вміє підготувати себе, той, хто замість того, щоб бажати виділитися, 

прагне бути корисним, той, хто замість того, щоб квапити події, чекає з терпінням, ясно почує Моє 

вчення, яке досягне його духу через дари, що знаходяться в ньому, а це дари натхнення, інтуїції, 

передбачення, за допомогою молитви, духовного бачення і пророчих сновидінь. 
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15 Я готую вас, народ Мій, щоб ви не осквернили Мій Закон через незнання. Я відкриваю ваші 

очі до світла істини, щоб ви могли усвідомити ту величезну відповідальність, яка лежить на вас, і 

одночасно ви могли зрозуміти, наскільки нескінченно делікатним є завдання, яке я поклав на вас в 

рамках цієї Роботи. 

16 Я хочу, щоб ваша слухняність зробила вас гідними Мого захисту і щоб ви не наражали себе 

своїми помилками, своїм нерозумінням і непослухом на небезпеку того, що саме правосуддя 

людське зупинить ваші кроки на землі. 

17 Істинно кажу вам: хто не виконує Мій Закон, що існує в його совісті, той не прийде до Мене; 

але також кажу вам, що було б сумно, якби ви доклали великих зусиль, щоб посіяти, а коли прийде 

час жнив, ви розчаруєтеся в своєму врожаї, тому що зрозумієте, що всі ваші дії були для вашого 

тіла, і нічого не було спрямовано на вдосконалення вашого духу. 

18 Народе Мій, не плач, коли почуєш, як Я говорю це; не думай, що Я несправедливий, коли 

вимагаю від тебе, і не приписуй ці слова жорстокосердості того, хто говорить. Я знаю, що у мене є 

підстави застерігати вас і тримати вас у стані пильності. 

19 Я залишу тебе серед людства, щоб врятувати багатьох, хто ходить у темряві, бо не бачить 

світла істини. Але чи вірите ви, що сліпий може вести за собою інших сліпих, якщо ви не придбаєте 

обладнання, яке повинні мати, щоб бути гідними називатися Моїми учнями? 

20 Істинно кажу вам, що тільки той може говорити про чесноту, хто здійснив її по-своєму і 

здатний відчути її. 

21 Пильнуйте і моліться, люди Мої, щоб у вас прокинулося почуття відповідальності і ви чули 

голос совісті на кожному кроці; щоб ви відчули, що вступили в час світла, коли ваш дух повинен 

пробудитися і бути уважним до Моїх заповідей. Прийдешні покоління вважатимуть вас щасливими, 

коли дізнаються, що ви були обрані, щоб сформувати фундаментні стіни нового людства, щоб бути 

провісниками Мого вчення Третьої Ери. 

22 Ви всі відчули біль за цей час, і ваше серце, зачеплене за найчутливіші струни, повернулося 

до Мене після того, як біль вщух, і вирішило слідувати за Мною. Одного Моєго слова було 

достатньо, щоб ви зрозуміли, що це Я говорю з вами в такій формі. Голод ніжності і любові, який ви 

виявляли Мені, зменшився, і ви бажаєте лише зберегти Мою милість. Але багато хто не знатиме, як 

інтерпретувати Мої прояви, які Я нині дарую людству в різних формах, і не розумітимуть Моє 

Слово, і це незнання буде як пов'язка на їхніх очах, що заважає їм бачити Мою істину. 

23 Якщо ви хочете знайти Мене, шукайте Мене в тиші, в смиренності вашого внутрішнього 

храму, і там ви будете в спілкуванні з Моїм Духом, і Я буду відчувати, що ви любите і обожнюєте 

Мене. 

24 Не робіть образу Мене і не намагайтеся дивитися на Мене в якомусь предметі. Не будуйте 

місце зібрання, яке ви присвячуєте Моєму поклонінню, з показухою; де б ви не були, ви можете 

підняти свій дух. Якщо ви бажаєте збиратися разом, вам достатньо буде простої кімнати, і якщо ви 

спорудили істинне святилище для Мене в своєму серці, ви навчите своїх братів споруджувати його 

також. 

25 Ви показуєте Мені свою бідність і говорите, що у вас немає благ на землі, але пам'ятайте, що 

Я дав вам мир, любов, духовне піднесення, які є найбільшим скарбом. Будь сильним, мудрим 

Ізраїлем, і якщо ти відчуваєш натхнення Моїм Духом, говори про Мене своїм братам, зцілюй 

хворих, зміцнюй слабких, захищай беззахисних; у цій діяльності ти відчуєш багатство, яке спочиває 

у твоєму дусі, і ти будеш відчувати себе щасливим. 

26 "Останні" зроблять великі кроки вперед на цьому шляху, і ви повинні підготувати їм дорогу 

вже сьогодні. Коли прийде цей час, подякуйте Мені і засвідчіть своїм братам, що Моє Слово 

сповнилося. Не зупиняйте нікого в його духовному поступі, бо на те Моя воля, щоб це людство 

розвивалося в короткі терміни. 

27 Я отримую ваше велике чи мале виконання. Я даю вам Свою силу і втішаю вас у ваших 

стражданнях; ваші сльози - найкраще зрошення, яке ви даєте своєму насінню. Як мати охоплена 



U 7 

54 

скорботою і мовчки проливає сльози через нерозуміння своїх дітей, так і ви будете спостерігати і 

страждати за тими, кого Я залишив на вашому піклуванні, щоб Я міг сказати вам: Блаженні раби 

Мої. Блаженні сіячі досконалого насіння. 

28 Я приймаю вас, подорожні. Я приймаю вас, сіячі. Ви поступово відходите від непотрібних 

звичаїв і йдете за своїм Господом, знаючи, що нагорода за вашу боротьбу не на землі. Ви віддаєте 

себе на поталу життєвим перипетіям. Будьте благословенні. - Ти не просив у Мене смачної їжі, ти 

задовольнявся твердим шматком сухого хліба. Будьте благословенні, бо ви дали свідчення, що ви 

не шукаєте земного, але ви показали, що ви все більше і більше йдете шляхом Ісуса з Назарету. 

29 Випробування не злякали вас, і по правді кажу вам: Я поклав хрест на кожного з вас; всі ваші 

болі, все, що люди у вас відібрали, ваша нестача, страждання, які ви всі і кожен з вас несете в 

своєму серці, - це ваш хрест. Ви терпляче перенесли це, і ваша лагідність гідна нагороди.  

30 Хто шукає тільки того, що належить світові, той не зберігає його в Мене. Земні блага ви 

досягаєте своєю матеріальною працею, але блага духу ви досягаєте тільки через підготовку і 

духовне вдосконалення. 

31 Я - ваш Учитель, і Я говорю вам: Оскільки ви вже несете свій хрест з терпінням, не кидайте 

його на півдорозі. Той, хто хоче бути цілісним, буде нести свій хрест до кінця життєвого шляху. Той, 

хто не підкориться цьому, зробить свій хрест ще важчим, і він здасться йому нестерпним. 

32 Якщо ви хочете, щоб ваше виконання в Моєму Вченні було гідним, терпляче зносите свої 

страждання; і у випадку того, хто говорить Мені: "Учителю, я не несу зі Мною хреста", Я бачу, що він 

несе лише тягар відсутності капітуляції; але це не Моя Воля. 

33 Що ти маєш Мені показати? Яке зерно ви виростили? Які ниви ви обробили і зробили 

плодоносними завдяки своєму виконанню? Час, коли насіння буде досконалим, ще не настав, але я 

не буду вас знеохочувати. Я навчаю вас, щоб ви досягли найбільшого піднесення. Не забувайте, що 

по вашому посіву буде і врожай. Якщо пшениця, яку ти посієш, буде глуха, то нічого не пожнеш. 

Якщо мало посієш, то мало пожнеш. Тому присвятіть себе своєму посіву і ви отримаєте нагороду на 

майбутнє. Дозрілий плід буде в Моїй житниці. Я залишаю вам "сім колосків", щоб ви їх виростили. 

Я вимагатиму плід першого, плід другого, і так до останнього, і коли всі будуть доброго смаку, то 

врожай буде досконалим. Але що це за колоски, про які Я говорю вам, улюблені учні? - Це сім 

чеснот духу. 

34 Зміцнюйте себе! Бальзам був з тобою, і Я дарував Своє світло твоєму духу. Люди прийдуть 

шукати тебе, але я дам їм докази через твоє посередництво. Горе тому, хто не готовий, бо будуть 

сумніватися в ньому і в Учителі. Я роблю вас сильними до моменту випробування, але чому ви 

дивуєтеся, коли воно приходить? Хіба Моє слово не було пророчим? Тому кажу вам: Готуйтеся, 

народе Мій, бо зустрінете на дорозі своїй голодного вовка, що хоче вас перехопити в овечій шкурі. 

Але якщо ви будете пильні, то викриєте його і переможете своєю зброєю любові. 

35 Чоловіки будуть шукати ваші помилки, щоб розбестити вас. Так само, як вони прощупували 

Майстра в Другу Епоху, так само вони зроблять і з вами. Але Я вас буджу, готую і даю вам інтуїцію. 

36 У регіонах близьких і далеких ви будете передавати Моє Слово. Я споряджу нових 

працівників, щоб дерево не залишилося самотнім після 1950 року. 

37 Не бійтеся людей, бо істинно кажу вам: Я буду говорити твоїми устами, свідчити через тебе 

про Моє Слово, і відлуння його дійде до краю землі, до великих і малих, до правителів, до вчених і 

до богословів. 

38 Людство побачить у вас посланців Святого Духа. Ви перетворите недосконалість на 

досконалість. Твоє слово має бути люблячим, сповненим ніжності, тоді хворий отримає через нього 

здоров'я, а той, хто зійшов зі шляху, покається у своїх помилках і повернеться до Мене. 

39 Сьогодні ви - Мої учні, завтра ви перетворитеся на майстрів, щоб подати добрий приклад 

людству. Я побачу, як ти прийдеш до Джерела Любові і Мудрості з серцем, сповненим радості, і 

скажу тобі: прийди і вгамуй свою спрагу, а потім, коли ти нап'єшся і піднесешся до Мене, ти 

побачиш, як Я вказуватиму тобі шляхи світу, де спраглі натовпи чекають твого приходу. 
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40 Отець називає вас дітьми світла і миру, але ви повинні виправдати це ім'я своїми справами. 

Тільки так ви зможете говорити про Мене. Горе тому, хто сповнений марнославства, бо вважає, що 

його обсипали дарами, або хто дозволяє егоїзму заволодіти своїм серцем; бо його падіння не 

змусить себе довго чекати і буде дуже болісним. 

41 Плід, який Я дав вам, щоб ви поділилися з вашими братами і сестрами, має смак, який ви не 

можете ні переплутати, ні змінити, якщо не хочете, щоб ваша праця була безплідною. Не Моя Воля, 

щоб ви проголошували, що любите Мене. Я хочу, щоб ви своїми справами поступово залишали слід 

любові, милосердя і віри. 

42 Кожного разу, коли ви встанете і проголосите, що ви - Мої обранці, ті, хто ближче до Мене і 

краще служать Мені, Я буду випробовувати вас, як Я випробовував Моїх апостолів на 

Галілейському морі. Тоді ви дізнаєтеся, чи любите Мене істинно і чи тверда ваша віра. Той, хто хоче 

йти за Мною, повинен бути смиренним. 

43 Послух Моєму Закону означає смирення духу; хто слухняний, той огорнутий Моєю 

благодаттю, а хто ходить за власною волею, думаючи, що має при собі спадщину, той насправді 

позбавив себе її дарів. 

44 День за днем я вчу вас, споряджаю вас до бою, бо скоро я більше не буду говорити з вами в 

такому вигляді і необхідно, щоб ви були сильними, щоб пройти випробування. Залишайтеся зі 

Мною, вчіться носити Мене у своїх серцях, і в години випробувань ви побачите, як Я творю чудеса 

через ваше посередництво. 

45 Зрозумійте всі ви, що Я хотів вам сказати, щоб ви не думали, що неможливо нести в собі 

Моє вчення. 

46 Тлумачте Мої слова правильно, щоб ви могли зробити ще один крок на шляху свого 

духовного вдосконалення. 

47 Чи зможеш ти, покинувши все, піти за Мною, як ті, хто пильно слідував за Мною в Другу 

Епоху? Чи ви спробуєте наслідувати блудного сина з Моєї притчі, який покинув батьківський дім, 

щоб піти в чужі краї і розтринькати даровану йому спадщину? 

48 Ти замислився і не наважуєшся відповісти Мені, але не бійся, бо якщо Я покликав тебе, то 

тому, що знаю, що ти любиш Мене і підеш за Мною до кінця дороги. 

49 Якщо ви боїтеся втратити життя або зазнати страждань від кривавих жертвоприношень, то 

вже сьогодні кажу вам, що у вашій духовній боротьбі ви не зіткнетеся з цими випробуваннями. 

Земля стала родючою завдяки крові Вчителя і його учнів, починаючи з Другої Ери. 

50 Ваша заслуга буде в тому, що ви будете виконувати духовний закон, не нехтуючи своїми 

обов'язками по відношенню до матеріального життя. 

51 Я не вимагаю від усіх однакового зречення, і не всі здатні на однакову самопожертву. У ті 

часи Мої учні повинні були повністю присвятити себе Справі, яку Я їм доручив, а для цього 

необхідно було залишити батьків, дітей, дружину і все, що вони мали у світі. З іншого боку, коли Я 

навчав народ, Я показував їм, що необхідно "віддавати Богові Боже, а імператору - імператорське", 

щоб виконати життя, яке дав Творець. 

52 Це людство було матеріалізоване і водночас мало розвинене, тому я говорив людям: "Не 

хлібом єдиним живе людина, але кожним словом, що походить від Бога". 

53 Ви також матеріалістичне людство, але в той же час розвинене, більш здатне дати своєму 

духу те, чого він потребує, і своєму людському життю те, чого воно вимагає. 

54 Ви не новачки в Моєму Вченні, бо якби ви були новачками, то Я дав би вам Закон, висічений 

на камені, як це було в Першу Еру. Однак, оскільки Я говорю з вами про одухотворення і відкриваю 

вам таємниці, які не були показані людям в ті часи, це знак того, що ви вже були Моїми учнями в 

минулі часи. Розумієте, саме тому я іноді кажу вам, що вони і ви однакові. 

55 Притча 

У далекій країні жив собі батько з одним із синів, якого дуже любив. 
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56 Син захворів, і коли батько побачив, що його життю загрожує небезпека, він відвів його на 

пагорб, де жив старець, який керував долями тієї країни, і коли він прийшов до його ніг, то сказав 

старцю такі слова: "Мій син хворий, і моє найбільше бажання - щоб він одужав, бо якщо він помре, 

то і я помру від болю". 

57 "Твій син одужає і повернеться додому повним сил і життя", - відповів йому старець і, 

промовляючи ці слова, доторкнувся до хворого, і той одужав. 

58 Повернувшись додому, батько побачив сина бадьорим та здоровим. Минув час, і той син 

відчув себе сильним і став самовпевненим; він заблукав і взяв отруйні плоди, від яких захворіли 

його тіло і розум. Він недооцінив свого батька, і в його серці зародилися лише почуття ненависті та 

руйнування. 

59 Батько його, побачивши, що він заблукав у цій безодні нечестя, пішов на пагорб і сказав 

старцю: "Преподобний старче, син мій заблудився, і це привело його в безодню". 

60 "Чого ти плачеш?" - запитав його старець. 

61 "Я плачу, дивлячись на розбещеність мого сина. Я сподівався, що його дух забереться з 

цього світу, але цей момент не настає, і я більше не можу терпіти його нечестя". 

Старець відповів йому: "Ти просив, щоб він жив, і він залишився живий. Настав час, коли його 
життєвий шлях на землі добігав кінця. Але тепер зрозумійте, що ви повинні навчитися правильно 
просити і підкорятися Моїй волі".  

(кінець притчі) 
 
62 Улюблений Ізраїлю: Я завжди справедливий у Своїх рішеннях. Чому тобі іноді хочеться 

втручатися в Мої високі поради? Хіба ви не знаєте, що ті, хто відходить у духовний світ, входять в 

істинне життя? Не протидійте їм, навпаки, допомагайте їм, щоб вони відходили з вашої згоди і щоб 

їхній крок з цього світу в інший був сповнений душевної рівноваги і духовного розуміння. 

63 Шукайте Мене як Отця, пізнайте Мою любов, Мою мудрість і Мою справедливість, 

приходьте до Мене сходинками молитви, віри і добрих діл. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 8 
1 Світло Мого Святого Духа сходить на вас, але чому ви представляєте Мене в образі голуба? 

Цим образам і символам більше не повинні поклонятися Мої нові учні. 

2 Зрозумійте Моє вчення, люди: у ту Другу Еру, при хрещенні Ісуса, Мій Святий Дух проявив 

Себе в образі голуба, бо цей птах у своєму польоті нагадує муки Духа, його білизна говорить про 

чистоту, а в його лагідному і м'якому погляді - відображення невинності. - Як можна було зробити 

божественне зрозумілим для тих неосвічених людей, якщо не використовувати образи істот, які 

були відомі їм у світі? 

3 Христос, який говорить з вами в цю хвилину, був представлений ягням, і навіть Іоанн бачив 

Мене таким у своєму пророчому видінні. Все це пов'язано з тим, що якщо ти будеш шукати Мене в 

кожному Моєму творінні, то завжди знайдеш образ Творця Життя в усьому творінні. 

4 У Своєму одкровенні через Ісуса Я сповістив вам про прихід Святого Духа, і люди повірили, 

що це Божество, яке, не визнане ними, перебуває в Богові, не будучи в змозі зрозуміти, що, коли Я 

говорив про Святого Духа, Я говорив вам про єдиного Бога, який готував час, коли Він повинен 

духовно спілкуватися з людьми через людський інтелект. 

5 З цими вченнями Я довіряю вам меч світла і правди, щоб ви могли битися з ним у битві, про 

яку Я оголошував вам так багато разів; але Я знову кажу вам, що ця зброя, яку Я довіряю вам, 

складається з любові і справедливості, прощення і милосердя по відношенню до ваших братів. 

6 Залишилося всього кілька років, щоб передати вам Моє вчення в цій формі. Зберігайте Моє 

вчення, бо в кінці 1950 року ці прояви закінчаться, і необхідно, щоб ви зміцнилися в смиренності і 

послуху, щоб ви могли пережити всі випробування. 

7 Не думайте, що ви будете боротися тільки в духовній сфері; ні, люди Мої: прийдешня битва 

буде відбуватися у всіх сферах, щоб те, що збилося зі шляху, повернулося на нього, те, що 

завмерло, почало розвиватися заново, а те, що заплямувалося, досягло свого очищення. 

8 Тоді ви побачите, як самі людські інститути будуть розхитані до самих основ, як стихії 

природи прийдуть в бурхливий рух, сіючи хаос і випробовуючи віру людства. 

9 Все це буде відбуватися згідно 1950 року, і якщо ви залишитеся вірними цьому закону, то 

переживете всі перипетії в доброму здоров'ї; але якщо ви станете неслухняними, відвернувшись 

від того, що я вам заповідав, то кажу вам вже сьогодні: ви опинитеся у владі випробувань і 

розв'язаних стихій, і вони більше не будуть підкорятися вашим велінням. 

10 Я не хочу цього болю для Свого народу, який Я так довго навчав, Я хочу його спокою, щоб у 

години випробувань він міг нести слово світла і розради змученим. 

11 Хто не прагне в цей час просвітитися Духом Святим? 

12 Істинно, істинно кажу вам, якщо ви знаєте, як підготувати себе, то прояви, які ви побачите 

після 1950 року, будуть великими. 

13 Коли в Другу Епоху Я востаннє явив Себе Своїм учням між хмарами, то, коли Я зник з їхніх 

очей, у них був смуток, тому що вони відчули себе покинутими в ту мить; але потім вони почули 

голос ангела-посланця Господнього, що говорив їм: "Мужі галілейські, чого ви шукаєте? Цього 

Ісуса, якого ви сьогодні бачили, як він возносився на небо, так само побачите, як він зійде". 

14 Тоді вони зрозуміли, що коли Вчитель повернеться до людей, то зробить це духовно. 

15 Через кілька днів після розп'яття, коли Мої учні зібралися навколо Марії, Я дав їм відчути 

Мою Присутність, яка символізувалася в духовному видінні голуба. У цю благословенну годину 

ніхто не наважувався поворухнутися чи вимовити слово. Від споглядання цього духовного образу 

відчувався справжній захват, а серця билися повними сил і впевненості, бо знали, що Вчитель, 

який, здавалося б, пішов від них, завжди буде присутній з ними духом. 

16 Учні, глибоко роздумуйте над цими повчаннями і дозвольте Моїй благодаті діяти у вас, як і в 

ті часи. 
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17 Сьогодні Я спускаюся до вас у променистому світлі, як з'явився Своїм учням у Другу Еру, 

коли був з ними в дусі перед Моїм Вознесінням, щоб зміцнити їх і звільнити від їхнього переляку 

через події, свідками яких вони були. Я з'являюся вам у тій же славі, щоб сказати вам: Моя Жертва 

вічно повторюється, знову і знову Я воскресаю з мертвих і виливаю на вас Своє Світло, щоб почати 

роботу дня і здійснити все, чого Я навчив вас. 

18 Працюйте над собою, щоб ви могли бачити духовні блага, які сходять з Мого Царства, яке Я 

хочу вам дати. 

19 Бенкет підготовлений, агнець принесений в жертву, багата їжа готова. Зберіться навколо 

Мене, учні, і наситіться. Я відкриваю Книгу Премудрості, щоб ви могли прочитати урок, який 

відповідає цьому дню. Прийдіть до Мене і прийміть їжу, яку Я вам пропоную, бо час благодаті, яку 

Я даю вам, короткий. 

20 Чому ви дивуєтеся Моєму Слову, яке Я даю вам через людські вуста, адже в усі часи Я 

використовував людей, щоб говорити з вами і вести вас? Коли Я прийшов до вас у Другу Епоху, Я 

став людиною, щоб ви, побачивши Мої Справи, пішли Моїми слідами. Ви бачили, як Я 

народжувався, зростав, боровся і страждав. Потрібно було, щоб людство пізнало Мою любов і Мою 

силу, щоб Мій приклад закарбувався в усіх Моїх дітях. Саме тому, коли згадуєш ці події, плачеш і 

відчуваєш докори сумління за те, що мене до кінця не пізнало і не полюбило людство. Навіть зараз, 

в Третій Ері, Я даю вам ще одну інструкцію, яка пояснить вам Мою минулу роботу і підготує вас до 

нового часу, в якому ви будете жити. 

21 Я хочу, щоб завтра, коли ви вже не будете чути Мене в цій формі, ви жили за Моїм 

прикладом і залишалися господарями людства. Хто будуть ті, хто візьметься рятувати людство, 

коли воно опиниться в епіцентрі хаосу? Хто буде представляти Мене в Третю Епоху і свідчити про 

Мене? Хто буде тим, хто зупинить наступ стихії руйнування, коли вона вирветься на свободу у світі? 

Хто наслідуватиме Моїх апостолів і поширюватиме Моє вчення? - Саме вас Я готую Своїм Словом, 

дарами зцілення і сили, щоб ви були лікарями, вісниками і утішителями, бо людство буде сильно 

плакати перед Моїм відходом і після нього. Часи, що прийдуть, запропонують найгіркіші дріжджі 

чаші, і в ті дні Мій Дух викличе вібрації в кожному розумі, які просвітять всі створіння, щоб усунути 

пануючу плутанину. У ті дні страждання об'єднає всі духи, і вони будуть шукати світло і шлях, який 

веде до Мене. 

22 Чи будете ви слідувати Моїй Волі, щоб направляти тих, хто приходить у пошуках Мене? - Ти 

говориш Мені, що це твій намір, і просиш Мене про допомогу в подоланні всіх перешкод, які стоять 

на твоєму шляху. Так, діти Мої, Я говорив вам, що готовий допомагати вам, бо без цієї сили ви не 

змогли б нічого зробити. Ви слабкі, бідні і невігласи, але Я роблю вас спадкоємцями царства 

істинної величі, і нічого не буду утримувати в Моїй таємній скарбниці; все, що належить вам як 

Моїм дітям, Я віддам вам, і доручаю вам розподілити це багатство між вашими братами і сестрами. 

23 Я говорю з вами про єднання, про злагоду і порозуміння, бо хочу, щоб Дім Ізраїлю був 

ковчегом спасіння, джерелом миру і розради для всіх втомлених мандрівників. Я назвав вас 

сильними, і такими ви будете силою чеснот, які Я вклав у вас. Пам'ятайте, що у всіх ваших 

змаганнях Я йду попереду вас і залишаю вам Свій слід. Зрозумійте, що не може бути ні миру, ні 

радості у вашому дусі, поки ви не об'єднані. Я хочу бачити вас вільними від усіх страждань, бо ви 

вже близькі до кінця вашої спокути, ви стоїте біля воріт Землі Обітованої, в яку ви ввійдете 

переможцями і в спасінні, бо така Моя Воля. 

24 Я не хочу, щоб ви через Моє Слово ставали фанатиками або надавали форму новому 

ідолопоклонству. Я не вимагаю від вас жертв вашого життя, не вимагаю, щоб ви приносили в 

жертву квіти і плоди ваших садів, бо це - Моя робота, і ви не маєте ніякої заслуги в тому, щоб 

дарувати їх Мені. Не Моя воля, щоб ви робили зображення своїми руками і поклонялися їм потім, і 

щоб ви будували другу Вавилонську вежу, повну марнославства і гордості. Те, що Я бажаю від вас в 

дар, - це святилище, яке тягнеться до Мене, утворене з ваших справ любові, з молитов і слів, які 
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виходять з ваших сердець і які ви даруєте в Моє ім'я духам, спраглим істини. Це і є та "послуга", про 

яку я вас прошу. 

25 Ви підкоряєтеся закону еволюції, це і є причина ваших перевтілень. Тільки Мій дух не 

потребує еволюції: Я незмінний. 

26 З самого початку Я показав вам драбину, по якій повинні підніматися духи, щоб досягти 

Мене. Сьогодні ви не знаєте, на якому рівні буття ви знаходитесь, але коли ви знімете свою 

оболонку, ви дізнаєтеся свій рівень розвитку. Не стійте на місці, бо ви будете перешкодою для тих, 

хто прийде після вас. 

27 Будьте єдині духом, хоча ви живете на різних рівнях, і одного разу ви об'єднаєтеся на 

сьомому рівні, найвищому, і будете насолоджуватися Моєю любов'ю. 

28 Ви, люди, створені за Моїм образом і подобою, слухайте Мене. Не виходьте завтра говорити 

про це Вчення, якщо ви не маєте з собою доброго насіння, якщо ви не знаєте, що таке смиренна 

покірність, і робите протилежне тому, що наказує Мій Закон. Я раджу вам сьогодні, щоб завтра ви 

не спіткнулися на шляху. 

29 Бережи жінку, яку Я даю тобі за дружину, плекай її, і в ній насіння твоє принесе плід. Я не 

хочу, щоб ви говорили про істину і праведність, обриваючи троянди, а потім кидаючи їх, бо ви 

оскверните Мій Закон. Майте повагу як до свого, так і до чужого. Будьте справедливими і сприяйте 

миру на землі. Прийде час, коли ви будете готові говорити про безумовний послух, про любов і 

прощення. 

30 Блаженний той, хто упокорюється на землі, бо Я прощу йому. Блаженний обмовлений, бо Я 

засвідчу його невинність. Блаженний, хто свідчить про Мене, бо Я благословлю його. І хто буде 

помилково оцінений через практику Мого вчення, того Я визнаю. 

31 Хто з вас не відчував Моєї присутності і не живився Моїм Словом? "Просіть, і буде вам 

дано". - Якщо раніше ви шукали Мене в зірках і матеріальних речах, то сьогодні шукайте Мене 

своїм духом у Безмежному. Наближайтеся до Мене через любов, через послух, і ви будете мати 

мир. 

32 Любіть Мене і не обожнюйте цих глашатаїв, через яких Я даю про Себе знати. Любіть Моє 

Слово і Мої справи, вони вищі за людські. Ці рупори є лише Моїми інструментами і не 

перевершують вас, а дорівнюють вам. 

33 Втамуй свою спрагу в Моєму невичерпному джерелі, щоб ти більше не жадав. Я не хочу, 

щоб Мої діти продовжували страждати від голоду і спраги. Саме тому Я наближаюся до вас і 

приношу вам хліб життя вічного, щоб ви ні на мить не відчували браку духовних благ. Я ж жадаю 

вашої любові, вашого миру, а ви відмовили Мені у воді вашого розуміння. До цього дня ви не 

вгамували пекучу спрагу визнання Мого Закону, який ви зобов'язані Мені, як діти. Однак Я й надалі 

чекатиму на вас, бо терпіння Моє невичерпне. Прийди до Мене, і Я обіцяю тобі, що ти не будеш 

позбавлений Мого захисту, бо якщо ти вмієш любити Мене сьогодні, то одного разу ти прийдеш до 

Мене і нарешті зрозумієш Мене. 

34 Живіть і беріть від усього, що Я створив для вашого благополуччя на землі, щоб мир не 

відходив від вас. Не ослабляйте боротьби, щоб досягти свого духовного спасіння. 

35 Коли дух готовий, для нього не існує ні ночі, ні втоми, ні сну; в діяльності він набирається 

сил, і кожне випробування є для нього дорогоцінною можливістю довести свою силу і витривалість. 

Інші духи, хоч і слабкі, знають, як шукати Мене в годину випробування; їхня віра і довіра 

допомагають їм пройти через це. - Я хочу, щоб ви були смиренними і слухняними, щоб ви 

керувалися своєю совістю, яка є божественною іскрою, що спрямовує ваш дух. 

36 Про що ви Мене просите і за ким плачете? Ти говориш Мені, що тільки Я можу дати тобі те, 

що тобі потрібно. Блаженні ви, що шукаєте Мене і смиренно просите за своїх близьких і за тих, кого 

ви ніжно любите і про духовний розвиток яких турбуєтеся, не будучи з ними пов'язаними кровною 

спорідненістю. Ви просите Мене за тих, хто перебуває у в'язниці і відбуває покарання, і за тих, хто 

також ув'язнений як безневинний. Ви молитеся за хворих, які страждають далеко від своїх домівок. 
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Це бажання виникає у вас тому, що ви починаєте любити і в цьому почутті знаходите все більше і 

більше вищого блаженства. Нехай любов надихає вас на здійснення всіх ваших справ, тоді вони 

будуть наповнені духовним змістом. 

37 Коли молишся, шукай Мене в Нескінченному за межами всього земного. Встановіть зі Мною 

контакт, і коли ви повернетеся у свій світ, усі сумніви розвіються, на шляху не буде ніяких 

перешкод, і ви відчуєте себе сповненими Моєї мудрості. 

38 Я дав вам цей час, щоб ви використовували його для вивчення Мого вчення, щоб ви 

занурилися в Моє Слово, відвернувшись від задоволень світу. Сьогодні ви маєте Мене дуже 

близько до себе, Моє світло осяяло ваш дух; Моє Істота живить вас, і Мій приклад вічно присутній у 

вас. Не думайте, що Я давав вам докази любові тільки в Другу Епоху; Моя Присутність вічно з вами. 

Я тільки прошу вас приготуватися до того, щоб відчувати Мене у всіх Моїх Справах. У 

випробуваннях, які сьогодні гнуть людство, ви можете бачити справедливість Мого правосуддя. 

39 Ви всі досягнете мети через виконання свого завдання, тому Я і прийшов, щоб дати вам 

Своє невичерпне вчення, щоб ви могли піднятися по сходах свого розвитку. Не Моя кров врятує 

вас, але Моє світло у вашому дусі викупить вас. 

40 У Другу Еру, після Мого відходу, Я дав вам Моє Вчення через Моїх апостолів; тепер Я даю 

його вам через посередництво Моїх глашатаїв, і в ньому Я пропоную вам Божественну Мудрість, 

яка живить і втішає ваш дух. 

41 Прошу вас перетворити своє серце на духовну квітку, щоб принести її Марії, яку ви шукаєте 

як Матір і яку любите, бо з її лона вийшов благословенний плід, що приніс вам хліб вічного життя - 

Ісуса. 

42 Марія - квітка Мого Небесного Саду, сутність якої завжди була в Моєму Дусі. 

43 Чи бачите ви тут ці квіти, що ховають свою красу в смиренні? Так само і Марія була і є: 

невичерпним джерелом краси для тих, хто здатен споглядати її в чистоті і благоговінні, і скарбом 

добра і ніжності для всіх істот. 

44 Я віддав її Ісусові як Матір, вона була божественною ніжністю, втіленою в жінці. Саме її ви 

шукаєте як Заступницю, до неї ви звертаєтеся за розрадою у своїх стражданнях, і ця божественна 

любов, як мантія, простягається над людством. 

45 Це та, яку Ангел Господній назвав "Благословенною між усіма жінками". Вона є тією самою, 

яка залишила Христа на хресті як духовну матір усіх людей. 

46 Марія йшла по світу, приховуючи Свою Божественну сутність; Вона знала, хто Вона і хто Її 

Син, і замість того, щоб хвалитися цією благодаттю, Вона оголосила себе лише слугою 

Всевишнього, знаряддям Господніх порад. 

47 Марія тихо йшла світом, але наповнювала серця миром, заступалася за нужденних, 

молилася за всіх, а в кінці проливала сльози прощення і співчуття над невіглаством і злобою 

людською. Чому б вам не звернутися до Марії, якщо ви хочете прийти до Господа, адже через Неї 

ви отримали Ісуса? Хіба Мати і Син не були єдині у величну годину смерті Спасителя? Чи не 

змішалася в той момент кров Сина зі сльозами Матері? 

48 Тож не дивно, що ви шукаєте її в цей час, щоб вона вела вас і наближала до Учителя. 

49 Блаженні ті, хто вміє відкрити цю квітку смирення і чистоти в небесному саду; але ще раз 

кажу вам, що тільки чисте око зможе знайти її. 

50 Сьогодні ви приносите Мені свої страждання, щоб Я полегшив їх, і істинно кажу вам, що це 

Моє завдання, що Я прийшов для цього, бо Я - Божественний Лікар. Але перш ніж Мій цілющий 

бальзам почне діяти на ваші рани, перш ніж Моя ласка досягне вас, зосередьтеся на собі і вивчіть 

свій біль, досліджуйте його, ретельно думайте про нього весь час, який вам знадобиться, щоб з 

цього споглядання ви могли винести урок, який містить цей огляд, а також знання, яке він 

приховує, і яке ви повинні знати. Це знання буде досвідом, буде вірою, буде проблиском в обличчя 

істини, буде поясненням багатьох ваших незрозумілих випробувань і уроків. 
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51 Досліджуйте біль, як щось матеріальне, і ви відкриєте в ньому прекрасне зерно досвіду, 

великий урок вашого існування, бо біль став учителем у вашому житті. 

52 Той, хто сприймає біль як вчителя і з лагідністю прислухається до його закликів до 

оновлення, покаяння і виправлення, той згодом пізнає щастя, мир і здоров'я. 

53 Уважно вивчіть себе, і ви відчуєте, скільки користі ви отримаєте від цього. Ви визнаєте свої 

недоліки і недосконалості, виправите їх і тому перестанете бути суддею для інших. 

54 Ви просите Мене зцілити вас; але істинно кажу вам, що ніхто не може бути вашим лікарем 

краще, ніж ви самі. 

55 Яка користь від того, що Я зцілю вас і зніму ваш біль, якщо ви не приберете свої помилки, 

гріхи, пороки і недосконалості? Не біль є джерелом вашого зла, а ваші гріхи. Ось, це - джерело 

болю! Тож боріться з гріхом, приберіть його з себе, і буде вам добре. Але робити це - ваше 

завдання, я лише вчу вас і допомагаю вам. 

56 Якби ви через свою совість відкрили причину своїх негараздів і зробили все можливе для 

боротьби з ними, то відчули б Божественну силу в достатку, яка допомогла б вам перемогти в 

боротьбі і вибороти свою духовну свободу. 

57 Яким же великим буде твоє задоволення, коли ти відчуєш, що своїми власними заслугами 

тобі вдалося звільнитися від болю і ти знайшов спокій. Тоді ти скажеш: "Отче мій, Твоє слово було 

моїм зціленням, Твоє вчення було моїм спасінням". 

58 Припиніть жити у світі припущень. Ви не повинні не знати істини ні як люди, ні тим більше як 

духи. Як ви будете перемагати в матеріальній боротьбі, не знаючи духовного життя? Як ти будеш 

великим, здоровим, мудрим і сильним, якщо вперто закриватимеш очі на вічне світло? 

59 Досить жити в сутінках! Прокидайтеся і виходьте на повне світло дня! Не будьте більше 

маленькими дітьми і зростайте духовно! 

60 Не можна сказати, що ви перебуваєте в мирі, коли порівнюєте себе з іншими народами; але 

коли ви відчуваєте зневіру, черпайте силу в Моїй Роботі; коли вчення матеріалізму хочуть панувати 

над вами, черпайте світло в Моєму Слові. істинно кажу вам, якщо ви не підготуєте себе так, як Я вчу 

вас, багато хто з вас буде в замішанні, багато хто відвернеться від Мене, і багато віруючих сьогодні 

стануть завтра Моїми ворогами і встануть на заперечення цієї Істини; Я прощаю вас заздалегідь, 

але якщо ви відчуваєте зневіру, черпайте силу в Моїй Справі; якщо вчення матеріалізму захочуть 

панувати над вами, черпайте світло з Мого Слова Вже заздалегідь прощаю вас, але також 

заздалегідь попереджаю і не даю спати. 

61 Ще раз кажу вам: уважно придивіться до себе, і тоді ви почнете відчувати себе трохи більш 

по-братськи з іншими, бути більш співчутливими і розуміючими до ближнього. Сьогодні ви все ще 

відштовхуєтесь від багатьох вчинків інших, бо забуваєте про власні помилки. Але коли ви пізнаєте 

свої плями і недоліки, ви зрозумієте, з якою любов'ю Я прощаю вас і чекаю на вас. Тоді можна 

тільки сказати: "Якщо Отець мій простив мене після того, як я так скривдив Його, то мій обов'язок - 

пробачити моїх братів". 

62 Людина не вміє зазирнути всередину себе, проаналізувати свої вчинки і думки. 

63 Духовна підготовка - це те, що вам потрібно, але якщо ви будете діяти згідно з Моїм 

Словом, ви викличете хвилювання в житті ваших братів, тому що дух проявиться в вас з усіма 

своїми дарами і силами. 

64 Істинно кажу вам: історія спіритизму буде вписана в історію людства блискучими літерами. 

65 Хіба Ізраїль не зробив себе безсмертним, звільнившись від єгипетського ярма? Хіба 

християни не зробили себе безсмертними завдяки любові під час своєї переможної ходи? Так само 

і спіритуалісти зроблять себе безсмертними у своїй боротьбі за свободу духу. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 9 
1 Ви згадуєте в цей день Мій вхід до Єрусалиму, ви згадуєте часи, коли Я жив серед вас як 

Ісус. Сьогодні ви знову відчуваєте себе сильними перед обличчям Моїх нових чудес і публічно 

свідчите, що цей Учитель - той самий, який говорив з вами в Другу Еру; але Я кажу вам не забувати, 

що ви зробили з Ісусом, щоб не повторити це в цьому часі. Я знав, що після вашої радості ви 

ослабнете під впливом слів священиків і що ваші осанни скоро перетворяться на "Розіпни Його". 

2 О діти Мої, ви, які не визнали Моїх об'явлень протягом століть, і ви не спали в очікуванні 

виконання Моїх пророцтв! 

3 Я був жертовним агнцем на тій Пасці, яку святкував Мій народ. Лише згодом, коли минув 

час, ви зрозуміли суть Мого вчення і причину Моєї жертви, а потім плакали і каялися в тому, що не 

впізнали Мене. 

4 Нині ви перебуваєте в новому часі навчань і великих духовних проявів, і Учитель шукає у 

вашому дусі те зерно, яке Він посіяв у вас в інший час. Ти кажеш Мені: "Чому ми не відчуваємо 

Твоєї присутності, коли Ти так близько від нас?". А Я відповідаю вам, що ви матеріалізувалися, що 

ви зайняті науками і всім тим, що належить світу, забувши про свій дух. 

Ви зі страхом говорите Мені, що ви заблукали, а Я кажу вам, що Я прийшов вказати вам шлях у 

світлі Моїх навчань, які приведуть вас до існування у світі миру. Слухайте Мене, і Моє Слово 

пробудить вас до нового життя, ваші сумніви і страхи розвіються. Ваш дух, який несе важкий тягар, 

знайде спокій, коли відчує Моє прощення. 

5 Чому ви не довіряєте Мені свою справу? Чому ви домагаєтеся правосуддя для себе, 

займаючи Моє місце судді? Хіба ви не знаєте, що живете в час випробувань і віддачі боргів? 

Зрозумійте, що ви всі порушуєте Мій Закон і що Я не судив вас і не звинувачував публічно. 

6 Якщо Я дарував вам свободу волі, то не для того, щоб ви судили один одного, а для того, 

щоб ви вдосконалювали свій дух у практиці добра, підтримуваний світлом совісті. 

7 Я роблю вас "працівниками" і даю вам Насіння Любові Моєї, щоб ви сіяли його у хворих, у 

стражденних, у злих; і якщо хтось відчуває себе недостойним прийняти його, нехай приходить до 

Мене, Я знатиму, як зробити його гідним, щоб він не відчував себе зневаженим. Звертайтеся до 

своєї Небесної Матері, Її Божественна любов допоможе вам у цій боротьбі і приведе вас усіх до 

Мене. 

8 Я хочу, щоб ви, люди, яких Я навчив, взяли на себе відповідальність вести нові натовпи, які 

прийдуть після 1950 року, щоб збільшити Мій народ і стежити за тим, щоб вони були нагодовані 

Хлібом Вічного Життя, як Я зробив це з вами. 

9 Не дозволяйте спотворювати Моє Слово; пильнуйте, щоб завжди зберігався його духовний 

зміст, і стежте за тим, щоб ваша інтерпретація була правильною. Несіть Мою правду, і вона принесе 

життя, здоров'я і віру вашим братам. Якщо Моє Слово - світло, що виходить від Мене, то воно 

повинно, як факел, розкритися в кожному, хто його знає. Я пропоную вам це світло, бо не хочу, щоб 

ви жили в темряві. 

10 Удосконалюйте свій дух Моєю мудрістю, зміцнюйте себе, щоб боротися за своє духовне 

сходження. - Ви, позбавлені всяких сентиментів, відчуйте Мою ласку, щоб егоїзм істот, що оточують 

вас, не залишив у ваших серцях ушкоджень. - Ви запитуєте Мене: "Чому серед людей немає 

справжнього кохання? Чому люди не практикують справжнього милосердя?". І я відповідаю вам: 

Тому що ви висушили джерело кришталево чистої води, яке Я помістив у вашому серці, тому що ви 

віддалилися від виконання Мого Закону. 

11 Ви розділилися і не хочете знати про потреби своїх братів, ви вважаєте себе чужими, навіть 

якщо живете під одним дахом. Ось чому ви здивувалися, коли почули Моє Слово, бо в ньому Я 

виявляю Свою любов, Своє терпіння і Своє прощення до всіх Моїх дітей. 



U 9 

63 

12 Я нікому не надаю переваги і прошу вас об'єднатися, любити один одного і прощати один 

одного. Я вже дав вам достатньо часу для роздумів і початку нового життя. Я пробачив ваші минулі 

помилки і даю вам можливість перетворитися на Моїх добрих учнів. 

13 Книга Життя відкривається перед вами, щоб просвітити кожен розум. Вивчайте кожен її 

урок, не бачте скрізь таємниць, сьогодні все - ясність для розуму. Зазирни в потаємні палати і 

пізнай все, що Я дарую тобі. Я більше не хочу бути для вас незрозумілим Батьком. Немає причин 

бачити Мене таким, бо всі Мої одкровення були в межах вашого розуміння, і все, що Я відкрив вам, 

Я відкрив вам у свій час. 

14 Не хвилюйтеся без потреби; все, що ви вважаєте за потрібне, ви маєте з собою. Я помістив 

Своє світло у ваш дух і довірив вам те, що необхідно для збереження вашого тіла. Всі стихії служать 

вам, Я створив все для вашої насолоди, і все корисно, якщо користуватися ним в міру. Причина 

ваших страждань і турбот в іншому: дух не знаходить спокою в цьому порожньому існуванні, яке ви 

створили на землі, і його неспокій передається вам. Якби ви прийняли рішення для справжнього 

поліпшення, скільки б добра ви зробили самі і як би ви повернули собі мир, який ви втратили. 

15 Учні, готуйтеся промовляти до людства про любов, прощення і справедливість. Забудьте 

все, що належить світу, щоб піднестися до областей миру і досконалої любові. 

16 Ви почули Мій заклик і шукаєте Мене, щоб засвоїти Мій урок; одні просять хліба насущного, 

інші шукають Мене як лікаря і порадника. Але деякі приходять лише для того, щоб дослідити Моє 

Слово і хочуть знайти в ньому якийсь недолік; але Я кажу їм: Цього слабкого місця, яке ви шукаєте, 

ви не знайдете в Моєму вченні. Якщо, з іншого боку, ви заглянете всередину себе, то знайдете 

недосконалість там. - Ті, хто діяв таким чином, не визнали Моєї присутності, бо вони здатні лише 

інтерпретувати людські твори, але ще не здатні зрозуміти послання Бога. Я всіх просвіщаю і 

прощаю їх невір'я. 

17 Я не дозволю жодному з Моїх дітей збитися зі шляху або навіть загубитися. Рослини-

паразити Я перетворюю на плодоносні, бо всі створіння були покликані до життя, щоб досягти мети 

- досконалості. 

18 Я хочу, щоб ви насолоджувалися Моєю роботою зі Мною. Я вже зробив вас причасниками 

Моїх атрибутів, бо ви - частина Мене. Оскільки все належить Мені, то і вас Я роблю власниками 

Моїх Творів. 

19 Всі ви, духи, маєте в Мені Божественного Отця, і якщо Я дав вам у матеріальному житті 

батьків-людей, то тільки для того, щоб вони дали життя вашому тілу і представляли з вами вашого 

Небесного Отця. Я сказав вам: "Ви будете любити Бога понад усе створене", - і додав: "Ви будете 

любити Бога понад усе створене": "Шануй свого батька і матір свою". Тож не нехтуйте своїми 

обов'язками. Якщо ви не вдячно визнали любов своїх батьків, а вони ще є у вас на світі, то 

благословіть їх і визнайте їхні заслуги. 

20 Я хочу, щоб ви були віруючими, щоб ви вірили в духовне життя. Якщо ви бачили, як ваші 

брати відходять в інший світ, не думайте, що вони далеко від вас, і не думайте, що ви втратили їх 

назавжди. Якщо ви бажаєте возз'єднатися з ними, працюйте, заробляйте заслуги, і коли ви 

прийдете в інший світ, ви знайдете їх там, де вони чекають на вас, щоб навчити вас жити в духовній 

долині. 

21 Народе мій, чи віриш ти, що саме твій Бог дає це слово? - Чому ж ти засумнівався в Мені, 

коли закликав Мене на ложі болю, і цілющий бальзам не зцілив твою хворобу на місці? Пам'ятайте, 

що Я випробовую вас багатьма способами, бо хочу, щоб ви були сильними: бо якщо ви Мої учні, ви 

повинні пройти багато випробувань, щоб вам повірили. 

22 Ви - насіння Авраама, Ісаака і Якова, які дали вам великі приклади віри і послуху; хоча ви 

маєте той самий дух, вам не вдається бути схожими на них.- У всі часи Я випробовував Своїх учнів. 

Скільки разів Я випробовував Петра на міцність, і лише в одному з них він похитнувся. Але не судіть 

його погано за цей вчинок, бо коли його віра запалилася, він був як факел серед людства, 

проповідуючи і свідчачи про істину. 
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23 Не засуджуй Фому, згадай, скільки разів ти міг доторкнутися до Моїх творінь руками і навіть 

тоді сумнівався. Не дивіться з презирством на Юду Іскаріота, цього улюбленого учня, який продав 

свого Учителя за тридцять монет, бо ніколи не було більшого покаяння, ніж його. Я скористався 

кожним з них, щоб залишити вам вчення, яке послужить прикладом і яке назавжди залишиться в 

пам'яті людства. Після своєї злопам'ятності вони покаялися, змінилися і беззастережно віддали 

себе виконанню своєї місії. Вони були справжніми апостолами і залишили приклад для всіх 

поколінь. 

24 Приходьте в Духовну Долину, щоб зрозуміти Моє Слово. Слухаючи Моє вчення, 

дистанціюйтеся від турбот світу і дозвольте Моєму світлу осяяти ваш дух. Я заохочую вашу віру і 

завжди направляю вас, щоб ви могли приготуватися насолоджуватися вічним життям. 

25 "Пильнуйте і моліться", - повторюю вам знову і знову, але не хочу, щоб ви звикли до цієї 

доброї поради, а щоб замислилися над нею і діяли згідно з нею. 

26 Кажу вам молитися, бо хто не молиться, той віддається зайвим, матеріальним, а часом і 

божевільним думкам, які, самі того не усвідомлюючи, заохочують і живлять братовбивчі війни. Але 

коли ти молишся, твоя думка, немов світлий меч, розриває завіси темряви і пастки спокус, які 

тримають сьогодні в полоні багатьох істот, насичує навколишній світ духовною силою і протидіє 

силам зла. 

27 Не впадайте у відчай перед обличчям боротьби, не впадайте у відчай, якщо ви ще не бачите 

успіху. Усвідомте, що ваше завдання - боротися до кінця, але майте на увазі, що на вашу долю 

випаде лише дуже мала частина цієї роботи з оновлення та одухотворення людства. 

28 Завтра ви залишите свій пост, а продовжити вашу роботу прийдуть інші. Вони зроблять крок 

вперед, і так Моє Слово буде виконуватися з покоління в покоління. 

29 Зрештою, всі гілки з'єднаються з деревом, всі народи об'єднаються в один народ, і на землі 

запанує мир. 

30 Моліться, учні, і вдосконалюйтеся у своєму піднесенні, щоб ваші слова повчання і любові 

знаходили відгомін у серцях ваших братів. 

31 По правді кажу вам: Якби цей народ, окрім розуміння свого призначення, вже виконував би 

своє завдання, то людство отримало б благодать за його молитвами. Але вам все ще бракує 

милосердя, щоб відчути своїх ближніх як справжніх братів, забути насправді відмінності рас, мов і 

віросповідань, і більше того, стерти зі своїх сердець усі сліди образи на тих, хто вас скривдив. 

32 Якщо ви зумієте підняти свої почуття над такою великою людською бідою, в вас підніметься 

найсердечніша і найщиріша благання про братів ваших, і ця вібрація любові, ця чистота ваших 

почуттів стануть найпотужнішими мечами, що руйнують темряву, створену війнами і пристрастями 

людськими. 

33 Біль підготував тебе, Ізраїлю, в неволі ти очистився, тому ти гідний піклуватися про 

страждання. 

34 Дивіться, люди Мої, будьте подібні до птахів, які сповіщають про новий день і будять тих, 

хто спить, щоб вони першими прийняли світло, і тоді Я скажу їм: Той, хто по-справжньому любить 

вас, вітає вас у цю мить. 

35 Всі, хто наблизиться, щоб слухати Мене, відчують ласку Мого Слова, відчують себе 

помазаними Моєю любов'ю і обсипаними духовними благами. 

36 Я щасливий, бо бачу, що ви залишили все, щоб бути за Моїм столом, і це тому, що ви знаєте, 

що Моє Слово - ваш хліб і ваше блаженство на землі. 

37 Ця настанова входить у ваше серце, де народжуються постанови на краще і благородні 

почуття. 

38 Якщо ви багато страждали і плакали, поки не були готові відкрити Мені двері свого серця, то 

істинно кажу вам: хто багато страждав, той водночас спокутував свої провини і буде прощений. 

39 Зболені серця, втихомирюйте свій біль і приходьте до Мене. Просвітіть себе світлом своєї 

совісті і йдіть радісно по шляху Мого вчення. 
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40 Оздоровись у Мені, забудь свій смуток і любов. Хто має любов, той має все; хто говорить 

"любов", той говорить все. 

41 Але коли розумієш, що все, що вийшло від Мене, - досконале, гармонійне і прекрасне, то 

задаєшся питанням: "Чому ж тоді діти Божі живуть, руйнуючи і знищуючи у світі? Яка сила спонукає 

їх помилятися і руйнувати, хоча вони вийшли з чистого джерела Отця? Що це за сили, і чому Бог, 

маючи необмежену владу, не зупинив просування людей, які руйнують мир? Чому Він допускає 

зло між людьми?". 

42 Слухайте, учні: людина має як духовні дари свободу волі і совісті; всі приходять у світ, 

наділені чеснотами, і можуть ними користуватися. У їхньому дусі - світло совісті; але разом з 

розвитком тіла розвиваються і пристрасті, злі нахили, а вони борються з чеснотами. Бог допускає 

це, бо без боротьби немає заслуг, і тому це необхідно вам для сходження по духовному шляху. Яка 

була б заслуга дітей Божих, якби вони не боролися? Що б ви робили, якби жили, сповнені щастя, 

якого так прагнете у світі? Чи можна, оточений комфортом і багатством, розраховувати на духовний 

прогрес? - Ви б стояли на місці, бо де немає боротьби, там немає і заслуг. 

43 Але зрозумійте правильно, бо коли Я говорю про боротьбу, то маю на увазі те, що ви 

розвиваєте в собі для того, щоб подолати свої слабкості і пристрасті. Тільки в цій боротьбі Я 

дозволяю людям опанувати свій егоїзм і свої матеріальні бажання, щоб дух, просвітлений совістю, 

міг зайняти своє справжнє місце. 

44 Я схвалюю цю внутрішню боротьбу, але не ту, яку ведуть люди в своєму прагненні до 

самозвеличення, засліплені амбіціями і злобою. 

45 Гуркіт і безчинства братовбивчих воєн стерли чутливість людського серця, перешкодили 

прояву будь-яких вищих почуттів, таких як милосердя і співчуття. 

46 Я не хочу сказати, що всі такі, ні, бо є ще люди, в яких є ніжність, співчуття і любов до 

ближнього, які йдуть на самопожертву, щоб позбавити його від зла або визволити від якогось 

випробування. Якщо деякі люди надають вам цю допомогу, то що ж не зробить ваш Небесний 

Отець для вас, дітей Своїх? Як же ти міг подумати, що Він пошле тобі біль і спустошення? 

47 Я - той самий Учитель, який говорив з вами в Другу Еру шляху до Царства Небесного; Я - той 

самий Христос, який проголошує істину впродовж століть, вічні вчення, які незмінні, бо вони є 

одкровеннями, що виходять від Мого Духа. 

48 Пізнайте в Мені Отця, бо істинно кажу вам: Христос єдиносущний з Отцем одвіку, перш ніж 

були світи. У Другій Ері цей Христос, єдиний з Богом, став людиною на землі в благословенному тілі 

Ісуса, і таким чином став Сином Божим, але тільки по відношенню до Своєї людськості; бо я ще раз 

кажу вам, що існує тільки один Бог. 

49 Іноді вам здається, що Я занадто багато говорю з вами від душі і забуваю про ваші людські 

потреби і турботи. На це я кажу: "Шукайте Царства Божого і правди Його, а решта вам додасться 

зверху. Тоді до вас прийде мир, спокій, розуміння, прощення і любов, і в матеріальній сфері у вас 

буде все в достатку. 

50 Я знаю і розумію всі ваші потреби і беру на Себе, згідно з Моєю волею, полегшити всі ваші 

турботи, і якщо ви іноді відчували розчарування через те, що Я не відразу давав вам те, про що ви 

просили, то від цього ви не менш улюблені Отцем; так сталося тому, що це так вигідно вам. 

51 Багато Моїх малих дітей пояснюють свої страждання несправедливістю долі і вважають себе 

забутими Отцем. Тепер я прошу тебе: Для чого послужило тобі Моє Слово? Невже ви думаєте, що 

Господь, Автор життя, не має сили виправити ваші недуги, або що Він не може допомогти вам ні в 

чому матеріальному, що не допомагає вам у вашому духовному сходженні? 

52 Я дарую вам тільки те, що вам на благо. Скільки ви робите прохань, які в разі їх задоволення 

принесли б вам лише збитки або нещастя? 

53 Людина, яка покладається на Бога і благословляє перед Ним свою долю, ніколи не 

проклинає її і не вимагає того, що їй не дано. 
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54 Коли він бідний або хворий, і його серце страждає, він з довірою сподівається на волю свого 

Господа. 

55 Іноді ви кажете Мені: "Господи, якби в мене було все, якби мені нічого не бракувало, я б 

брав участь у Твоїй духовній роботі і займався б благодійністю". Але знайте, що як люди ви мінливі і 

що всі сьогоднішні рішення, оскільки ви нічим не володієте, змінилися б, якби я дав вам усе, чого 

ви бажаєте. 

56 Незмінною є лише любов Бога до Своїх дітей. 

57 Я заздалегідь знаю, що ви загинете, якщо Я дам вам рясні дари, бо Я знаю ваш вибір і ваші 

слабкості. 

58 Я знаю, що коли людина має багато матеріальних благ, вона віддаляється від Бога, бо ще не 

здатна і не готова зрозуміти свого Господа. 

59 Зрозумій, як сильно я тебе люблю і зовсім не забуваю, я просто не хочу, щоб ти загинув. 

60 Відверніться від суєти світу, прийдіть до Мене переконанням, любов'ю, а не болем. 

61 Не відступайте від віри, коли ви потребуєте, бо якби для вашого духовного розвитку було 

корисно звільнитися від убогості, Я дав би вам усе в надлишку. 

62 Пам'ятайте, що Отець спрямовує долю Своїх дітей з найвищою справедливістю і 

досконалістю. 

63 Це часи випробувань, болю і гіркоти, часи, коли людство страждає від наслідків такої 

кількості взаємної ненависті і недоброзичливості. 

64 Побачити поля битв, де чути лише гуркіт зброї та крики болю поранених, гори понівечених 

трупів, які раніше були міцними тілами молодих людей. Уявляєте, як вони востаннє обіймають 

свою матір, дружину чи сина? Хто може виміряти біль цих прощань, хто сам не випив цієї чаші? 

65 Тисячі й тисячі згорьованих батьків, дружин і дітей бачили, як їхні близькі йшли на поля 

війни, ненависті, помсти, спонукувані жадібністю і пихою кількох людей без світла і без любові до 

ближнього. 

66 Ці легіони молодих і енергійних чоловіків не змогли повернутися до своїх домівок, тому що 

їх залишили розірваними на полях; але ось земля, Мати-Земля, більш милосердна, ніж люди, які 

керують народами і думають, що вони є господарями життя своїх ближніх, відкрила своє лоно, щоб 

прийняти і з любов'ю прикрити їх. 

67 Подивіться на каравани чоловіків різного віку, жінок і дітей, які тікають від руйнувань, 

втомлено шукаючи притулку і спокою. Їхні ноги вже в синцях і крові, їхні серця вже не витримують 

болю, але все ж таки в глибині їхнього єства залишається іскра надії. 

68 Моліться, люди, моліться за них, і Моя ніжність, з'єднавшись з вашими думками, зійде на 

них, щоб захистити їх і вкрити Своїм покровом любові. 

69 Подумайте про причини братовбивчих воєн, а також про руйнування, які вони спричиняють, 

і ви зрозумієте, що ви не такі нещасні, як ви думаєте. Тоді припиняться твої нарікання, і ти більше 

не скажеш Мені: "Господи, я найнещасніший на землі, невже це тому, що Ти забув про мене?". 

70 Подивіться, як війна руйнує все! 

71 Подивіться на цих стареньких батьків, які чекають на повернення коханих, голод стукає в їхні 

ворота, а самотність є їхнім супутником. 

72 Ті, у кого вистачало сил йти, втекли, а інваліди змушені були залишитися і змиритися з тим, 

що з ними сталося. Їхні похмурі думки прояснювалися лише тоді, коли вони благали Мене в 

молитві: "Господи, не покидай Мене". 

73 Тільки Я знаю біль, який таять у собі матері, покинуті людською злобою. 

74 Я єдиний, хто говорить їм в тиші і самоті їхнього життя, що вони не покинуті в Моєму 

Царстві. 

75 Моліться, люди Мої, і подумайте про зарозумілість і амбіції, які проростають у мізках людей, 

що принесли розруху, відчай і смерть іншим, які не винні. 
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76 Роздумуючи над Моїми словами, ти все ще думаєш, народе Мій, що ти найнещасніший на 

землі? Ти відповідаєш Мені: "Ні, Учителю, ми помилилися, бо забули про інших і думали тільки про 

себе, вважаючи боротьбу за хліб насущний найгіркішою чашею, яку тільки можна випити". 

77 На це я вам скажу, що ви повинні відчувати себе багатими, тому що ви чуєте Божественне 

Слово, яке живить і зміцнює вас, і ви все ще насолоджуєтеся невеликим спокоєм. 

78 Ви ще можете розраховувати на кілька днів відпочинку, але навіть цей куточок землі буде 

стрясатися болем; так що в цьому світі не залишиться місця, яке не було очищено. 

79 Все, що говорив вам Мій апостол Іоанн, зараз здійснюється слово за словом і подія за 

подією. 

80 Всі ці знаки, випробування і негаразди, які переживає людство, є найвідчутнішим доказом 

того, що нині завершується епоха, яка має поступитися місцем новій. Такі події відбуваються з вами 

не вперше, але якби ви розуміли Мене і були підготовлені, ви б спокійно, без тривоги зробили цей 

перехідний крок. 

81 Ви зараз наближаєтеся до середини століття і багато чого пережили. Які несподіванки, події 

та випробування чекають на вас через півстоліття? 

82 Я говорю вам тільки те, що неодноразово говорив Своїм апостолам Другої Епохи: 

"Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу!". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 10 
1 Дайте відповідь на питання своєї совісті в цей благословенний час, бо настав судний час. 

2 Ви перед Суддею вашим, бо необхідно, щоб Я торкнувся вас на мить правосуддям Моїм; 

але істинно кажу вам: суд Мій люблячий і справедливий. 

3 Я весь час даю вам великі докази того, що Я перебуваю серед вас. Чому ви не всі Мені 

вірите? Ви хочете, щоб Я залишив вас на свавілля людської злоби? - Не збивайтеся на манівці світу. 

Приходьте до Мене, Я - шлях, що веде вас до істинного щастя. 

4 Я поклав на ваш народ місію миру, а не війни; зрозумійте, що в ньому звучить Моє 

Божественне Слово, в якому Я відкрив вам, що Новий Єрусалим знаходиться в Духовній Долині; і в 

нього (Новий Єрусалим) всі духи повинні увійти шляхом духовного вищого розвитку і стати його 

жителями. 

5 Ви й досі показуєте Мені свої житниці, в яких мало насіння, і це тому, що ви не 

використовуєте поля, які Я поступово надаю вам. На ваших очах гинуть ваші побратими, а ви 

залишаєтесь недоторканими. 

6 Чи не здається вам, що таким чином ви приховуєте Мій Закон? Ви прекрасно знаєте, що 

саме ви колись давно уклали зі Мною завіт, завіт, який залишився записаним у Книзі Життя. 

7 Ваше серце зізнається, що ви все ще схожі на зневірених солдатів. 

8 Слухайте Мене, люди, бо прийдуть випробування, і вони пробудять вас і дадуть вам сталь, 

якої вам не вистачає. 

9 Необхідно, щоб ваша віра і знання стали великими, щоб ви зрозуміли, що в цьому житті ви 

повинні бути хранителями миру за допомогою своїх думок і молитов. 

10 Для вас починається новий рік, за який ви дасте Мені звіт. Я даю вам цей час для вашої 

підготовки і для вашої боротьби. 

11 Коли ви підготуєтесь, ви не будете плакати і не відчуєте болю в серці. Але не кидайте виклик 

Моїй справедливості через непослух, бо тоді вам неодмінно доведеться випити чашу гіркоти. 

12 Станьте Моїми працівниками, бо поля чекають вашого насіння любові. Ілля, невтомний 

Пастир, вже підготував шляхи і поля, щоб ви могли взяти в руки свої знаряддя і почати обробляти 

поля. 

13 Ваша робота дуже делікатна, але вона не буде ні складною, ні виснажливою. Перед 

розпеченим сонцем Моєї справедливості материнський покров Марії завжди буде як благодатна 

хмара, даруючи вам свій небесний захист, а Мій голос, як трель і воркування птахів, буде радувати 

вас, щоб зробити вашу працю приємною. 

14 Улюблені учні, Мій Голос невпинно промовляв до вас у Третій Ері, Моє Слово з'являлося, як 

сяючий маяк, що вказує шлях заблукалим вигнанцям. 

15 Я дав вам духовну силу Своїм вченням, щоб ви не тільки витримали перипетії цього світу, 

але й виконали те духовне завдання, яке ви взяли на себе в цей час. 

16 Не всі зустрінуть вас з розпростертими обіймами, коли ви будете поширювати Моє вчення; 

деякі розставлять пастки, щоб збити вас з ніг. 

17 Розпочнеться битва, бо як є ті, хто має силу творити добро, так і є ті, хто має силу творити 

зло. 

18 Я очищаю вас і готую духовно і фізично, щоб ви могли зрозуміти натхнення Отця і згодом 

донести його до ваших братів у тій же чистоті, в якій Я передав його вам. 

19 Ви доведете, що це вчення - не теорія, що воно не взято з книг, що воно містить у своїй 

істині послання Святого Духа. 

20 Я готую вас до того, що життя на землі буде змінюватися щодня, і те, що сьогодні "мир", 

завтра буде війною; те, що сьогодні здається людям "світлом", завтра зведе їх на манівці. Людство 

готує свою численну зброю до бою; чи готова ваша зброя. 
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21 У молитві і в практиці Мого вчення люди знайдуть світло. Діючи за Моїм Законом, Мої нові 

солдати знайдуть сили, і коли прийдуть дні болю, ви об'єднаєтеся, щоб підбадьорити себе і 

помолитися за всіх. 

22 Мій Закон буде ковчегом спасіння в цей час. По правді кажу вам: коли води Потопу 

вивільняться від зла, болю і страждань, люди інших народів прийдуть довгими потягами на цю 

землю, приваблені її духовністю, її гостинністю і її миром; і коли вони пізнають це одкровення і 

повірять у те, що Я говорив як Святий Дух під час Мого нового пришестя, Я назву їх також 

"Ізраїльтянами за Духом". Серед цих натовпів будуть Мої посланці, яких Я пошлю назад до їхніх 

народів, щоб донести божественне послання Мого Слова до їхніх братів. Але не всі прийдуть до 

цього народу, щоб пізнати вчення, яке Я приніс вам, бо багато хто прийме його духовно. 

23 Тоді ви побачите, як багато тих, хто ніколи не чув Мене, подібно до великих апостолів, 

піднімуться, сповнені віри, любові і ревності, нехтуючи страхами і упередженнями, які ви не змогли 

подолати, і увійдуть скрізь, де відчиняться двері, щоб свідчити про Моє Слово. Вони не будуть 

боятися сект і релігій, бо замість того, щоб вважати їх ворогами, вони будуть вважати їх братами. 

24 Не дивіться ні на кого на цьому шляху як на чужинця, приймайте своїх братів з відкритими 

серцями і давайте їм настанови, які Я дав вам. 

25 Пізніше, коли Мої посланці розійдуться по всьому світу, всі вони будуть відчувати себе 

єдиними у своїй місії. 

26 "Трудівник" оброблятиме землю, проводитиме борозну і кластиме в неї своє зерно, з вірою 

і бажанням зібрати багатий врожай. Але Учитель підказує: завжди пам'ятайте про те, щоб вибрати 

відповідний ґрунт, щоб зернятко не провалилося. Ви завжди будете пожинати плоди, які 

відповідають тій любові, з якою ви їх доглядали. 

27 Ви всі зможете бути "працівниками на Моїх нивах", але це завдання необхідно заздалегідь 

відчути і зрозуміти. 

28 Ця робота полягає в тому, щоб зняти темну пов'язку з невігласів і фанатиків, навчити їх, що Я 

- Єдиний Бог, Якому всі повинні служити. Я готую вас до того, щоб ви стали прикладом для інших, 

оскільки ви змогли відкрити очі до світла і смиренно визнати, що були в невіданні. 

29 Через вас Я буду сіяти насіння Своє, а потім пожинати плоди виконання Закону Мого. Твої 

брати запитають тебе, як ти отримав це вчення, якою була природа Моїх проповідей і чому ти йдеш 

цим шляхом; і на кожне питання ти відповідатимеш абсолютною правдою. Бо якщо ви не вмієте 

захищатися правдою, то не будете сильними і будете стояти як переможені, і тоді насіння не зможе 

прорости. 

30 Я не хочу, щоб ви не змогли зібрати врожай в кінці битви після того, як ви відвернулися від 

спокус світу, щоб почути Мене і були названі Моїми учнями. Було б несправедливо для вас 

пожинати розчарування і гіркоту тільки тому, що ви не навчилися вчасно захищати Мою Роботу, 

вивчаючи і осягаючи її, щоб бути здатними протистояти випробуванням. 

31 Моє вчення - це єдина доктрина, мудро передана в багатьох формах, щоб ви могли її 

зрозуміти, і до якої вам нема чого додати. І хоча це закон, Я не хочу нав'язувати його вам, бо ви 

впадете в лицемірство; ви будете демонструвати виконання, а своїми діями порушуватимете Мій 

закон. 

32 Я вклав у ваше єство совість, щоб вона була дороговказом на всіх ваших шляхах, бо совість 

здатна відрізнити, що є добро від зла, і що є справедливе від несправедливого. З цим світлом ви не 

будете обмануті, і вас не можна буде назвати невігласами. Як може спіритист обманювати свого 

ближнього або намагатися обманювати себе, якщо він знає істину? 

33 У Другій Ері до Ісуса підійшов багатий юнак і сказав Йому: "Учителю, я вірю, що заслуговую 

на Царство, яке Ти обіцяєш, бо чиню згідно з Твоїм вченням". Ісус запитав його: "Чи виконуєш ти 

закон?". І відповів юнак: "Так, Господи, я постую, добре ставлюся до братів своїх, нікому не роблю 

зла, а частину свого багатства віддаю на підтримку храму". Тоді Ісус сказав йому: "Якщо хочеш іти 

за Мною, роздай убогим, що маєш, і йди за Мною". - Але воно було настільки великим, що юнак не 
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захотів відмовитися від свого багатства і вважав за краще відокремитися від Господа. Він думав, що 

виконує, і обманював себе. 

34 Скільки разів Я говорив вам: практикуйте діяльну любов до ближнього, нехай ця чеснота 

стане очевидною, але не носіть її напоказ, бо тоді це вже не буде безкорисливою допомогою і ви 

обманюватимете самих себе. 

35 Учні, якщо ви не хочете впасти в помилку в практиці Мого Вчення, розглядайте свої вчинки 

за допомогою совісті; якщо вона звинувачує вас, досліджуйте себе знизу вгору, знайдіть помилку і 

виправте її. Ваша совість - це дзеркало, в якому ви можете побачити, чи ви щирі, чи ні. 

36 Спіритуаліста слід розпізнавати за його вчинками, які, щоб бути справжніми, повинні бути 

продиктовані совістю. Той, хто чинитиме так, відчує у своєму дусі виправдання, щоб називати себе 

Моїм учнем. 

37 Хто зможе Мене обдурити? - Нікого. Але я суджу вас не по тому, що ви робите, а по тому, з 

яким наміром ви це робите. Я у вашій совісті і поза нею. Ви думаєте, що я не можу знати про ваші 

дії та їх наміри? 

38 Готуйте себе до бою, щоб Мій народ не був неправильно зрозумілий через ваші погані 

вчинки, бо часто від вас буде залежати визнання або невизнання Мого Вчення. Але я прошу вас: 

Що зможе затьмарити Моє Слово, бо воно - сама Істина, бо воно - чистота і досконалість? - Нічого. 

Але через свою нереалізованість ви цілком можете втратити можливості заслужити заслуги і 

підняти свій дух. 

39 Якщо хтось не знає Моєї істини, то це тому, що він не прийшов напитися з джерела 

мудрості, яке є Моїм Словом і яке виливає свої кришталеві води для кожного спраглого. 

40 Істина, яку Я відкрив першим, патріархам, пророкам і праведникам, є тією самою, яку Я 

дарую вам сьогодні, бо Моє Вчення, яке ви отримуєте, є Законом на всі часи. Я лише вчу вас шляху, 

щоб ви продовжили свій життєвий шлях до мети. 

41 Учні, ось Моє Слово, в якому ви завжди знайдете Мою Істину; однак, якщо ви будете давати 

помилкові або складні інтерпретації, якщо ви зміните Моє Вчення або дасте заплутане викладення 

його (духовно) нужденним, ви пожнете погані жнива. 

42 Будьте обережні в тому, як ви передаєте Моє вчення і як ви говорите про нього, бо ви 

відповідальні за дуже велику спадщину. 

43 Я - власник насіння, ви - працівники, зробіть так, щоб воно проросло, зацвіло і принесло 

плоди, як Я вас навчив. 

44 Однак не відчувайте себе слугами чи рабами. Не соромтеся любити і працювати в Моїй 

Справі. Я - світло, що висвітлює шляхи, а ви - подорожні, які обирають шлях. 

45 Якщо хтось ходить, як сліпий, і не бачить цього світла, якщо хтось неповороткий і тому не 

знаходить його, якщо хтось збився зі шляху, не звинувачуйте Мене, бо де б ви не були, Я буду 

говорити з вами в різних формах. Зрозумій, що той, хто хоче знайти Мене, повинен докласти 

зусиль. 

46 Моє Слово входить у ваше серце, як пшениця в родючий ґрунт, і, отримавши його, ви 

повинні зробити так, щоб воно розквітло і примножилося. 

47 Вивчайте це слово, щоб знати його зміст, і дійте відповідно до нього, щоб усвідомити його 

цінність; і не тримайте знання, отримані в результаті вивчення, тільки для себе, зробіть його 

відомим людству. Ви з радістю побачите, що це добре сприймається вашими братами, і ви 

побачите, як вони пробуджуються до любові і віри. 

48 Після цього часу люди прийдуть до вас у пошуках Мого вчення і, не почувши Моє Слово, 

передане через "рупори", знатимуть, що Я прийшов ще раз, і матимуть упевненість, що Я говорив з 

людством у такій формі. 

49 Настане момент, коли Моє Слово розійдеться по всіх народах, і Мої заповіді, дані в цей час, 

знайдуть життя і силу у віках. Кожен, хто підготує себе, відчує Мою присутність у своєму дусі, і 
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врешті-решт людина буде підкорятися Моєму закону. Свобода волі буде правильно зрозуміла ним, 

і він буде здійснювати праведні справи в рамках Мого Божественного Закону. 

50 Я знову залишаю вам слід, щоб ви йшли за Мною. Коли ви вирушаєте на пошуки людей, 

щоб нести їм Добру Новину, не благайте їх вислухати вас. 

Несіть своє завдання з гідністю, і ті, хто повірить вам, стануть тими, кого Я вибрав, щоб зробити з 

них Моїми учнями. - Поповзуть чутки, що Учитель повернувся, щоб покликати Своїх нових 

апостолів, і ви будете свідками цих проявів, відкриваючи їм, що ви теж повернулися на землю, ви, 

що були зі Мною в Другу Еру і чули Моє Слово в Галілеї та Іудеї. Якщо ж вони сумніваються в тобі, 

скажи їм, щоб вони подумали над Моїми словами і над пророцтвами, даними Моїм апостолам, і 

тоді вони дізнаються, що це - істина. 

51 Вам, хто Мене чує, Я передаю Своє Слово через посередництво глашатаїв; пізніше прийдуть 

інші покоління, які вивчатимуть все те, що Я говорив і що збережеться в друкованому вигляді і 

заповнить товсті томи. 

52 Я - Життя, і Я оживляю вас щомиті, але Мені доводиться боротися з вашими ідеями і 

думками. Ваші справи приносять вам біль і смерть, і ви не знаєте, як шукати Мене, щоб зміцніти в 

добрі. Чому ви не приходите до Мене? Хто закликав Мене і не відчув Моєї Присутності? Як же я вас 

люблю і завжди любив! Ще до того, як Я вас створив, Я полюбив вас у Собі, і з того моменту, як ви 

вийшли з Мого Духа, ви прийняли Мої дари і Мої заповіді на всі часи. 

53 Земля, по якій ви сьогодні ходите, не є вашим вічним домом, не є землею обітованою, тому 

ви завжди прагнете іншого, вищого життя, прагнете досконалості, бо вона приходить до вас як 

вічний спадок, це стан піднесення, якого досягне ваш дух після великих випробувань. Не 

задовольняйтеся земними благами, бо знайте, що вам судилося пізнати досконале, духовне життя, 

з усіма його благодатями і красою. 

54 Не чекайте, що ваші брати оновляться лише завдяки Моїй Божественній роботі, не 

борючись за це. Ваше завдання - працювати над створенням основ нового людства, яке любить і 

підкоряється Моєму Закону. Для цього молитва - ваша найкраща зброя. 

55 Я говорю з умами і серцями всіх людей, Я плекаю їх, і прийде час, коли вони зможуть 

з'єднатися зі Мною дух в дух, і тоді не буде таємниць між Отцем і Сином. Готуйтеся до того часу, 

коли Я більше не даватиму про Себе знати через людський розум. 

56 Запишіть Моє Слово для прийдешніх поколінь і остерігайтеся неправильного виконання 

Моїх наказів. Я не хочу, щоб Мої нові учні, ті, хто будуть знати Моє Слово тільки через Писання, 

знаходили недосконалості в Моєму вченні внаслідок вашої непідготовленості. Моя Воля полягає в 

тому, щоб весь зміст і істина Моєї Роботи містилися на цих сторінках. У цій книзі, яку Я довірив вам, 

Я об'єднав Моє Слово, явлене тричі, а все, що залишилося прихованим або оповитим таємницею, 

ви зрозумієте, коли з'єднаєтесь від духу до духу з Моєю Божественністю. 

57 Істинно кажу вам, якщо ви вважаєте, що Мій прояв у цей час не є подією і що з вашим 

зникненням Моя Робота закінчиться, то ви не маєте уявлення про її масштаби і не бачили світла 

Шостої Печатки, яка висвітлює і оживляє все створене і знаменує собою новий етап для 

вдосконалення духу. 

58 Якби ви побачили смиренність вашого духу, слухаючи Моє Слово, ваша "матерія" 

об'єдналася б з нею, утворивши єдину волю; але оболонка тіла є перешкодою для вашого 

духовного прогресу. Вбачайте в цьому боротьбу і в ній необхідні заслуги для вашого духовного 

сходження. 

59 Коли ви відчуваєте себе пригніченими життєвими випробуваннями, тримайтеся Мене, і ви 

будете сильними, і ніхто не зруйнує вашого спокою і не позбавить вас вашого спадку. 

60 Я хочу бачити вас завжди палаючими у своїй любові, щоб ви не були схожими на могили, які 

гарячі лише доти, доки сонце посилає свої промені, і знову остигають до вечора, коли воно 

ховається. 
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61 Не тільки зворушуйтеся, коли чуєте Моє Слово, але любіть Мене і любіть один одного 

завжди, як Я вас люблю. 

62 У вдячних серцях я чув цю молитву: "Господи, невтомно Ти даруєш нам стільки благ". Але я 

кажу вам: Я ваш Отець і бачу вашу потребу. як не повинен Мій Дух зворушитися у вашій молитві? Я 

втішив тебе в усамітненні твоєї опочивальні і просвітив тебе, щоб твоя духовна молитва була 

корисною. 

63 Я залишаю пам'ятну книгу в серці Моїх учнів, щоб після 1950 року, коли Моє Слово більше 

не буде чути через людський розум, саме вони несли Моє послання людству. 

64 Скільки вчень ви почули і засвоїли в цих непримітних будинках молитви, де Моє Слово дає 

про себе знати, хоча в них немає ні обрядів, ні вівтарів, ні зображень; тут ви більше не відчуваєте 

порожнечі у своїх серцях. 

65 Блаженні ви, що слухали Мене з лагідністю і смиренням, бо завтра ви будете дивувати 

натовп глибоким змістом вашого слова. 

66 Учні, зараз для вас настав час визнати велич і чистоту Моєї Роботи, щоб, коли ви будете 

проголошувати її в майбутньому, ваші дії були у відповідності з Моїм Вченням. 

67 Натовпи наближаються до цього народу; будьте готові, я не хочу, щоб вони здивували вас 

несправедливо, бо вони можуть сказати: "Це нові учні Господа?". 

68 Після того, як я так багато говорив з вами, я не хочу, щоб вони знайшли вашу житницю 

порожньою від добрих справ. 

69 Завтра вас будуть досліджувати і випробовувати люди, які бажають бачити вас 

ослабленими, щоб звинуватити вас і заперечити Мою Істину. 

70 Не чекайте, що Моє Слово, записане в книгах, само по собі зробить чудо навернення 

людства; необхідно, щоб піднялися великі воїни Моєї Справи, щоб запечатати і підтвердити Мою 

Істину своєю вірою, мужністю і любов'ю, як зброєю, як зброєю. 

71 Не треба буде питати, чи вільний шлях, чи ні, і не треба буде йти в пошуках натовпу, бо Я 

візьму на Себе, щоб поставити нужденних на твоєму шляху. 

72 Необхідно, щоб серед людства з'явилися люди, які усвідомлюють велич Мого Закону і 

роблять так, щоб він був визнаний. 

73 Ви, що почули Мене в цей час, - будьте великі смиренням, Моїм Словом, своєю чеснотою і 

добрим виконанням Мого Закону! Але не думайте, що ви будете найбільшими серед людства 

тільки тому, що ви Мене почули. Скільки тих, хто далекий від Мого вчення, в день, коли вони 

почують тебе, твого свідчення буде достатньо, щоб здійснити більші справи, ніж твої. 

Ви будете дуже радіти цьому, бо ці справи будуть плодом вашого виконання. 

74 Нині Я зміцнюю вас і закриваю рани, які раніше завдавало вам людство, щоб ви мали 

необхідну сталь, коли почнеться битва. 

75 Знайте, що світло Шостої Печатки висвітлює вас, Шостий Свічник висвітлює людство; але 

хоча всі осяяні цим світлом, одні усвідомлюють, що вони живуть в осмислений час, а інші 

пропускають всі вчення повз вуха. 

76 Чому, якщо ви всі створені рівними, ви не всі володієте вірою? - Через вашу вільну волю і 

різний розвиток вашого духу. Тому, в той час як одні сподіваються, що вище світло і вища сила 

будуть вести їх, інші покладаються на те, що вони вважають власними силами, і коли їм не вистачає 

цих сил, вони відчувають себе загубленими. 

77 Давним-давно ваш дух вийшов з Мене, але не всі однаково просунулися по шляху 

духовного розвитку. 

78 Всі долі різні, навіть якщо вони приводять вас до однієї мети. Для одних зарезервовані ці 

випробування, для інших - інші. Одна істота йде в одну сторону, інша - в іншу. Ви не всі з'явилися на 

світ в один і той же момент, і не всі повернетеся в один і той же час. Хтось іде попереду, хтось 

позаду, але мета чекає на вас усіх. Ніхто не знає, хто близький до нього, а хто блукає далеко від 
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нього, бо ви ще занадто малі, щоб володіти цим знанням; ви - люди, і ваше марнославство стане 

вашою погибеллю. 

79 Отець велить вам усім витримати, а тим, хто має віру, Він велить освітлювати дорогу тим, хто 

ходить у темряві. 

80 Уважно поміркуйте над своїм життєвим шляхом, і ви побачите, що часом ви йшли 

енергійно, часом повільно; іноді ви падали, а потім знову піднімалися, поки, нарешті, вам не 

вдалося зробити більш впевнений і твердий крок. 

81 Я один знаю ваш розвиток, хоча повинен вам сказати, що істинно вищий дух знає про свій 

прогрес без марнославства. 

82 Завдяки дару інтуїції ви можете знати, чи ваша хода надмірно повільна, чи вона захоплює 

дух, чи ви зупинилися, чи, на вашу думку, міцно стали на ноги. 

83 Саме через свою совість ви можете знати, чи дозволений шлях, яким ви йдете, чи ви його 

проґавили. 

84 Для того, щоб залишити благотворний слід свого проходження по світу тим, хто прийде 

після вас, необхідно, щоб ви виконували Мій Закон; з ним ви залишите великі справи, а ваша 

пам'ять і приклад будуть незгладимими. 

85 Учні, Я - жайворонок, під крилами якого ви живете, як пташенята. Я також кажу вам, що 

Шоста Печатка - єдина, яка відкрита і просвічує вас в цей час. 

86 Зрозумійте, що багато Моїх працівників, які були першими учнями спіритизму, впали в 

серйозну помилку, вважаючи, що печатки є місцями зборів, що печатки були зняті в цьому народі, і 

що вони є їх власниками. 

87 Я даю їм відчути Мою справедливість невпинно, бо вони в цей час - як первістки, яких Я 

покликав і запросив до Свого столу, для яких Я приберіг Своє Слово любові. Вони ходять вулицями 

світу, несучи свої подарунки та комісійні, не бажаючи знати, що вони несуть. Вони вважають, що 

виконують Мій закон, і засуджують своїх братів. 

88 Вони не знають, куди йдуть, і не підозрюють про велич Моєї Справи, і коли Я закликав їх 

почути Мене вище людського розуму і запитав їх: чи вірите ви в Мою Присутність у такому вигляді, 

- багато хто з них відрікся від Мене. 

89 Я сказав їм: "Покажіть Мені безліч ваших послідовників, перерахуйте Мені чудеса, які ви 

вчинили; але вони показали Мені дуже мало плодів. Я вказав їм на величезні натовпи, які 

збираються там, де звучить Моє Слово, на незліченні свідчення Моєї сили, і нагадав: "Дерево 

пізнається по плодах його". - Це - Шоста Печатка, під світлом якої ви всі повинні слідувати за Мною. 

Сьогодні вас просвічує Шостий Світоч, яким є Божественне Слово. 

90 Ось, серед народу Мого є діти сумніву поруч із дітьми віри, ті, що відрікаються від Мене, і ті, 

що йдуть за Мною: Один схильний до матеріалізму, а інший прагне досягти духовності. Це головна 

причина вашого розбрату в цей час. 

91 Але Моє вчення яскраве, як світло дня. 

92 Агнець Божий зняв печаті, і тільки він один зможе запечатати їх наново. 

93 Новий Єрусалим не в цьому народі, і не в будь-якому іншому, це місто духовне, хоча ви 

зможете заселити його з цієї хвилини. 

94 Не Ілля зняв печатки, він був предтечею, щоб Шоста печатка була знята і відкрита у свій час. 

Ілля представляє Шосту Печатку і його місія дуже висока; він відкрив вам, що для вас починається 

новий час одкровення. 

95 Сім церков Азії, які були святилищами, де голос Моїх апостолів звучав як послання до всіх 

поколінь народів, є прекрасним образом Книги Семи печаток. 

96 Роке Рохас прийшов у світ з місією бути першим органом зв'язку, через який Іліас покликав 

перших працівників Третьої Ери, і серед тих, хто першими отримали доручення, з'явилася діва з 

необхідною духовністю і відданістю, щоб в ній могло відбутися чудо Мого прояву через людський 
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розум. З тих пір і через це посередництво Моє Слово вказало період цього прояву, який почався з 

прояву Іллі і який триватиме з 1866 по 1950 рік. 

97 Багато органів розуміння було підготовлено для того, щоб ви мали Моє невичерпне Слово, 

яке є джерелом мудрості і одкровень до останньої миті Мого прояву. 

98 Пізніше прийде час одухотворення, і хоча ви більше не будете чути Моє Слово, ви відчуєте 

Мене ближче до себе. 

99 Незалежно від хорошої підготовки одних і поганої підготовки інших, Я продовжуватиму 

спускатися, щоб дати про Себе знати. Заради доброго наміру одних і недостатньої підготовки 

інших, Мій Дух буде присутній в цій формі до 1950 року; бо ніщо не зможе перешкодити 

виконанню Моєї Волі. 

100 А ті, хто додає в цю їжу щось чужорідне і дає пити натовпу воду, яка не є кришталево чистою 

і прозорою, відповідатимуть переді Мною. 

101 Моя воля полягає в тому, щоб ви повернулися туди, де ви не виконали жодного завдання. 

102 Шляхи заасфальтовані, поля чекають на насіння. Готуйтеся і нехай прийде час вашої 

боротьби. Тоді ви обіймете один одного як брати, ви вирушите в дорогу і дозволите Моїй Волі 

здійснитися у вас. 

103 Не забувайте, що Справа Моя чиста, і ви будете любити її до кінця. 

104 Ви повинні практикувати активну благодійність протягом усього свого життєвого шляху, це 

ваше завдання. Ви маєте багато духовних дарів, щоб безкорисливо допомагати в різних сферах. 

Якщо ви знаєте, як підготуватися, ви зробите те, що ви називаєте неможливим. 

105 Діяльність любові, яку ви здійснюєте за допомогою монети - хоча вона теж є діяльністю 

любові - все ж таки буде менш піднесеною. 

106 Любов, прощення і мир ви повинні принести в серця своїх братів. 

107 Я більше не хочу, щоб фарисеї і лицеміри були захищені в Моєму Законі. Я хочу учнів, які 

відчувають біль своїх ближніх. Я прощу всіх, хто покається, незалежно від того, яку секту чи релігію 

вони сповідують, і чітко вкажу їм істинний шлях. 

108 Блаженні ті, хто несе Моє вчення в чужі землі, бо Мій Закон і Мої ангели-хранителі захистять 

їх. Я говорив вам, що через одного з Моїх дітей, який оснащений, можна врятувати величезну 

територію. Зробіть себе гідними цієї благодаті, і Я дам вам багато чого. 

109 Я промовляю до вас багатьма способами, щоб Моє Слово зміцнювало вас і ви не ослабли, 

коли найбільше потребуєте віри. 

110 Любіть один одного, коли ви разом, любіть один одного, коли ви далеко один від одного, 

тоді благословення Отця зійде на це братство. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 11 
1 Людство, шукайте своє блаженство в любові вашого Небесного Отця; бо істинно кажу вам, 

що єднання з Богом дасть вам блаженство в душі вашій. 

2 Коли людина стане на духовний шлях, вона нарешті знайде шлях до блаженства. Учні, 

осягніть чудо можливості мати і відчувати Царство Небесне у своєму дусі! 

3 Я знову даю вам уроки через вчення любові, бо хоча ви перебуваєте в процесі вивчення 

уроків життя, яке є для вас школою, ви не осягнули всього, що воно відкриває вам на вашому 

шляху. 

4 О, діти Мої улюблені, ви, що плачете, як заблудлі вівці, і волаєте страшним голосом за своїм 

Пастирем! Якщо ви закриваєте очі на реальність, яка вас оточує, то в кінцевому підсумку думаєте, 

що Я - причина всіх ваших нещасть на землі; інші вважають, що Я байдужий до їхнього 

благополуччя і горя. 

5 Які ж ви невдячні, коли так думаєте про свого Отця, і які ж несправедливі, коли судите Мою 

досконалу справедливість! 

6 Ти думаєш, Я не чую тебе, коли ти говориш, що харчуєшся лише гіркотою, що світ, в якому ти 

живеш, - це світ без щастя, і що життя, яке ти ведеш, не має сенсу існування? 

7 Ти відчуваєш Мене тільки тоді, коли думаєш, що Я тебе караю, що Я відмовляю тобі в 

милості, і забуваєш ніжність і доброту свого Отця, скаржишся на своє життя замість того, щоб 

благословляти Його блага. 

8 Це відбувається тому, що ви закриваєте очі на правду і бачите тільки страждання і сльози в 

своєму оточенні і впадаєте у відчай, бо вірите, що все залишиться без винагороди. 

9 Як би змінилося ваше життя, якби замість цього бунту, цього нерозуміння, першою вашою 

думкою кожного дня було б благословення Отця, а першими словами - подяка за стільки благ, 

якими обдаровує вас Його любов! Але ви вже не здатні відчувати ці чесноти, бо плоть затьмарила 

ваш дух і ви забули Моє вчення; тому Я говорю вам про ці відчуття, які ви вигнали зі свого серця. 

10 Доля має ту милість, яку в неї вклав Бог. Доля людини сповнена божественної доброти. 

11 Ви часто не знаходите цього добра, бо не знаєте, як його шукати. 

12 Якщо ти підеш важким і гірким шляхом у долі, наміченій Мною для кожного духу, Я 

постараюся пом'якшити його, але ніколи не посилю його гіркоту. 

13 Люди потрібні один одному у світі, нікого не буває занадто багато і нікого не буває занадто 

мало. Всі життя необхідні одне одному для повноти і гармонії свого існування. 

14 Бідні потребують багатих, а багаті потребують бідних. Злі потребують добрих, а останні - 

перших. Невігласи потребують знаючих, а знаючі потребують невігласів. Малі потребують старших, 

а ті, в свою чергу, потребують дітей. 

15 Кожен з вас мудрістю Божою поставлений у цьому світі на своє місце і поруч з тим, з ким 

вам судилося бути. Кожній людині призначено коло, в якому їй належить жити і в якому є втілені і 

невтілені духи, з якими їй належить жити. 

16 Так, кожен по-своєму, ви поступово зустрінете всіх тих, чиє завдання - навчити вас любові, 

що піднімає вас; від інших ви будете терпіти біль, що очищає вас. Одні принесуть вам страждання, 

тому що ви цього потребуєте, інші дадуть вам свою любов, щоб компенсувати вашу гіркоту; але всі 

вони мають для вас послання, вчення, яке ви повинні зрозуміти і використовувати. 

17 Я знову кажу вам, що ви не розпізнали послання, яке кожна істота несе для вас, хоча ви 

відвідуєте Моє вчення. 

18 Шукайте в кожному з ваших братів як хорошу сторону, яку він пропонує вам, щоб ви вчилися 

у нього, так і погану, щоб ви могли допомогти йому піднятися; таким чином ви будете йти по 

життєвому шляху з взаємодопомогою. 

19 Зупиніться і подумайте на мить, бо ви пропустили багато того, що могло б принести вам 

користь. Не пропустіть ці можливості, бо це уроки, які ви відпускаєте. 
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20 Кожна людина - це урок, очікування любові або безлюбності, яке врешті-решт дасть вам 

свою солодку або гірку правду; і так ви будете йти від уроку до уроку, часом навчаючись, а часом 

навчаючи, бо ви також повинні донести до ваших братів послання, яке ви принесли на землю. 

21 Істинно кажу вам, якби людство зрозуміло ці вчення, то не плакало б так багато на землі. 

22 Не забувайте, що кожен втілений і невтілений дух*, який перетне ваш життєвий шлях у 

будь-якому вигляді, допоможе вам у вашій долі. 
* Втілений дух: все ще перебуває у своєму тілесному тілі; невтілений дух: більше не перебуває у своєму 

матеріальному тілі. 

23 Скільки Духів Світла Я послав у світ заради вас, а ви не зупинилися, щоб благословити Мою 

любов до вас! 

24 На багатьох духів, яких Я посилав вам, ви не звертали уваги, не усвідомлюючи, що вони 

були частиною вашої долі, але через те, що ви не розуміли, як їх приймати, ви залишалися з 

порожніми руками і згодом змушені були проливати сльози жалю. 

25 Людство, твоя доля - бути в гармонії з усім створеним. Ця гармонія, про яку я говорю з вами, 

є найбільшим з усіх законів, бо в ній ви знаходите досконале спілкування з Богом і Його справами. 

26 Вивчайте духів, які оточують вас, і тих, хто перетинає ваш життєвий шлях, щоб ви могли 

оцінити їхні чесноти, поглинути послання, яке вони несуть вам, або дати їм те, що вони повинні 

отримати від вас. 

27 Чому ви зневажили своїх ближніх, яких доля поставила на вашому шляху? Ви закрили для 

них двері свого серця, не відчувши того вчення, яке вони вам принесли. 

28 Часто ви не пускали до себе того, хто приніс вашому духу вістку миру і розради, а потім 

нарікаєте, коли саме ви наповнили їхню чашу гіркотою. 

29 Життя підносить несподівані зміни та сюрпризи, і що робитимеш, якщо завтра доведеться 

довго шукати того, кого сьогодні гордовито відкинув? 

30 Майте на увазі, що не виключено, що завтра вам доведеться шукати відкинуту і зневажену 

сьогодні, сповнену бажання, але часто буде вже занадто пізно. 

31 Якщо ви діти, зрозумійте і цінуйте доброту своїх батьків. Якщо ви батьки, майте розуміння 

до своїх дітей. Якщо ви подружжя, пізнавайте один одного і любіть один одного; якщо ж ви ще не 

подружжя і чекаєте того, хто з'єднає вашу долю, готуйтеся прийняти його, зрозуміти його. 

32 Припиніть створювати собі ще більше гіркоти через відхилення і легковажність, і якщо вже 

не навчилися читати в книзі життя, то хоча б читайте в духовному благородстві тих, хто вас 

безпосередньо оточує. 

33 Людство, зрозумійте Моє Слово, вчіться у Мене і побачите, як Я нікого не відвертаю від Себе 

з тих, хто до Мене наближається, бо Я знаю, що ви всі - Мої діти, що ви всі потребуєте Мене. 

34 Вивчайте це вчення, щоб зрозуміти, як стати господарями; але спочатку навчіться бути 

братами. 

35 Ви всі повинні усвідомити, що ваше призначення - засвоїти великі уроки життя, бо тільки так 

ви досягнете вершини своєї досконалості, тільки так ви станете великими. Інакше ви завжди будете 

носити в собі невдоволення, скарги і нерозуміння, богохульство і докори на адресу свого Господа. 

36 Нехай Моє вчення буде твоїм порадником на твоєму шляху, і ти відчуєш у собі силу, яка 

ніколи не дасть тобі впасти у відчай і буде вести тебе крок за кроком до найвищої вершини 

розуміння. 

37 Втішай тих, кого бачиш плачучими. Бог привів вас до них, бо є ваше завдання. 

38 Зрозумійте Моє вчення, щоб не допускати в подальшому помилок у своєму житті; бо кожна 

образа, яку ви завдасте братам своїм, чи то словом, чи ділом, буде незгладимим нагадуванням у 

вашій совісті, яка буде непримиренно докоряти вам. 

39 Я ще раз кажу вам, що ви всі потрібні для того, щоб здійснився Божественний план і щоб 

закінчилися великі духовні страждання серед людей. 
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40 Поки існує егоїзм, буде існувати біль. Змініть свою байдужість, свій егоїзм і своє презирство 

на любов, на співчуття, і ви відчуєте, як скоро до вас прийде мир. 

41 Глибоко вдумайтеся в усі Мої вчення! 

42 Пізнайте себе! Я дивився на існування людей усіх часів і знаю, що було причиною всіх їхніх 

страждань і нещасть. 

43 З найдавніших часів Я бачив, як люди позбавляли себе життя через заздрість, через 

матеріалізм, через жагу до влади; вони завжди нехтували своїм духом, вважаючи себе лише 

матерією, і коли приходив час залишати людську форму на землі, залишалося лише те, що вони 

створили у своєму матеріальному житті, не пожинаючи ніякого блаженства для духу, бо вони не 

шукали його, не думали про нього, не дбали ні про чесноти духу, ні про знання. Вони 

задовольнялися життям, не шукаючи шляху, який привів би їх до Бога. 

44 Доки ви, які не любите життя, бо називаєте його жорстоким, не визнаєте важливості совісті в 

людині, не дозволяєте собі керуватися нею, доти ви не знайдете нічого істинно цінного. 

45 Саме совість піднімає дух до вищого життя над матерією та її пристрастями. Одухотворення 

дозволить вам відчути велику любов Бога, якщо вам вдасться перетворити її на дію. Тоді ви 

зрозумієте сенс життя, побачите його красу і відкриєте його мудрість. Тоді ви зрозумієте, чому Я 

назвав це життям. 

46 Хто наважиться відкинути це вчення, сказавши, що воно не є істинним, після того, як 

дізнався і зрозумів його? 

47 Коли ви зрозумієте, що ваша справжня цінність - у вашій совісті, ви будете жити в гармонії з 

усім, що створено вашим Батьком. 

48 Тоді совість прикрасить бідне людське життя, але перед цим людина повинна відвернутися 

від усіх пристрастей, які відділяють її від Бога, щоб йти шляхом справедливості і мудрості. Тоді для 

вас почнеться справжнє життя, життя, на яке сьогодні ви дивитеся з байдужістю, бо не знаєте, що 

зневажаєте, і не маєте уявлення про його досконалість. 

49 Людство, ти залишалося духовно інертним протягом століть, бо вірило, що справжнє щастя і 

справжній мир належать людському існуванню, не розуміючи, що вони є частиною Духовного 

Життя, яке і є істинним життям. 

50 Шукайте тих, хто вас любить, і тих, хто вас ненавидить; любіть життя, яке ви називали 

жорстоким, не знаючи, що воно для вас, як відкрита книга, повна мудрості. Дозвольте собі бути 

зворушеними як радощами, так і стражданнями інших. Бачити в кожній людині Вчителя і відчувати 

себе живим символом добра, а не зла, бо по справах ваших в житті буде той символ, який ви 

втілюєте. 

51 Люди уявили собі пекло як місце вічних мук, куди, на їхню думку, потраплять усі, хто 

порушив Мої заповіді. І так само, як вони створили це пекло для тяжких злочинів, так само вони 

вигадали інше місце для менших злочинів, і так само інше місце для тих, хто не зробив ні добра, ні 

зла. 

52 Той, хто каже, що в потойбічному житті ніхто не радіє і не страждає, не говорить правди; 

ніхто не буває ні без страждань, ні позбавлений радості. Страждання і радощі завжди будуть 

змішуватися, поки дух не досягне найвищого спокою. 

53 Слухайте, діти Мої: Пекло - у втілених і невтілених, у жителях цього світу і "духовної 

долини"; Пекло - символ тяжких страждань, страшних докорів сумління, відчаю, болю, гіркоти тих, 

хто тяжко згрішив. Але вони звільняться від цих наслідків через розвиток свого духу до любові. 

54 Небеса ж, які символізують справжнє щастя і мир, призначені для тих, хто відвернувся від 

пристрастей світу, щоб жити у спілкуванні з Богом. 

55 Порадьтеся зі своєю совістю, і ви дізнаєтеся, чи живете ви в пеклі, чи спокутуєте свої гріхи, 

чи перейнялися спокоєм небесним. 

56 Те, що люди називають раєм чи пеклом, не є конкретними місцями, це суть ваших справ, які 

пожинає ваш дух, коли досягає "духовної долини". Кожен переживає своє пекло, живе у своєму 
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світі спокути або насолоджується блаженством, яке дарує піднесення і гармонія з божественним 

духом. 

57 Я - ваш Отець, а ви - Мої найулюбленіші діти. Прийди, піднімися над усім створеним і 

прийди до Мене. 

58 Улюблені учні, ці часи є часом суду для людства. Минув термін, коли ви повинні були почати 

сплачувати свої борги. Ви зараз пожинаєте урожай минулих посівів, результат або наслідки ваших 

праць. 

59 У людини є час, коли вона робить свою справу, і час, коли вона відповідає за скоєне; 

останній - це час, в якому ви живете. Тому ви всі страждаєте і плачете. Подібно до того, як у вас є 

час сівби, а є час жнив, так і у Бога є час, який Він дарував вам для виконання Свого Закону, а є час 

для прояву Своєї справедливості. 

60 Ви зараз живете в час Божественного суду. Біль змушує плакати, людство очищається у 

власних сльозах, бо ніхто не позбавлений спокути (своєї провини). 

61 Це часи праведності, в які слід замислитися над своєю долею, щоб через роздуми та 

одухотворення почути голос сумління, який не вводить в оману і не обманює, а веде вас дорогою 

миру. 

62 Найскладніше для духу - одухотворення через матерію, найскладніше для людини - пізнати 

себе по суті. Не залишайте своє життя невикористаним, засвоюйте всі його уроки. Ваше завдання - 

досягти мудрості, навчити тих, хто вас оточує, і вдосконалюватися в дусі. 

63 Народе Мій, якщо ти знаєш, що твоє духовне призначення велике, стань на шлях любові і 

запали свій вогник віри на божественному полум'ї Моєї мудрості. 

64 Прийди до Мене, людство, Я - Надія, Я - Обіцяний Утішитель, Який приніс тобі Своє 

Послання Миру в цей час хаосу. За те, що ти багато плакав і страждав, Моя розрада і Моя любов 

виливаються на тебе, як джерело милосердя. 

65 Істинно кажу вам: ви багато разів порушували Мій Закон; але так само істинно, що ви 

очиститеся в Моїй любові. Що б ви зробили, якби в цей час, замість того, щоб втішати вас, я 

прийшов до вас тільки як суддя? 

66 Я - Учитель Любові, який приходить, щоб допомогти вам нести ваш хрест. Я - твій супутник, 

який спрямовує твої кроки і стоїть поруч у твоїй самотності та гіркоті. Я той добрий друг, на якого ви 

чекали. Я - підживлення, якого потребує твій дух, бо Моя любов - це їжа, що дає тобі життя. 

67 У всі часи ви потребували Мене, але найбільше в ці часи, коли людство спорожнює чашу 

болю до дна. Тому Я з вами, бо Я - ваш Спаситель. - Ви плачете, і Я благословляю ваш плач, бо 

сльози грішників - це благословенна роса, якою запліднюються серця. 

68 Твій дух відірвався від матерії, щоб почути Моє Слово в духовному світі, і заговорив зі Мною 

без слів. 

69 Більш високорозвинений дух знає, що людське слово збіднює і зменшує вираз духовної 

думки; тому він залишає матеріальні вуста мовчазними, щоб піднятися і висловити мовою, яку знає 

тільки Бог, таємницю, яку він носить прихованою в найпотаємнішій частині свого єства. 

70 Відкиньте свій біль, підніміться над своїми сльозами і продовжуйте слухати Мене. 

Усвідомте, що для людства настав Третій Час, і відчуйте відповідальність за підготовку до нього. Ти 

сповідаєшся Мені і піднімаєш свій дух. Я чую твою молитву і дарую тобі Свою благодать і Своє 

прощення. 

71 Ви прославляєте Мене духовними піснями, коли бачите, як Я спускаюся з "висоти гір" до 

вашого дому, і, почувши Моє Слово, ваш дух тремтить, і ви говорите Мені: "Господи, ми знаємо, що 

Ти з нами". - Але не всі відчули Мій прихід, і необхідно постійно повторювати Мої слова і Мої 

докази, щоб ви знали, що Я знову прийшов до людства. Я шукав у людині дім, храм для 

проживання, і поки що не знаходжу його; але Я не перестану шліфувати каміння, поки не 

перетворю його на серця, які відчувають Мою Присутність, а разом з нею Мою Справедливість і 

Мою Любов. 
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72 Якщо ви відчуваєте, що блукаєте в пустелі нерозуміння, будьте сміливими і йдіть вперед. 

Але якщо, згідно з Моєю Волею, Я змушу вас перейти пустелі і гори, щоб нести Добру Новину в інші 

землі, беріться до роботи, бо якщо у вас закінчиться вода, Я зроблю так, що вона потече зі скелі, 

щоб втамувати вашу спрагу, а якщо вам не вистачить сил для довгої подорожі, Я відроджу вас. 

73 Робота, яку я вам доручаю, делікатна. Не дайте нечистим рукам пограбувати цей скарб, щоб 

потім сказати, що це плід їхнього натхнення, і з його допомогою вони возвеличують себе і 

принижують ні про що не підозрюючих. 

74 Коли ви прийдете до Мене, Я запитаю вас і зажадаю звіту про все, що Я вам дав; але багато 

хто з вас скаже Мені: "Господи, я втратив свою спадщину". Тоді Я накажу тобі шукати його, і ти не 

повернешся до Мене, поки не знайдеш його і не виконаєш усіх Моїх заповідей. - Якби Я не говорив 

з вами так, ви б заснули і не змогли б врятуватися. 

75 Суть Мого Слова, яку ви зберігаєте сьогодні, завтра буде литися з ваших вуст словами 

мудрості на благо людства. Якщо ви будете наполегливо йти цим шляхом, ви знайдете здорові і 

корисні радості, які будуть живити ваш дух. 

76 Повірте у велич гірчичного зерна, і ви побачите, як відбудуться великі чудеса. Сьогодні, як і в 

Другу Епоху, Я кажу вам: накажи "горі" змінити своє положення - і ти будеш почутий; зупини 

буйство стихій - і ти побачиш, як це здійсниться; скажи хворому в Моє Ім'я, щоб він одужав - і він 

побачить, що звільнився від недуги. Але коли вам дарується диво, не будьте байдужими, 

сприймайте і цінуйте Божественну роботу у вашому дусі. 

77 Багато лих спіткає людство, відбудуться потрясіння в природі, стихії розірвуть свої зв'язки: 

Вогонь спустошить цілі регіони, води річок вийдуть з берегів, моря зазнають змін, з'являться 

регіони, поховані під масами води, і з'являться нові землі. Багато істот втратять життя, і навіть ті, що 

нижчі за людину, загинуть. Все буде потрясіння і сум'яття, і якщо ви не підготуєте себе зараз, то 

будете слабкими у випробуваннях і не зможете дати силу іншим, а значить, не зможете залишити 

добрий приклад прийдешнім поколінням, які будуть з'єднуватися зі Мною від духу до духу. Якщо 

ви не прокладете їм шлях, вони шукатимуть Мене на шляху науки, а не на шляху одухотворення, а 

це не є Моєю волею. 

78 Після 1950 року ви відчуєте початок цих великих випробувань. Дивіться і моліться, 

пізнавайте Мене, люди. Дійте за Моїм Словом, яке охоплює всі чесноти, і спасіться. Істинно кажу 

вам: хто слухає Моє Слово і чинить за ним, той спасеться і ввійде в життя вічне. Той храм, який Я 

сказав Своїм учням, що збудую за три дні, - це той храм, який Я сьогодні будую у вашому дусі. Цей 

храм незнищенний, його основи Я довірив вашим батькам, а його завершення переживуть ваші 

діти. 

79 Ніхто не повинен оскверняти цей храм, не повинен допускати до нього ідолопоклонства, 

жадібності, егоїзму чи лицемірства, бо єдиною нагородою, яку вони отримають, буде темрява і 

докори сумління. Але якщо ви будете ревно оберігати цю внутрішню святиню, яку ви носите в 

своєму дусі і яка є оселею, в якій хоче оселитися ваш Отець, ви побачите каравани чоловіків, жінок і 

дітей, що йдуть здалеку і зблизька, які будуть стукати у ворота цієї оселі в бажанні отримати 

духовну допомогу. 

80 Багато хто прийде як вовки і спробує вас перехитрити, але з огляду на щирість і правдивість 

вашого поклоніння, а також ваших справ, вони перетворяться на лагідних овець. 

81 Подумайте і дозвольте Мені запитати вас в тиші вашої спальні; це будуть ті ж питання, які 

люди будуть задавати вам, і Я хочу, щоб ви підготували себе відтепер, щоб дати їм винувату 

відповідь. 

82 Одночасно з тим, як Я давав вам Моє вчення і Мої заповіді, Я наповнював вас силою, щоб ви 

боролися, не послаблюючи зусиль. Улюблені діти, ви не зможете досягти висоти гори з вагою 

вашого хреста, не пройшовши спочатку дорогу страждань*. 
* Посилання на кінець життя Ісуса: перш ніж Він досягнув висоти Голгофи, де був розп'ятий, Йому довелося 

нести свій хрест вулицями Єрусалиму. 
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83 Коли ж з'явиться на землі людина, яка виконає всі Мої вчення, як того вимагає Мій Закон: 

людина великого і світлого духу, високих почуттів і світлого розуму? 

84 Якщо ви вважаєте, що слово "людина" означає істоту - слабку, маленьку і приречену на 

вічне захоплення злом - ви дуже помиляєтеся. Людина пройшла своє матеріальне і духовне 

горнило страждань для того, щоб плодом її боротьби, досвіду і розвитку стало становлення 

справжньої людини. Ви вважаєте, що ваше насіння не здатне дати такі плоди? Ізраїлю, не 

сумнівайся в Моєму Слові. Пам'ятайте, що Я обіцяв Аврааму і Якову, що їхнє насіння буде 

благословенням і втіхою для всіх народів землі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 12 
1 Будьте благословенні в цей ранок священної пам'яті, коли люди вшановують пам'ять Месії. 

2 Я несу вам не тільки надії, але й прекрасні реалії. 

3 Буря страждань, яку ви переживаєте у своєму житті, буде нетривалою, все це пройде, і ви 

перестанете плакати і страждати. 

4 Існування людини на землі - це лише мить у вічності, подих життя, який оживляє людину на 

деякий час і тут же знову відходить, щоб згодом повернутися і дати подих новому тілу. 

5 Радійте, що жоден біль не триває вічно, ваші страждання тимчасові і дуже скоро минають. 

6 Час спокути і очищення швидкоплинний для того, хто дивиться на випробування з 

духовністю; для того ж, хто повністю поглинений матеріалізмом, те, що в дійсності дуже скоро 

закінчиться, триватиме довго. 

7 Як минають удари твого серця, так у нескінченності минають життя людей. 

8 Нема чого боятися, бо як зітхання минає, як сльоза проливається, як слово промовляється, 

так і страждання людські минають. 

9 У безмежній ніжності Бога всі ваші болі і печалі повинні розчинитися в небутті. 

10 Якщо біль ранить вас, то не тому, що він приходить до вас від Мене, а тому, що ви шукали 

його раніше, і закон праведності повинен бути виконаний. 

11 Але ніхто не покинутий безпорадно, вам усім є кому підбадьорити і захистити, у вас є багато 

близьких за завісою матерії. Але ви їх не знаєте і не знаєте, в який спосіб вони виявляють вам 

любов з Потойбіччя. Це духи, які живуть у царстві світла, які допомагають і втішають братів наших 

менших, немічних, занепалих, хворих. 

12 Просвітлені - це високі посланці Господа, які, виконуючи важливі і складні завдання, 

впорядковують і дбають про все, що їм доручено. 

13 Я називаю їх просвітленими, бо це ті, хто дозволив Моєму насінню любові розквітнути у 

своєму дусі. Це просвітлені, яких ви ще не знаєте, бо вам бракує духовної чутливості. 

14 Для того, щоб Моя присутність була відчутна вами, необхідно було озвучити Мої думки 

через людське тіло; але істинно кажу вам, всесвіт наповнений духовними вібраціями, які ви теж 

могли б почути, якби ваша духовна підготовка і здібності дозволили вам це зробити. 

15 Я повинен був говорити з вами в такій формі, щоб зробити Себе чутним, бо Я хочу звільнити 

вас від ваших пут невігластва, Я хочу розірвати ті узи, що заважають вам, і допомогти вам істинно 

зрозуміти Моє вчення. 

16 Той, хто прив'язаний до слабкостей світу, не зможе відчути Мене в повній мірі. Жодна 

людина, серце якої зачерствіло, не може досягти досконалості. 

17 Я повинен відчути Себе у ваших серцях, щоб ви зрозуміли Мене, і повинен часто 

повторювати Мої вчення і шукати момент, коли ви будете готові прийняти Мене. 

18 Ви повинні зрозуміти, що Я прийшов розірвати ланцюги, які зробили вас рабами болю, 

звільнити вас від страждань, які ви самі собі створили і зробили ще більш затяжними через те, що 

повторюєте свої помилки і недосконалості. Але якщо ви загрузли у злі, Я незмінний у Своїй Любові, 

щоб врятувати вас; і навіть якщо ви опинитеся в норах пороку або в найглибшій безодні ваших 

пристрастей, Я буду шукати заблукалих, щоб привести їх у Царство Світла. Але ви повинні бути 

смиренними і справедливими*, щоб Моє насіння розквітло в вас. 
* У розумінні Біблії та цих Божественних Настанов слово "праведний" означає: виконувати закон Божий - у 

новій заповіді любові - ділом і постати перед Божим правосуддям. 

19 По правді кажу вам: Хоча я бачу, що ви звільнилися від тлінного і марного, що ви доклали 

зусиль, щоб відвернутися від злих шляхів, я ще не можу сказати вам, що ви вже здатні вести за 

собою народ, бо вам ще багато чого бракує для одухотворення. 
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20 Я також приходжу, щоб пробудити у вас ідеали, щоб ви звільнилися від невігластва, бо з 

цим ланцюгом, що зв'язує вас з матеріалізмом, ви не можете з'явитися як Мої апостоли, і не 

можете дати приклад істинної любові. 

21 Я - Сонце Істини, що розвіює туман невігластва; вийдіть з вашої темряви і прийміть 

освітлюючі і зігріваючі промені Божого натхнення. 

22 Якби ти вже зрозумів Мене, то повною мірою відчув би, як Я приходжу до твого духу як 

мудрість, як життя, і якби твій розум і серце утримували Мої слова світла, то незабаром ти належав 

би до числа просвітлених. 

23 Благословенний ранок, сповнений молитвами, піснями та благословеннями! Якби люди 

хоча б на кілька миттєвостей прониклися величчю його сенсу - скільки б миру і скільки б світла 

посіяли вони для свого духу! 

24 Подивіться, люди Мої, подивіться на небеса, подивіться на них уважно, і ви відчуєте, що в 

кожній зірці є обіцянка, світ, який чекає на вас; це світи життя, обіцяні дітям Божим, які ви всі 

будете населяти. Бо ви всі пізнаєте Моє Царство, яке було створене не тільки для певних істот, воно 

було створене як вселенський дім, в якому об'єднаються всі діти Господні. 

25 Але ви завжди повинні бути ясним розумом, вільним від (темних) хмар, завжди повинні 

бути бадьорими, щоб відчувати Моє натхнення, яке приходить до вас. 

26 Коли просвітлений Моєю Мудрістю коли-небудь буде правити землею, то в усьому буде 

гармонія; але до цього часу ви не прийняли Моє Вчення, ви не побажали бути лідерами ні землі, ні 

одного народу, і тому йдуть війни. 

27 Зараз послухайте дещо важливе для вас, що втішить вас у вашому болю: 

28 У майбутньому Я пошлю вам просвітлених духів, які прийдуть на Землю як правителі, і вони 

не допустять більше воєн, бо знають, що ця планета для всіх людей і що чвари між народами, які 

йдуть корінням до витоків людства, є незаперечним доказом заздрості, образи, недовіри, розбрату 

і ненависті між людьми. 

29 Цей ранок, осяяний пам'яттю про Мій прихід у цей світ в Ісусі, став ще світлішим завдяки 

вашому піднесенню. 

30 Не пропускайте молитви, навіть якщо вона настільки коротка, що триває не більше п'яти 

хвилин; але в ній, при світлі своєї совісті, піддавайте себе пильній перевірці, щоб ви могли стежити 

за своїми вчинками і знати, в чому вам потрібно вдосконалюватися. 

31 Якщо у своєму піднесенні в молитві ви втратите поняття часу, це буде ознакою 

одухотворення, тому що ви змогли вийти, хоча б на кілька миттєвостей, за межі часу, того часу, 

якого раби матеріалізму прагнуть лише для своїх задоволень або для примноження своїх грошей. 

32 Той, хто щодня перевіряє себе, вдосконалює свій спосіб мислення, життя, мовлення та 

відчуття. 

33 Духовний розвиток людини, її перетворення, оновлення і піднесення є причиною прояву 

Мого Слова в цьому світі. 

34 Я хочу, щоб ви досягли досконалості, щоб ви працювали над своїм щастям і миром. 

35 Якщо, незважаючи на цей щоденний іспит совісті, ви не станете на шлях добра, то будете 

відповідати за свої промахи, за свої падіння і помилки. 

36 Якщо деякі з Моїх вчень не можуть бути належним чином передані, оскільки вони були 

сказані через посередника слів з недостатньою вільністю, зверніться до духовної сторони Слова, не 

зупиняючись на цій бідності вираження, і ви знайдете в істині Мого вчення божественну сутність 

Моїх вчень. 

37 Багатьом, хто чує Моє Слово, воно здається найбільшим вченням, яке можна отримати 

сьогодні на землі; на інших воно справляє враження такого, що не містить жодної істини. Але не 

вперше Мої одкровення відкидаються людьми. 

38 У цей світ приходило багато вчителів і посланців, і коли вони починали сіяти Моє насіння 

правди і любові, ви вбивали їх, тому що темрява людства не витримувала такої кількості світла. 
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39 Пророки, патріархи і пророки були мучениками, жертвами людської злоби, бо люди не 

могли збагнути ні правди, яка виходила з їхніх уст, ні доброти тих сердець. 

40 Всі просвітлені пізнали хрест страждань, з усіма муками і гіркотою, які люди вміють 

завдавати своїм братам. 

41 Ці страждання необхідні кожному майстру, це терни, через які він повинен пройти, і гіркота, 

яку він повинен пізнати, щоб серед них проявилася велич його духу. 

42 Ви ще не знаєте цього шляху, але вам доведеться його пізнати і пройти ним, якщо ви будете 

працювати, натхненні Мною і наповнені силою, яку дає любов. 

43 Для вас любов - це красиве слово, але до сьогоднішнього дня ви не проникли в його істинне 

значення. 

44 Той, хто є Господарем, знає, яка його доля, і благословляє її, і знає, яка доля його братів. 

45 А яка ваша доля? - Ту саму, яку колись показав Учитель Учителів і яка була дана всім 

посланцям: спасати, любити і викуповувати грішників. 

46 Твоє призначення - бути просвітленим і пророком; одного разу ти ним станеш; і тоді ти 

пізнаєш страждання тих, хто вказав тобі шлях. Разом з тим, ви дізнаєтеся про любов і мужність, які 

супроводжували їх на життєвому шляху. 

47 Всім їм довелося перемогти у внутрішній боротьбі в найтяжчу годину страждань і 

випробувань; і коли сумління запитувало їх, чи хочуть вони зректися своєї місії, чи залишитися 

серед людей, які дали їм смерть, вони рішуче відповідали, що хочуть залишитися зі своїм народом, 

бо це було їхнє завдання, навіть якщо їхні брати не розуміли б його так само, як вони. Вони 

непохитно трималися з тими, кого любили, доки вистачало подиху життя. Вони знали, що темрява в 

людстві повинна бути розчинена, але, істинно кажу вам, вони не були одухотворені егоїстичним 

інтересом, хоча їхня нагорода була збережена для них у Моєму Царстві. 

48 Я - Книга для всіх, і ви маєте Мене тут, як доказ. Я все ще з вами, тому що Я люблю вас і ви 

потребуєте Мене. - Щоб завоювати блаженство, у вас є два шляхи, якими ви можете йти з власної 

волі: шлях любові і шлях болю, але істинно кажу вам, що на якому б шляху ви не вибрали, Я буду 

вашим помічником. Коли ви пізнаєте високі почуття очищеного духу, ви теж скажете: "Я залишуся з 

грішниками". 

49 Я прошу тих, хто з любов'ю працював у Моїй Справі: Що Ви відчували, коли працювали на 

благо, на благо інших? 

50 Ти кажеш мені: "Учителю, плинність оточила нас у цьому, і сила підштовхнула нас іти далі 

без втоми і без утоми". 

51 Ви втомилися слухати Мене? - Ні, Учителю, - скажеш ти Мені. Я також не втомився бути з 

вами від початку вашого створення. 

52 Я даю вам Свої вчення, божественні поради, закони і правила на віки вічні, і іноді, 

виконуючи Мої слова, ви теж давали вчення через свою благодійність, коли працювали на благо 

інших. 

53 Якщо хтось із вас залишиться недоторканим Моїм вченням, то він подібний до скелі; але всі 

ви уважно слухайте Моє Слово, бо ніхто не може залишитися німим до цього Світла. 

54 Хтось запитує Мене: "Учителю, чому одні приносять на землю великі місії, а інші - ні?". І я 

відповів вам, що ті, хто сьогодні мають маленьку місію, завтра стануть великими просвітленими. 

55 Завжди живіть пильно, бо на вашому шляху будуть ті, хто скажуть, що належать Мені, але не 

вірте їм в першу мить, вірте заради того, що вони сповідують в смиренності, в мудрості і любові. 

56 Інші скажуть вам, що вони спілкуються зі Мною, але вони перші обмануті. Тому ви завжди 

повинні слідкувати за тим завданням, яке у вас є, і за тією посадою, яку ви займаєте. Ви повинні 

відкрити очі і вуха, а також багато чого пробачити. 

57 Ви повинні знати багато речей, щоб ви могли сказати їм, який шлях істинний і як звільнитися 

від рабства, від невігластва. Зрозумійте, що істину, яку ви проповідуєте, ви зобов'язані доводити 

справами. 
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58 Ця планета перетвориться, тому що люди одухотворяться, і тоді вони будуть досконало 

поклонятися Богу. 

59 Настав момент тиші, момент вашого спілкування зі Мною, щоб, як хвилі в морі перетікають 

одна в одну, ви могли з'єднатися з Моїм Божественним Духом. Тиша - не тільки на вустах, але і у 

внутрішньому храмі людини, бо це ваш дух говорить зі Мною, і момент урочистий. 

60 Зупиніться і вислухайте Мене, мандрівники на багатьох шляхах, які несуть із собою пил 

багатьох доріг; дозвольте Мені бути світлом на вашому шляху долі. 

61 З різних релігій ви прийшли почути це слово, з якого ви дізналися, що єдиний духовний 

закон, єдине істинне вчення, яке повинно керувати людьми, - це: "Любіть один одного". Але 

поширювати це вчення будуть ті, хто просвітлений цим вченням, а не ті, хто порушує закон, і не злі 

проповідники вічного пекла. 

62 На вустах Моїх нових посланців не буде ні брехні, ні богохульства, вони будуть викладати 

вчення не про несправедливого, жорстокого, нещадного Бога, який не здатний врятувати всіх Своїх 

дітей, а про Бога істинної любові і досконалої справедливості. 

63 Я навіть не кажу вам, що це духовне вчення буде світовою релігією, бо Я ніколи не 

проповідував релігію, а проповідував закон. Я обмежуюся тим, що кажу вам, що закон, який 

восторжествує і матиме тривалу силу на землі, щоб просвітлити існування людей, буде законом 

любові, який Я пояснив вам у Моєму Вченні, щоб ви могли повністю пізнати його. 

64 Людство ще зробить багато фальшивих справ любові і милосердя, поки не навчиться 

любити і здійснювати істинну любовну діяльність, і багатьом ще доведеться блукати від релігії до 

релігії, поки їх дух не підніметься до вищого знання і вони не зрозуміють, що єдиний закон, 

універсальне і вічне вчення духу - це закон любові, до якого прийдуть всі. 

65 Всі релігії зникнуть і залишиться тільки світло храму Божого, що сяє всередині і поза 

людиною, храму, в якому ви всі принесете єдине поклоніння покірності, любові, віри і доброї волі. 

66 Совість твоя готова попереджати тебе про кожен твій крок, і вона не дає тобі спокою, коли 

ти переступаєш Мій Закон. Після цього ви прийняли рішення більше не впадати в зло. 

67 Я бачив і тих, хто мовчки втішає і зцілює хворих, хто, не вихваляючись, вміє дати потрібне 

слово, яке рятує, докоряє і укріплює. 

68 Коли ти слухаєш Мене, твоє серце облагороджується, а дух піднімається над егоїзмом 

матерії, думаючи про інших і роблячи їхні страждання і випробування своїми власними. Ви 

бажаєте, щоб більше не було війни, тому що починаєте любити мир; але війна буде продовжувати 

свій шлях руйнування і смерті, тому що ще не всі люди думають і відчувають так, як ви в цю 

хвилину. Але відведений можновладцям термін триватиме недовго, незабаром ви побачите, як їх 

правління і влада перетвориться на попіл. 

69 У чому провина цих людей перед Богом і як вони будуть її розплачуватися? - Лише Я знаю; 

та істинно кажу вам: ніхто не уникне Закону Спокути. Тому я кажу вам, поки вони продовжують 

руйнувати світ, який Бог дав їм для життя, дивіться і моліться за ваших братів, бо не відають, що 

творять. Бо якби вони знали, то давно б уже відбудували своїми сльозами, своєю кров'ю і навіть 

своїм життям все те, що вони зруйнували. 

70 Продовжуйте молитися за мир у світі, це ваш обов'язок, моліться, щоб люди розуміли і 

любили один одного. 

71 Якби люди усвідомили, що земля створена для всіх, і якби вони вміли справедливо ділитися 

зі своїми братами матеріальними і духовними скарбами, якими наповнене їхнє існування, то, 

істинно кажу вам, вже тут, на цій землі, ви почали б відчувати мир Духовного Царства. 

72 Я був серед вас, хоча ще раз кажу вам, що Я не спускався в матерію, а лише посилав Свої 

божественні думки в людський мозок, через який вони трансформувалися в слова. 

73 Якщо хтось скаже, що Мені неможливо спілкуватися з людством у такий спосіб, бо Я 

нескінченний, а ви не гідні Мене прийняти, Я скажу у відповідь: замість того, щоб дивитися на вашу 

малість, Я відкриваю Себе вам, бо ви Мене потребуєте. 



U 12 

85 

74 Мій божественний дух не знає ні відстаней, ні перешкод, в будь-якій формі Я з вами, бо Моя 

присутність всеосяжна. 

75 Незабаром я більше не буду користуватися цими носіями голосу, тому що ця форма 

проголошення закінчується в 1950 році. - Я - Отець ваш, а ви, діти Мої, вчіться говорити зі Мною 

безпосередньо. Хіба ви не пам'ятаєте, як учив вас тоді Божественний Учитель? Пам'ятайте, що Ісус 

не шукав посередників, щоб говорити з Отцем. 

76 Моє Слово, Моє повчальне звернення сьогодні, за видимістю, для вас одних, але насправді 

воно для всіх, бо його мудрість і любов охоплюють весь всесвіт, об'єднуючи всі світи, всі втілені і 

невтілені духи. Приходьте до Мене, якщо ви потребуєте Мене; шукайте Мене, якщо ви відчуваєте 

себе загубленими. 

77 Я - ваш Отець, який знає ваші страждання і втішає вас. Я вселяю в вас любов, якої ви так 

потребуєте, для себе і для того, щоб нести її тим, хто вас оточує. 

78 Якщо ви істинно розпізнаєте Мою присутність по мудрості, яку Я відкриваю через цих 

глашатаїв, то також визнайте, що настав час розпочати конструктивну роботу на духовному шляху. 

79 О, коли б поспішили всі покликані, істинно кажу вам, стіл Господній був би переповнений 

учнями, і всі вони їли б ту саму їжу! Але не всі запрошені прийшли, вони зайняті різними справами і 

тим самим відсунули божественний поклик на другий план. 

80 Блаженні ті, що прийшли поспіхом, бо вони отримали свою нагороду. 

81 У всі часи, але сьогодні більше, ніж у минулому, людина відчуває себе господарем своїх 

вчинків, незалежним від будь-яких духовних законів. Він перетворився на егоїстичну істоту, яка 

думає тільки про себе. У його серці немає любові до ближнього, і тому людство нагадує неосяжну 

пустелю, суху і безводну. Чи можуть люди об'єднатися в цій державі, зрозуміти один одного і 

допомогти один одному чесно і благородно? - Ні! Якщо людство не видалить зі свого серця зле 

насіння, воно буде продовжувати знищувати себе, одні будуть не довіряти іншим і 

продовжуватимуть сваритися до тих пір, поки вони будуть без любові. 

82 Це та нива, на якій Я сію Своє насіння в Третю Еру, для якої Я готую народ трудівників, 

народ, серце якого відходить від егоїзму, який замислюється над Моєю Істиною і звертається до 

добра. 

83 Але до того, як ви прийшли до Мене, ви шукали щастя і миру для себе, не думаючи ні про 

те, щоб поступитися своїм щастям заради щастя інших, ні про те, щоб поставити потреби ближнього 

вище своїх бажань. 

84 Коли ви виконаєте закон любові, ви досягнете своєї єдності і гармонії, ви перестанете 

страждати, і до людства прийде мир народів, якого люди не досягли досі. 

85 Як легко було б, якби люди трохи одухотворилися, як легко було б розуміти один одного! 

86 Я прошу тих, хто визнає це вчення істиною, здатною врятувати і об'єднати людство: Чому ви 

не наважуєтеся реалізувати його на практиці? Ви вважаєте це простою мудрістю чи ще однією 

теорією? 

87 Людина хоче врятувати себе, не визнаючи своєї духовної природи, і в цьому її найбільша 

помилка. Поки він живе і відчуває себе сильним на землі, він намагається забути будь-яку ідею, яка 

нагадує йому про вічність або духовне життя. Він не втрачає цього інтуїтивного знання, але не хоче 

нічого про нього знати, і тільки коли смерть наближається до нього і він відчуває в собі 

передсмертну агонію, буває, що в якусь мить йому хочеться виправити помилки і заповнити 

втрачений час; але тоді вже буде пізно, бо не все доходить до покаяння. Закон справедливості - 

пожинати те, що посіяв, навіть якщо покаяння допоможе йому з любов'ю і терпінням переносити 

спокуту своєї провини, яка насправді буде його справою відновлення і оновлення. 

88 Ви слухаєте і водночас підтверджуєте, що Я говорю з вами істинно. Дозвольте своїй совісті 

говорити з вами, і вона підкаже вам, що ваша віра часто була лише фікцією, бо ви не мали 

впевненості в існуванні вічного життя для духу. Безсумнівно, ви мали на увазі сповна насолодитися 

своїм земним існуванням і лише в останню мить підготуватися до переходу в духовне життя. Думка 
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про життя після цього була як заспокоєння для віри, на яке можна повернутися, коли прийде час, і 

яке допоможе пережити страшні моменти від'їзду. 

89 Я вас запитую: хіба так повинна жити людина? Чи так ви проявляєте свою віру в Отця і 

досягаєте істинного духовного вищого розвитку? 

90 Подумайте над усім, про що Я говорив вам у цьому вченні, і ви нарешті зрозумієте, що 

людина завжди помилялася своїми егоїстичними і матеріальними почуттями. 

91 Осягни Моє Вчення, що відкриває людині з'єднання духу з духом через любов і всі чесноти, 

що випливають з неї, а також з усіх відчуттів і дарів духу; і скажи, чи не є воно тим ключем, який 

може відкрити людству ворота вічного миру і нетлінної мудрості. 

92 У трьох періодах, на які Я розділив еволюцію людства, Я позначив для вас Своїм світлом 

один і той же прямий і вузький шлях для сходження духу, єдиний шлях любові, істини і 

справедливості. 

93 Я вів вас від настанови до настанови, від одкровення до одкровення, поки не настав той час, 

коли Я скажу вам, що ви вже можете з'єднуватися зі Мною від духу до духу. Чи могло людство 

з'єднатися таким чином в перший раз? - Ні, вона змушена була задовольнятися матеріальним 

богослужінням, обрядом і церемоніями, традиційними святами і символами, щоб відчувати себе 

близькою до Божественного і Духовного. З цієї нездатності наблизитися до духовного, піднятися до 

божественного, пізнати глибину і прояснити таємниці виникли різні релігії, кожна відповідно до 

ступеня духовної відсталості або духовного прогресу народу, одні більш віддані істині, ніж інші, 

одні більш одухотворені, ніж інші, але всі вони прагнули до однієї мети. Це шлях, який духи 

проходять через століття і епохи, шлях, на який вказують різні релігії. Одні прогресують лише з 

найбільшою повільністю, інші стоять на місці, а треті піддалися оманливим доктринам і 

заплямували себе. 

94 Для людства настала нова епоха; це епоха світла, присутність якого стане найвищою точкою 

на духовному шляху всіх людей, щоб вони могли пробудитися, замислитися, звільнитися від 

важкого тягаря своїх традицій, фанатизму і помилок, а потім піднятися до нового життя. 

95 Хтось раніше, а хтось пізніше, потроху всі релігії і секти дійдуть до невидимого храму, храму 

Святого Духа, присутнього в Моїй Справі, нерухомого, як стовп, що піднімається в нескінченність, 

що чекає на людей усіх народів і поколінь. 

96 Коли всі увійдуть всередину Мого святилища, щоб помолитися і зануритися, всі досягнуть 

однакового пізнання Моєї істини. Тому, як тільки ця кульмінація на шляху буде завершена, всі 

повстануть, об'єднані в одному законі, і однаково поклонятимуться своєму Батькові. 

97 Чому хтось повинен дивуватися Моїм новим одкровенням? Істинно кажу вам, що патріархи 

давні знали вже про прихід віку цього, і провидці інших віків бачили його, і пророки сповіщали про 

нього. Це була божественна обіцянка, дана людині задовго до того, як я прийшов у світ через Ісуса. 

98 Коли Я сповістив Своїм учням про Своє повторне пришестя і вказав на форму, в якій Я дам 

про Себе знати людям, минуло багато часу з того моменту, як вам була дана обітниця. 

99 Зараз ви маєте перед очима перебіг того часу, тут збуваються ті пророцтва. Кого цим можна 

здивувати? - Лише ті, хто спав у темряві, або ті, хто погасив у собі Мої обітниці. 

100  Ось Моє світло чекає на кожного, щоб зупинити його на його шляху, бо Я відкрию йому 

духовний скарб, який він носить у собі, але не зміг відкрити. Я буду переконувати їх, що вони вже 

занадто багато вивчили матеріалу, що вони вже віддалися минущому і швидкоплинному. Я навчу їх 

шукати у власному дусі совість, яка є божественною сутністю, яку Я вклав у кожну людину. 

101  Істинно кажу вам, що ви ніколи не передали всього того великого і доброго, що є в душі 

вашій, бо ви навіть не знаєте цього. Як ви будете любити один одного з тією досконалістю, якої Я 

навчив вас, якщо не визнаєте один одного братами? Необхідно, щоб ви використовували сутність, 

яку дух має в собі, щоб ваша любов була любов'ю, а ваше милосердя - справжнім милосердям, 

чимось більшим, ніж порожні слова, чимось більшим, ніж жалюгідні шматки грошей, чимось 

більшим, ніж шматок сухого хліба, залишений на ваших столах, які є єдиним засобом, яким ви 
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користуєтеся, щоб змусити себе повірити в те, що ви займаєтеся милосердям і любите один 

одного. 

102  Яким прекрасним стане ваш світ, коли люди відкриють у своєму розумі благословенний 

скарб, яким обдарував їх Творець з моменту створення! 

103  Я даю вам це вчення, щоб за допомогою нього ви могли зазирнути в минуле, щоб знайти 

свій початок, щоб ви могли дослідити своє сьогодення, а потім зазирнути в майбутнє, яке чекає на 

вас, сповнене мудрості, праці, боротьби і божественних нагород. 

104  Ви грішні, але ви любите Мене, і коли ви думаєте про Мене, ви намагаєтеся догодити Мені, 

проявляючи милосердя до своїх братів. Ви грішні, я це знаю, але ви молитеся, коли у вас горе. Ви 

грішні, але ви готові поділитися своїм хлібом з тим, хто приходить до ваших дверей і просить 

милостині. 

105  За все добро, яке ви робите, бажаючи Мені добра, отримуйте Мою ласку, відчувайте Мою 

втіху, отримуйте Моє благословення. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 13 
1 У домі Отця святковий настрій, бенкет готовий, бо цей народ, як блудний син, повернувся 

до дому Отця. Сідайте за стіл і їжте їжу, час сприятливий і милостивий. 

2 Навіть у Другу Епоху Я сидів за столом в оточенні Своїх учнів. Вони знали, що Ісус був 

Месією, прихід якого був обіцяний, щоб врятувати Свій народ. Ви не бачили Мене тілесно, як 

бачили Мене вони, але через внутрішню сутність цього Слова ви відчуваєте присутність Вчителя, 

який обіцяв прийти знову і послати вам Духа Істини, щоб пояснити вам всі минулі вчення і щоб ви 

зрозуміли те, чого ви не розуміли. 

3 Але хто є Дух Істини, як не Премудрість Самого Бога? Де ж ви зможете її знайти, як не в 

цьому духовному вченні, яке все вам пояснює і висвітлює? 

4 Я пророкував вам, що повернуся, коли людство буде на вершині своєї злоби і розгубленості; 

тому, споглядаючи, що їхня наука і розбещеність принесли плід, який вже повністю дозрів, люди 

відчувають, що щось божественне ще має бути виявлене. Це передчуття є наслідком Моєї духовної 

присутності, що промовляє до кожного духу, і Моєї праведності як Отця, що проявляється серед 

людства. 

5 Ви більше не побачите Мене як людину; тепер ви повинні підготувати себе до того, щоб 

побачити Мене в дусі; це те, що вам було дано зрозуміти, починаючи з Другої Ери. У "хмарі" 

вознісся Учитель, коли Він востаннє ще був видимий Своїм учням, і вам було сповіщено, що Він 

прийде знову саме в такому вигляді. 

6 Нині Я говорю з вами через цей підготовлений Мною розум; завтра Мій голос зазвучить у 

вашому серці і у всіх духах. Бо Слово Моє подібне до дзвінкого дзвону, що будить і втілених, і 

невтілених, і воскрешає їх до нового життя. Це всеохоплюючий заклик. З давніх-давен Я говорив 

вам, що ніхто з Моїх дітей не загубиться, і що якщо одна вівця буде в небезпеці, Я залишу 

дев'яносто дев'ять у кошарі, щоб піти за загубленою. 

7 Істинно кажу вам, о Мої нові учні, вам вдасться зрозуміти те, чого не зрозумів жоден з Моїх 

учнів Другої Епохи. 

8 Як часто, коли я говорив з ними, вони дивилися один на одного, щоб побачити, хто з них 

зрозумів, що сказав Ісус; і оскільки вони не могли пояснити слова Вчителя (один одному), вони 

закінчували тим, що просили Його бути більш ясним у Своєму вченні. - Істинно кажу вам, що Моє 

Слово не могло бути яснішим, але в той час дух ще не розвинувся настільки, щоб зрозуміти все 

вчення, яке він отримав; повинен був пройти час, людство повинно було духовно розвинутися, 

щоб, просвітлене світлом одухотворення, воно могло осягнути сенс Божественних одкровень. 

9 Проте, коли настала година для тих учнів говорити людству про Моє Вчення, вони знали все, 

що було необхідно для навчання своїх братів; а те, чого вони ще не знали, Святий Дух відкрив через 

їхні вуста, бо вони вже були підготовлені для цього завдання. 

10 Якщо під час життя з Учителем одні тлумачили Його вчення в одній формі, інші - в іншій, то 

коли прийшов час боротися і проповідувати, всі вони були об'єднані одним ідеалом, одухотворені 

однією і тією ж мудрістю, однією і тією ж любов'ю. Кожен йшов своєю дорогою через інші провінції, 

але їхній дух, їхні думки були об'єднані місією, яку вони мали виконати, а пам'ять про Ісуса 

підбадьорювала їх. 

11 Вони завжди прагнули зібратися разом, щоб обмінятися враженнями про свою боротьбу, 

свої негаразди, а також порадіти здобутим перемогам. Вони дарували один одному наснагу, 

мужність та віру. 

12 Вони вміли сіяти те насіння, яке Я їм довірив, бо один не сіяв пшеницю, а інший бур'ян, ні, 

вони всі сіяли одне насіння, і це було насіння любові, якого Я їх навчив. Тому плід, який з'явився з 

людських сердець, був плід любові. Чи розумієте ви, що Я говорю, коли говорю вам про справи, які 

зробили ваші брати в той час? 
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13 Не думайте, більші ви чи менші від них, Я лише кажу вам любити їх так, як вони любили вас, 

коли розчищали вам дорогу, вчили вас іти за своїм Господом, віддавали за вас життя. Будьте 

подібні до них у своїй вірі, у своїй ревності, у своїй діяльності любові. 

14 Відчуйте себе справді Моїми учнями! Я приніс вам у Своє вчення Божественний Закон, який 

присутній у вашій совісті. - Чого ви боїтеся від інших вчень, теорій, наук чи філософій? Чи, можливо, 

ви боїтеся тих, хто вивчає стародавні писання, релігії, які називають себе християнськими? Істинно 

кажу вам: вчення, яке Я даю вам, є не більше, ніж поясненням, підтвердженням одкровень, які 

були дані вам у минулі часи. 

15 Я прийшов не для того, щоб принести вам плутанину, додати її до тієї плутанини, яка вже є у 

світі, а для того, щоб звільнити вас від неї, як колись Мойсей звільнив свій народ з Єгипту, де вони 

були рабами. 

16 Я хочу привести вас до безпечної землі, як і в той час, і для цього Я відкрив перед вами нову 

главу Моєї Книги, щоб через неї ви могли пізнати вузький і прямий шлях, який Я позначив для вас 

протягом століть Своїм Законом. 

17 Виконуйте, щоб не довелося повертатися на землю в часи болю, щоб пожинати плоди своїх 

помилок або свого егоїзму. Виконайте свою місію; тоді ви теж повернетеся, але це буде в мирний 

час, щоб освіжити вас у плеканні насіння, яке ви залишили, коли починали. Тепер Мойсей не буде 

вести вас, щоб визволити вас, як він робив це в перший раз; вас буде вести ваша совість. 

18 На вигляд люди будуть самі шукати миру та правди; але істинно кажу вам, що дух Іллі 

об'явиться перед народами та племенами і покличе їх до визволення. 

19 Воно промовляє до вас "Словом", яке завжди було в Бозі, тим самим, яке було в Христі і яке 

ви знаєте сьогодні через Святого Духа; бо "Слово" є Слово, є Закон, є Послання, є Об'явлення, є 

Премудрість. Якщо ви чули "Слово" через слова Христа і тепер отримуєте його через натхнення 

Святого Духа - істинно кажу вам, це голос Божий, який ви чули; бо є тільки один Бог, тільки одне 

Слово і тільки один Святий Дух. 

20 Вивчайте, розумійте і готуйтеся, щоб часи випробувань не застали вас зненацька, щоб Моє 

Слово не виявилося безплідним, про що ви завтра, згідно з Моєю волею, будете свідчити людству. 

Ви повинні бути стійкими, щоб ваша віра не стала слабкою, бо одна мить слабкості може стати 

причиною вашої поразки. 

21 У 1950 році ви вже повинні бути екіпіровані. Ця дата стане незабутньою для цього народу. 

22 Хто доживе до цієї дати? Хто буде свідком заповідей і постанов, а також Моїх нових 

пророцтв, які Я дам вам того дня? Ви не знаєте, але я додам: хто ж будуть ті, хто дійсно готовий до 

цього випробування і до того, щоб піти істинним шляхом боротьби? 

23 Ви не знаєте, Я лише кажу вам, що якщо для вас роки - це багато, то для Мене - це лише 

кілька коротких миттєвостей, бо Я не живу, підкоряючись часу, а ви - підкоряєтесь. Але якщо ви 

думаєте, що у вас залишилося багато років і що у вас буде достатньо часу, щоб підготуватися, навіть 

якщо ви їх змарнуєте, то ви глибоко помиляєтеся. Не будьте самовпевненими, бо час швидко 

минає і ніщо не змінить Мою Волю. Чи зможете ви зупинити час? - Ні, ви відповідаєте Мені. Тоді ви 

також не зможете перешкодити здійсненню Моїх наказів. 

24 Глибоко подумайте, підготуйте себе так, щоб відчути радість в цьому прояві, і 

використовуйте час в практиці всього того, що дає вам духовність. Так ви не будете боятися тієї 

години, коли перестанете чути Моє Слово. 

25 Я говорив вам про багато випробувань і попереджав вас. Моє Слово, повне доброго вчення 

і сповнене любові, є силою і ласкою, яку дає вам ваш Господь. 

26 Я чекаю вас на вершині гори, де дам вам мир. Я прийшов до вас через три віки, щоб навчати 

вас, і це третій, в якому Я об'єдную вас, щоб дати вам Мої останні вчення. Моє завдання як Учителя 

не завершилося на хресті. Сьогодні, у світлі Моїх навчань, ви зможете зрозуміти набагато більше, 

ніж усвідомлювали раніше. 
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27 Але як мало тих, хто приготувався прийняти Мене. Бачу серед вас багатьох, що погасили 

світильник свій і перебувають у темряві, а інших, що вже забули Мене. Незважаючи на ваш 

духовний прогрес, ви не досягли досконалості, і в той час, як одні еволюціонували, інші 

залишилися в стагнації. 

28 Від початку часів Я вчив вас молитися, щоб ви завжди були в контакті з Моєю 

Божественністю. Я говорив вам, що ви повинні виконувати закон Божий і закон людський. Те, що Я 

дав першим людям, - це те саме, що Я даю вам сьогодні для виконання. 

29 Улюблені сини Ізраїля, чи не втомилися ви від довгих блукань? Чи не обтяжує вас тягар 

вашої спокути? Чи не стала для вас втомою та велика кількість болю, яку ви пережили? Невже ваше 

знайомство з болем настільки велике, що ви вже стали нечутливими? Ви вже не відчуваєте любові 

до свого батька, до своїх братів, - ви впали в глибоку духовну летаргію і збайдужіли до всякого 

високого почуття. Ви живете задихаючим і нелюдським життям і забули свої духовні обов'язки; але 

Я хочу, щоб ви підготували свій розум до прийняття Мого Слова і дозволили Мені оселитися у 

ваших серцях, щоб ви могли знову жити в благодаті. 

30 Я хочу привести вас до життя на інших рівнях, де ви будете в гармонії з високими духами, 

щоб ви продовжували підніматися, не зупиняючи себе. Коли ви вирушите слідом за Мною, ви 

більше не будете байдужими, ви більше не будете спорожняти чашу страждань, ви полюбите 

життя і будете єдині з усіма своїми братами. 

31 Готуйтеся, йдіть до своїх братів в Ім'я Моє, витирайте сльози тих, хто страждає, дайте 

мужність слабким, підніміть полеглих і врятуйте загиблих. Несіть світло всюди. Багато хто впізнає 

Мене у своєму людському житті, а інші - коли опиняться в "духовній долині". Моя Воля, щоб усі 

прокинулися, щоб Я міг посіяти Своє Зерно Любові у вашому дусі. 

32 Ви побачите, що деякі повірять в Мій прояв в цю Третю Еру, коли вони почують Моє вчення 

через посередництво Носія Голосу; інші зроблять це через ваше свідчення, і багато інших (людей) 

через Писання, збережені з Мого Слова. 

33 Я хочу, щоб ви всі були сильними, щоб не здригнулися перед першою перешкодою, щоб не 

боялися жодного ворога. Я озброюю вас творити чудеса і перетворювати ваших братів через 

докази, які Я дам вам. 

34 Зрозумійте Мене, покладіть свою віру на твердість скелі, щоб ніщо не могло її зруйнувати. 

Нехай не мовчать уста ваші, боячись докору, і не приховуйте від братів ваших, що Я прийшов у цей 

час. Розвивайте дар слова і нехай з вашого серця витікає любов і мудрість, яку я вам довірив. 

35 "Пильнуйте" свій народ, не дайте війні увійти в нього. Відчиніть ворота ваших сердець і 

впустіть того, кого ви називаєте чужинцем, і людину доброї волі, і того, хто несе в серці зло, бо дух 

його буде просвітлений на цій землі, і вона буде для всіх, як послужлива мати. Я готую житниці, 

щоб ви нагодували голодних, а щастя і мир були між усіма Моїми дітьми. 

36 Підготуйте себе духовно, щоб ви могли відчути своє майбутнє і передбачити, що після 1950 

року ви залишитеся Моїми апостолами, щоб наслідувати тих, хто піде за Мною в іншому часі. Вони 

знали, що збережуть Мою духовну присутність, навіть якщо побачать, як Я зникну як людина, і що Я 

продовжуватиму їх супроводжувати і просвітлювати. Я був оновлений, коли побачив їхню віру, їхню 

єдність, їхнє натхнення, і дуже скоро їхнє слово зворушило тодішніх людей, бо вони зрозуміли, як 

втілити на практиці все те, чого навчив їхній Учитель. 

37 Зробіть себе сприйнятливими, людство, і прийміть світло Мого Духа, вилите на все 

створене. Я навчаю людей, які принесуть вам послання миру. Я буду говорити її устами; якщо ви 

відкинете її, то ви відкинули Мене. 

38 Нагадайте людству, що кожного разу, коли Я приходив до них, Я дивував їх тим, що 

відволікався на мирські справи, і саме тому вони не відчували Моєї присутності. Але як воно могло 

зрозуміти, що треба чекати так довго, коли ви показали свою нетерплячість при виході з Єгипту, 

оскільки не могли дочекатися навіть декількох днів повернення Мойсея? Коли він зійшов з Синаю і 
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приніс скрижалі закону, то знайшов народ, відданий ідолопоклонству. Лише за кілька хвилин 

слабкості вони стерли зі своїх сердець ім'я істинного Бога, замінивши його золотим тельцем. 

39 За це Господь назвав той народ закам'янілими. Тому Я не дивуюся, що через століття Я бачу, 

що люди, хоча і володіють Моєю обітницею, занедбали свою віру, вони дозволили згаснути своєму 

світильнику, і вони поставили на Моє місце стільки ж ідолів, яким вони поклоняються сьогодні. Чи 

зможуть вони впізнати Мене сьогодні, коли Я прийшов до них? - Природно, що все Моє повинно 

здаватися їм дивним. 

40 Я відкрив вам, що Моє повернення буде на "хмарі". Сьогодні, оскільки Я вже серед вас і, 

отже, виконав це слово, Я кажу вам істинно, що "хмара"
 
 - це еквівалент "Моєї присутності в дусі". У 

тому ж вигляді, в якому Мене бачили Мої учні, коли Я вознісся після того, як завершив Свою роботу 

в Другій Ері, Я зійшов до людства і в цьому часі. 

41 Ви повинні пам'ятати, що коли Мойсей був покликаний Господом на гору Синай, хмара 

покрила цю гору, а на третій день з середини хмари почувся голос Єгови. Це явище бачили всі, цю 

хмару було видно натовпу, що зібрався біля підніжжя тієї гори. Це Господь уже тоді дав вам 

зрозуміти, що Його Царство і Його обитель - за межами всього матеріального. 

42 Хоча Господь матеріалізував Свою присутність у тій хмарі* і змусив людей тремтіти від Своїх 

проявів сили і справедливості, люди з закам'янілим розумом і серцем зраджували заповіту, який 

вони уклали з Богом, лише в моменти страху. 
* Тобто видимим для фізичного ока 

43 Тепер, коли Я приходжу "на хмарі", Я поселяюся у вашому дусі, і тому Мої прояви в цей 

Третій Час невидимі для смертних очей. Тільки дух з його високою чутливістю може бачити, 

відчувати і розуміти Мої одкровення. 

44 Це духовне чуття, яке Я розвиваю в вас, щоб з його допомогою ви могли розпізнавати і 

споглядати все, що було відкрито вам від початку вашого життя і до сьогоднішнього дня, буде тим, 

яке зруйнує всі помилкові інтерпретації, які люди зробили про Божественне. Дуже поступово світло 

буде проникати в серце Моїх дітей, і тому Я говорю вам, що вже недалека та година, коли вони 

самі зрозуміють сенс того, що може відбуватися в житті людей. 

45 Дехто, чуючи це слово, запитує: Господь зійшов у цей час, щоб дати Себе відчути тільки в 

нас, які почули Його вчення через людське посередництво, чи Він зробив це серед усього людства? 

- По правді кажу вам: Духовна хмара дарує свою захисну тінь усьому світові, як і в перший раз, коли 

вона вкрила весь Його народ, що перебував біля підніжжя гори Синай. 

46 Учні нової доби, вивчайте Моє Слово, бо ви потребуєте Моєї мудрості у вашій боротьбі. 

47 Поміркуйте над сторінками книги, печатки якої Агнець зняв. Голос Божественного Слова 

лунає з Книги Життя і доходить до тих, хто мертвий для життя благодаті, щоб пробудити їх до 

нового життя. 

48 Людське тіло не є абсолютно необхідним для Мене, щоб Я міг бути чутним для людей. Тут Я 

говорю з вами в дусі, через людський розум, без необхідності фізично ступати по земному пороху. 

Цей прояв був підготовкою до прямого з'єднання духу з духом між вами і вашим Творцем. 

49 Блаженні ті, хто очікує Моєго духовного пришестя в цей час, бо вони побачать Мене, що 

прийде "на хмарі". 

50 Чоловіки присвятили себе вивченню Старого Заповіту, ламаючи голову над дослідженням і 

тлумаченням пророцтв і обітниць. Найближче до істини серед них підійшли ті, хто знайшов 

духовний сенс Моїх навчань, бо тих, хто вперто тримається матеріальної інтерпретації і не розуміє 

або не хоче знайти духовний сенс Моїх закликів, чекає розгубленість і розчарування, подібне до 

того, яке пережив єврейський народ, коли прийшов Месія, якого він уявляв собі інакше і очікував 

інакше, ніж показала йому дійсність. 

51 Таке пояснення Я даю вам при розгадуванні Шостої Печатки Книги Життя. 

52 Для того, щоб Я міг дати вам ці нові одкровення, необхідно було, щоб у проміжку, який 

лежав між Моїм проявом людству як людини і Моїм приходом в дусі в цей час, ви пройшли через 
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багато перевтілень на землі, щоб, коли Я зажадав від вас минулого уроку, ваш дух знав, як 

відповісти, і щоб, коли Я дарував йому нові одкровення, він був у змозі зрозуміти їх. 

53 Книга Семи Печатей - це історія вашого життя, вашої еволюції на землі, з усіма її 

боротьбами, пристрастями, конфліктами і, нарешті, перемогою добра і справедливості, любові і 

одухотворення над пристрастями матеріалізму. 

54 Вірте в істину, що все спрямоване до духовної і вічної мети, щоб ви відводили кожному 

уроку належне місце, на яке він заслуговує. 

55 Поки світло Шостої Печатки освітлює вас, буде час боротьби, зречення і очищення; але коли 

цей час закінчиться, ви досягнете нового періоду, в якому Сьома Печатка принесе вам нові 

одкровення. Яким задоволеним і щасливим прийме новий час дух того, хто знайшов себе чистим і 

підготовленим. Поки Шоста Печатка просвітлює вас, матерія і дух очищатимуться. 

56 Наближається час, коли ваш дух повною мірою проявить себе на землі. Досі вона не могла 

цього зробити через закам'янілість і матеріалізм, які все ще ув'язнюють її; але після очищення люди 

дозволять своєму духу проявитися і розкритися в чесноті. Посудина буде чистою та прозорою і 

буде бачити свій вміст, а також дозволяти йому переливатися через край. 

57 Перед своїм відходом у потойбіччя люди зроблять цю землю світом миру, місцем, де вічно 

сяятиме світло духу. 

58 Але ви не спите, думаючи про те, що вже інші відчують на собі виконання цього пророцтва і 

насолоджуватимуться тим миром. Чи не знаєте ви, чи не ви прийдете в ті часи? - Істинно кажу вам: 

Немає насіння без плоду, ані діла без нагороди. 

59 Багато буде страждань, які люди повинні будуть пережити, щоб побачити, що цей час 

прийде; але ви, хто очікує його, не повинні боятися, бо у вашій боротьбі, або у вашій самотності, 

завжди є сяюча зірка, яка освітлює ваш шлях, і ця зірка - Ілля. 

60 Ви, натовпи, що чуєте цей голос, Я запитую вас: чи готові ви йти за Мною цим шляхом, 

підкоряючись Моїм заповідям? Чи вистачить у вас мужності говорити про це вчення своїм братам? 

Думаєте, ви вже здатні поклонятися Мені без обрядів і символів? Чи не буде вам соромно називати 

себе спіритуалістами перед різними релігіями? Чи не вагатиметеся і не пошкодуєте, що взялися за 

цю роботу? Чи не засумніваєтеся ви перед обличчям критики та нападок, які роблять на вас ваші 

сусіди, чи не станете віровідступниками, коли вони неправильно оцінять вас і виженуть вас зі своїх 

домівок? 

61 Не думайте, що я вас допитую, бо не знаю, як ви почуватиметеся завтра і як поведете себе 

перед обличчям випробувань. Ви добре знаєте, що для Мене немає нічого невідомого, але якщо Я 

задаю вам ці питання, то для того, щоб ви повторювали їх собі і роздумували над ними, бо тільки 

через роздуми ви можете прийти до світла, до рішення, до сили і до довіри до Мене. 

62 Якби Я не застерігав вас, щоб ви готувалися, як би ви змогли протистояти негараздам і 

випробуванням? 

63 Народе мій, будь терплячим і мудрим до людства, не впадай у відчай, пам'ятай, що саме у 

випробуваннях ти повинен давати свої найкращі приклади прощення, милосердя і стійкості. 

64 Але не бійтеся, бо хоча Я сказав вам, що зроблю вас духовно багатими, ви також не будете 

відчувати нестачі в речах, необхідних для вашого людського життя. Знайте, що той, хто одухотворив 

себе, досягнув володіння всім цим, і якщо йому вдасться стати єдиним з Господом всього 

створеного, то він, як син, навіть не маючи земних благ, буде відчувати себе спадкоємцем і навіть 

власником всього того, чим володіє його Небесний Отець. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 14 
1 Ви прийшли шукати світло, і Я даю його вам, бо ви вірите і чекаєте його від Мене. Кожен, хто 

шукає Мене, знаходить Мене; кожен, хто сподівається на Мене, отримує. 

2 Мені було б легше перестати світити Царській Зірці, ніж відкинути хоча б одного з Моїх 

дітей, які шукають Мене. 

3 Я приходжу вам на допомогу, щоб виправити ваші помилки, бо не хочу, щоб ваша 

плутанина продовжувалася. 

4 Час, встановлений Мною для передачі вам цієї інструкції, добігає кінця, і необхідно, щоб ви 

підготували себе, бо в з'єднанні духу з духом, якого ви досягнете після 1950 року, ви знайдете ще 

більшу мудрість в Моїх вченнях. 

5 Непосвячені перетворяться на "дітей-учнів", "діти-учні" - на учнів, а учні - на майстрів, живі 

приклади добрих справ серед людства. 

6 Не відчувайте себе малими, коли Я називаю вас "дітьми-учнями", бо перед премудрістю 

Господньою бути дитиною - це вже багато. 

7 У Мене багато учнів і "дітей-учнів", і не тільки тут, серед вас, але й розкиданих по всьому 

людству, в сектах і релігіях, бо всі, відповідно до свого розвитку, проходять різні сходинки, що 

утворюють нескінченну драбину одухотворення. 

8 Але ви також повинні знати, що Я маю учнів не тільки в цьому світі; пам'ятайте, що Я 

говорив вам: "У домі Отця - безмежні оселі". Є Мої діти у величезній кількості, які живуть, щоб 

вчитися у Мене. 

9 Знайте, що саме в цій сфері людина краще розуміє Моє вчення, а отже, і досягає більшого 

прогресу. 

10 Приходять ті, хто покинув цей світ, страждаючи від горя і розчарувань; ті, хто жадає правди і 

знань, ті, хто жадає любові, принижені. 

11 Там їх чекає їхній Учитель, щоб дати їм більше вчення, ніж те, в якому відмовило їм людство. 

12 Тоді ті, хто був невідомим і бідним на землі, засяють істинним світлом і здивуються, 

побачивши, як ті, хто світив фальшивим світлом у цьому світі, плачуть про свої духовні страждання в 

потойбічному житті. 

13 У тих світах миру, які ви будете населяти, саме там ті, хто плакав на землі і благословляв 

Мене, отримали найприємніші сюрпризи, нагороду, якої вони не очікували, коли спорожнили свою 

чашу страждань. 

14 Неважливо, що у них були моменти безнадії і сумнівів; ці моменти слабкості Я їм прощаю, 

тому що у них також були великі дні болю, в які вони виявляли покірність і благословляли Мене. 

15 Ці Мої діти також пережили свою Голгофу і багато страждали на шляху спокути; але ті, хто 

виконує Мій закон, досягають блаженства і духовного задоволення у вічному житті, навіть якщо 

вони живуть лише кілька миттєвостей на доброму шляху. 

16 Так Моя вічна любов відповідає на єдину короткочасну любов людей. 

17 Блаженні ті, що падають і встають, плачуть і благословляють Мене, зранені злобою братів 

своїх, довіряють Мені і приносять Мені притулок серця свого. 

18 Ці малі та стражденні, висміяні, але смиренні, слабкі на вигляд, але насправді вони сильні 

духом; і великі одкровення зарезервовані для них, коли вони опиняться за межами цього світу. 

19 Щоб бути Моїм учнем у Другу Еру, необхідно було володіти не тільки великою духовною 

силою, але й фізичною, бо треба було витримати жорстокість людей, тортури і випробування, яким 

вони у своїй грубості і невігластві піддавали тих, хто проповідував те, що виходило за межі того, що 

вони знали у світі. 

20 Зараз вам не потрібна велика фізична сила, Божественний задум інший, але ви і надалі 

будете Моїми співробітниками, щоб поширювати Моє вчення серед людства. 
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21 В цей час ви будете боротися проти невігластва людства, яке, хоча і матеріалізоване у всіх 

сферах, але менш жорстоке і більш високорозвинене завдяки досвіду, який воно набуло у своїх 

минулих втіленнях. 

22 Якщо ви сьогодні знаєте когось, хто не розуміє і не виражає своє поклоніння Богу так, як це 

робить більшість, - навіть якщо це вас відштовхує і ви ображаєтесь, - ви вже не кричите, що його 

треба спалити живцем. 

23 Тепер, коли ви несподівано зустрічаєте якогось хворого одержимого, ви вже не тікаєте від 

нього з криком, що в ньому повно бісів. 

24 Вже багато хто розуміє, що таких істот не існує і що це лише заплутані духи, яким не 

вистачає моменту прояснення, щоб перетворитися на лагідних овечок. 

25 Ви вже починаєте розуміти, що та істота, яку ви називаєте дияволом або сатаною, є не що 

інше, як слабкість вашої плоті, схильність до нижчих пристрастей, пристрасть до насолод і бажань 

тіла, зарозумілість, самолюбство, марнославство і все те, чим плоть спокушає дух. 

26 Ви все ще робите і думаєте про багато негідних справ, але радійте, бо ви все більше 

просуваєтеся у своєму розвитку, навіть якщо дехто з вас вважає протилежне, оскільки керується 

своїми недосконалими судженнями. 

27 Це відбувається тому, що ви ще не здатні зрозуміти видиме і невидиме творіння, яке вас 

оточує, і тому помиляєтеся в своїх тлумаченнях. 

28 Але відповідно до вашого духовного розвитку і, отже, вашої потреби краще зрозуміти Мої 

одкровення, Я посилаю вам Моїх посланців, щоб вести вас; і відповідно до того, як Я знаходжу ваш 

розум підготовленим, Я говорю вам про Мою мудрість, щоб привести вас до досконалості. 

29 Моє правосуддя також випробовує вас у повній відповідності до того, чим ви є, завжди 

поважаючи свободу волі, даровану вам любов'ю вашого Отця. 

30 Ви всі маєте передчуття або інтуїтивне знання про існування Верховної Істоти, і це внутрішнє 

знання є світлом, яке поступово набув ваш дух на довгому шляху духовного розвитку. 

31 Нове сонце нині приходить до вашого духу, щоб просвітити вас, нова книга, щоб навчити вас 

тому, чого ви так прагнули і чекали. 

32 Невже ви не відчуваєте, дорогі люди, що людство більше не може терпіти брехні, міфів і 

такої кількості фальшивого світла? Вже не на часі годувати дух помилковими тлумаченнями Мого 

Закону. 

33 Ви готуєте себе до отримання великих знань, і хоча ви століттями були розділені на секти, 

філософії і релігії, дуже скоро вам доведеться зібратися навколо Мого нового одкровення, потік 

мудрості якого дасть вам зрозуміти, що ви, нарешті, знайшли "Книгу істинного життя" - життя Духа. 

34 Ви відчайдушно потребуєте Мого Слова, ви знемагаєте від духовної спраги через брак цієї 

роси, що витікає з Моєї досконалої любові. Вам бракує освіження духу, тому Я наближаюся до вас, 

щоб запропонувати вам плід з дерева життя. 

35 Я прийшов, щоб з любов'ю вказати вам на ваші недоліки; і ви також з такою ж любов'ю і 

милосердям вказуйте на недоліки інших, щоб і один, і інший могли визнати свою недосконалість і 

виправити її; але ніколи Я не вимовлю жодного слова, яке спонукало б вас засуджувати вчинки 

ваших сусідів або висміювати їхні вірування чи культові дії. 

36 Чи знаєте ви, через які аберації ви пройшли, намагаючись віддати Мені шану? Хто пам'ятає 

минуле свого духу? 

37 Якби Я сказав вам, що ви поклонялися диким тваринам або зіркам, що ви створили своєю 

уявою богів з людськими рисами, що ви поклонялися хижим звірам, птахам і плазунам, це здалося 

б багатьом з вас дивним. Але Я знаю ваш духовний розвиток, і тому кажу вам: будьте розуміючими, 

шанобливими і милосердними до ближнього, до тих, хто стоїть на нижчому щаблі розвитку, ніж ви; 

так ви дійсно доведете свою духовність. 

38 Я один маю право вказувати людям на їхні помилки, помилки, які Я виправляю Своєю 

мудрістю і прощаю Своєю любов'ю. 
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39 Людство - раб сект і збочених культів, пороків і безчестя, тому ви вважаєте один одного 

ворогами, тому ви нетерпимі до своїх ближніх. 

40 Але я ще раз кажу вам, що жодна людина не має права зневажати або висміювати духовні 

переконання своїх братів. 

41 Ви - Мої тимчасово загублені вівці, і Я прийшов не для того, щоб принести вам смерть, а щоб 

спасти вас, навчити вас і об'єднати вас. Я приходжу, як і раніше, щоб сказати вам, щоб ви любили 

один одного; що за межами цього існування ви маєте інше, вище життя; бо в домі Отця є 

нескінченна кількість осель. 

42 Якби люди відчували справжню любов до своїх братів, їм не довелося б страждати від хаосу, 

в якому вони опинилися; всередині них панували б гармонія і мир. Але цієї божественної любові 

вони не осягають, а хочуть тільки наукової істини, похідної істини, тієї, яку вони можуть довести 

своїми людськими міркуваннями; вони хочуть істини, яка апелює до мозку, а не до серця, і ось 

вони мають результат свого матеріалізму: егоїстичне, фальшиве людство, наповнене 

стражданнями. 

43 У цей час релігії і секти заплуталися; але Я вказую вам, що вони мали високе походження і 

що над їхніми абераціями все ще є сліди чистоти і світла, які залишили в них Мої просвітлені. 

44 Якщо ви використовували деякі з ваших наук, щоб досліджувати і судити Мене, то чи не 

здається вам більш розумним використовувати їх для дослідження самих себе, поки ви не 

усвідомите свою природу і не знищите свій матеріалізм? Невже ти думаєш, що Отець твій не може 

допомогти тобі в твоїх добрих науках? Істинно кажу вам: якби ви змогли відчути сутність 

Божественної любові, знання легко досягло б вашого розуму, і вам не довелося б стомлювати свій 

мозок і виснажувати себе, вивчаючи те знання, яке ви вважаєте глибоким і яке, по правді кажучи, 

знаходиться в межах вашої досяжності. 

45 Але якби ваші науки, спостереження і дослідження вели вас до любові, якби кінцевою 

метою цієї жаги пізнання було віддати данину вашому Отцеві, служачи ближньому, найменшому, 

найслабшому і найнужденнішому, з дедалі більшою досконалістю, Я нічого не сказав би вам. Але 

коли Я бачу, що своїми науками ви применшуєте і принижуєте навіть свого Бога, встановлюючи 

Йому межі, приписуючи Йому помилки і надаючи Йому форми, яких Він не має; коли Я бачу, що в 

той же час ви робите ідолів з матерії і обожнюєте недосконалих людей і вважаєте їх святими, Я 

кажу вам, що ви не пізнали істини, якою повинні володіти, і не уповноважені надавати нікому 

святий або божественний сан. Це належить тільки вашому Богу і Господу. 

46 Ви не можете уявити або визначити Нескінченне, тому що ви не можете осягнути його своїм 

обмеженим розумом; так само ваша мова не може виразити Божественне або пояснити 

незрозуміле людськими термінами. 

47 Не намагайтеся ув'язнити Бога в словах або в образах, які ніколи не зможуть дати вам 

уявлення про істину. 

48 Кажіть "Бог" зі смиренням, але кажіть це від щирого серця, і якщо ви хочете мати уявлення 

про безмірну любов Господа до вас, думайте про Ісуса. 

49 Алегоріями, образами, символами або поганими зображеннями Бога ви досягнете лише 

того, що ваші брати відречуться від Мене або стануть недалекими. 

50 Для розкриття Божественного ваші мови занадто обмежені; тому Мені завжди доводилося 

говорити з вами притчами, листуванням; але тепер ви бачите, що навіть коли Я говорив з вами 

таким чином, ви мало розуміли Мене, тому що вам не вистачало необхідної волі, щоб осягнути Мої 

одкровення. 

51 Ви завжди сперечаєтеся про значення своїх слів, і чим більше вигадуєте слів, тим більше 

заплутуєте свій розум. О ви, люди багатьох слів, багатьох мов і багатьох віросповідань, але дуже 

мало діл любові! 

52 Подивіться на птахів, які співають однаково і просто на всіх кінцях землі. 
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53 Можу вам сказати, що всі істоти знають і розуміють один одного краще, ніж люди. Чому? - 

Тому що всі вони живуть тим шляхом, який Я їм намітив, а ви, входячи в не призначені для вас 

області, віддаляєтеся від своїх правильних шляхів - шляхів духу; і, загубившись у матеріалізмі, ви 

вже не осягаєте духовного, божественного і вічного. 

54 Але тут є Я, людство, і Я вчу тебе, як навіть у твоєму матеріальному стані бути в гармонії з 

життям духовним, перетворюючи свої помилки на землі на життєву працю істинного прогресу, що 

дасть тобі високі і благородні задоволення в цьому світі, а за його межами, коли ти підеш з життя 

людського, знайдеш нескінченні жнива славних несподіванок для свого духу. 

55 Візьміть Ісуса за взірець! - Яким чином? - Любити ближнього свого, як свою дитину, як свою 

матір, як свого брата, як самого себе. 

56 У всі часи у вас були лідери, які навчали вас силі любові. Вони були вашими більш 

просунутими братами, з більшим знанням Мого Закону і більшою чистотою у своїх справах. Вони 

дали вам приклад сили, любові та смирення, коли проміняли своє життя, сповнене збочень і гріхів, 

на існування, присвячене добру, жертовності та активному милосердю. 

57 З дитинства і до старості ви маєте наочні приклади всього, що досягається любов'ю, і 

страждань, викликаних відсутністю милосердя; але ви - більш нечутливі, ніж каміння - не 

зрозуміли, як вчитися на уроках і прикладах, які дає вам щоденне життя. 

58 Ви коли-небудь спостерігали, як навіть хижаки ніжно відгукуються на поклик любові? Так 

само можуть відповідати стихії, сили природи, все, що існує в матеріальному і духовному світі. 

59 Тому кажу вам: благословляйте все з любов'ю, в ім'я Отця і Творця Всесвіту. 

60 Благословити - означає наситити. Благословити - це відчути добро, сказати його і передати 

далі. Благословляти - це пронизувати думками любові все, що тебе оточує. 

61 Дійте так, і Я прославлю вас, коли ви досягнете своєї мети, знайшовши в собі божественну 

сутність, джерело свого життя і дари, якими Я вас наділив. Боротьба, заслуги і ваша відповідність 

Моєму Закону зроблять вас єдиною волею, єдиним духом з Моєю Божественністю. 

62 Моє Світло йде вам назустріч, щоб допомогти вам піднятися, бо Я - Володар усіх часів. Я 

прийшов не в один вік, Я вічно показував вам "Книгу" і вимагав від вас духовного пізнання себе, 

щоб ви знали, які ваші дари, і вели зразкове життя, в якому сяяли б здоров'я, сила і впевненість. 

Таким чином ви зможете піднести свій дух і підготувати себе до життя вічного. 

63 Якщо людина має духовну силу, то це тому, що її дух умів зміцнювати себе в чеснотах. 

64 Деякі з вас приходять до Мене за розрадою, або в пошуках вирішення проблеми, або 

відповіді на питання, після того, як порадилися з вченими або проконсультувалися з зірками, і це 

тому, що вам не вистачило віри і не вистачило сили або впевненості того, хто істинно вірить; але 

істинно кажу вам, перш за все, знання майбутнього - це Моя Божественна Воля. Хто любить, хто 

вірить, той з'єднаний зі Мною, бо Я - Любов, Причина і Справедливість. 

65 Не забувайте, що ви - діти Мої, і якщо ви знаєте, як жити в гармонії зі Мною, то вам не 

потрібно буде ні питати братів, ні радитися з книгами, ні з зірками, бо Я говорю з вашим духом 

через совість, і коли ви почуєте її, то будете керувати собою з мудрістю і знатимете, як жити у 

виконанні Моєї Волі. 

66 Прокиньтеся на цей голос, усвідомте свої здібності і поставте їх на службу добру. Прийміть 

це послання, яке я посилаю вам, щоб воно могло направляти ваші кроки, бо я очікую, що ви 

закінчите свою роботу на землі, щоб дати вам вищі завдання, серед яких - стати захисниками 

людства. 

67 Відчуйте, що ви - духи і не прив'язуйте себе до матерії, не ускладнюйте собі життя! Не 

шануйте і не обожнюйте нічого, якщо це не є любов до Отця вашого, а також до ближнього вашого. 

Істинне життя вкорінене в дусі, а не в тілі, бо останнє живе лише певний час і потім зникає, а дух 

живе вічно. 
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68 Яка користь вам від ваших земних скарбів, якщо ви не знаєте, як здобути скарби духовні? 

Ким ви будете в духовній долині, як не бідними духами, які не зуміли виробити свій спокій і щастя, 

щоб насолоджуватися ними у вічному житті? 

69 Ви всі володієте батьківською спадщиною, коли ви послані на землю, але ви не знаєте її 

цінності, ви не здатні відкрити її у своєму дусі і шукаєте її поза собою. Я кажу вам, щоб ви 

замислилися над цими вченнями. Якщо ви шукаєте мудрості, то вона є в вас. Якщо ви шукаєте силу 

- вона всередині вас: у здоров'ї, в духовній силі, в таланті. Якщо ви прагнете до краси - Я також дав 

вам її, вам потрібно лише пізнати себе, і ви знайдете те, чого прагнете. Якщо ви хочете пізнати інші 

регіони - перенесіть себе туди духовно і ви знайдете інші етапи життя, де дух живе в більшій 

досконалості. 

70 Ваша доля - піднятися і володіти тим, що належить Мені, бо ви - Мої найулюбленіші діти. 

71 Станьте знову чистими духами! Ось куди веде вас Моя настанова, щоб привести вас до 

стану досконалості. Істинно кажу вам: коли ви повернетеся до нього, то вже не буде вам болю, бо 

ви ввійдете в дім Отця. 

72 Я допоможу вам у вашому звільненні. Моє світло допоможе вам у ваших труднощах. Але 

відтепер не робіть більше нікому зла, щоб не нашкодити собі. 

73 Беріть Мою силу, всі Мої сили природи до ваших послуг, все в межах вашої досяжності. 

Живіть, щоб любити і прощати, як Я люблю і прощаю вас. 

74 Все любіть, все благословляйте; так Я навчаю вас, як бути Моїми учнями на землі, і як ви 

будете духом світла в потойбічному світі, куди ви прибудете з істинним миром, щоб зайняти місце, 

призначене вам вашим Отцем. Якщо ви це зробите, то не народитеся знову в цьому світі, в якому 

ви страждаєте, бо зрозумієте, що ці страждання не можуть бути вічними для вашого духу. Тоді ви 

підніметеся в інші світи життя і будете з радістю виконувати завдання, які прийдуть до вас у 

вічності. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 15 
1 У цей ранок урочистої пам'яті я прошу вас: Що ви зробили із Законом, який Я послав 

людству через Мойсея? Чи були ці заповіді дані тільки для людей того часу? 

2 Істинно кажу вам, що того благословенного насіння немає в серці людей, бо не люблять 

Мене, і не люблять один одного, і не шанують батьків своїх, і не поважають чужого майна, а 

забирають життя один в одного, розривають шлюби і ганьблять себе. 

3 Хіба ви не чуєте брехню з усіх вуст? Хіба вам не стало відомо, як одна нація позбавляє миру 

іншу? І все ж людство говорить, що знає Мій Закон. Що станеться з людьми, якщо вони зовсім 

забудуть Мої заповіді? 

4 Зрозумійте, що Закон - це шлях, прокладений любов'ю Єдиного Творця для того, щоб 

направляти кожне Його творіння. Поміркуйте над життям, яке вас оточує, яке складається з 

основних речовин і організмів нескінченної кількості, і ви врешті-решт виявите, що кожне тіло і 

кожна істота рухається по шляху або траєкторії, яка, як видається, направляється чужою і 

таємничою силою. Ця влада є законом, який Бог встановив для кожного Свого творіння. 

Якщо дослідити ці значущі процеси, то врешті-решт прийдеш до усвідомлення того, що дійсно 

все живе, рухається і розвивається за вищою заповіддю. Ви також зрозумієте, що посеред цього 

творіння з'являється людина, яка відрізняється від усіх інших створінь тим, що в ній є розум і вільна 

воля. 

В душі людини існує божественне світло, яким є совість, що просвічує її розум і спонукає до 

виконання обов'язку. Бо якби непереборна сила примусила його йти тільки правильним шляхом, то 

виконання ним обов'язку було б абсолютно безпідставним, і він відчував би себе приниженим від 

усвідомлення того, що він не здатний діяти за власною волею і що, незважаючи на це, він 

підпорядковується закону. 

Але хто в тих умовах, в яких проходить ваше існування, може спрямувати ваші помисли на 

добро? - Тільки божественне світло совісті, яке наставляє людину на виконання закону - світло, яке 

живе в дусі і через нього відкривається матерії. 

5 Чому дух не пішов за голосом совісті з самого початку? - Тому що вона не розвинула його 

настільки, щоб розуміти і виконувати дані їй заповіді, і в той же час контролювати потяги плоті. 

Свобода волі і вплив матерії - це випробування, яким піддається ваш дух. 

6 Якби люди від початку слухали голос своєї совісті, як це зробив Авель, як ви думаєте, чи 

потрібно було б вашому Батькові час від часу матеріалізуватися, щоб пояснювати вам Закон і вчити 

вас шляху розвитку духу? Істинно кажу вам: Ні, якби ви підкорилися Моєму Закону і були слухняні 

йому, то всі Мої одкровення і вчення дійшли б до вас через вашу совість. Але коли Я побачив це 

людство, захоплене пристрастями, які пропонував йому світ, глухе до Мого голосу і занадто сліпе, 

щоб побачити духовне світло, яке висвітлювало його шлях, Мені довелося матеріалізувати* Свій 

Закон у Першу Еру, викарбувавши його на камені і відкривши Себе їхнім фізичним відчуттям, щоб 

перемогти їхній матеріалізм**. 
* Матеріалізувати: зробити фізично видимим. 
** Матеріалізм - бездуховний погляд на життя, який визнає реальним і значущим лише матеріальне. 
7 Людство знову відвернулося від Моїх заповідей, і Мені довелося прийти до людей, щоб 

навчити їх. Мені було недостатньо того, що Я дав вам Мій Закон у тій матеріальній формі, і він не 

містив усього того, що Отець мав сказати вам; і тому Я послав вам Ісуса, через Якого ви почуєте 

Слово Боже. Він говорив до ваших сердець. Той Учитель знав шляхи, які ведуть до 

найпотаємнішого в людині, і Своїми словами, Своїми справами і Своєю хресною жертвою Він 

торкнувся ваших приспаних сердець. Він пробудив ваші безпристрасні почуття, бо знав, що без цієї 

підготовки не настане час, коли людина почує у власному дусі голос свого Господа, який нині з 

вами, як вам було оголошено. 

8 Це ваш Бог говорить до вас, голос Мій - Закон. Сьогодні ви чуєте його наново, без 

необхідності висікати його на камені або посилати Моє Слово, втілене серед вас. Це Мій 
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божественний голос приходить до вашого духу і відкриває йому початок епохи, в якій людина 

стане праведною, примириться зі своїм Творцем і очиститься, як написано. 

9 Не витлумачуй Мої слова неправильно, кажучи, що закон Першої Епохи був законом плоті, а 

закон Другої Епохи промовляв лише до твого серця, бо Я завжди торкався найчутливішої і 

найрозвиненішої частини твого єства, щоб дати про Себе знати і відчути там. Мій Закон завжди 

промовляв до вашого духу, бо саме він керує матерією* в житті людини. 
* Матерія: тілесне тіло людини, а також взагалі - предмет, матеріал і т. ін. 

10 Коли деякі з Моїх учнів Другої Епохи стали свідками преображення їхнього Вчителя на горі 

Фавор, коли вони побачили, як по праву руку від Нього з'явився Мойсей, а по ліву - Ілля, вони 

впали на землю, тому що їхні душі жахнулися від незрівнянної величі того, що побачили їхні очі. 

Після цього я доручив їм зберігати цю таємницю, щоб, коли прийде час, зробити її відомою. Бо 

необхідно було, щоб Я заздалегідь покинув цей світ, щоб, коли ці переживання (учнів) будуть 

доведені до вашого відома, ви зрозуміли, що вони говорили з вами про майбутнє і сповіщали про 

нього. 

11 О, якби людство цього часу зрозуміло значення цього перетворення і зрозуміло, що 

свідчення Моїх учнів було призначене для людей цього часу, наскільки великим був би їхній 

прогрес! 

Долото, яке викарбувало Мої заповіді на камені на горі Синай, - це те саме, що нині пише 

божественні думки у вашому серці; кров вашого Спасителя, яка була вченням, що говорило вам 

про любов, воскресіння, вічне життя і найвище щастя, - це те саме, що Я нині проливаю в суті цього 

Слова; і пророцтво і влада, якими Ілля вражав людей, це те саме, що ви зараз відчуваєте в проявах, 

які Я дарую вам в цей час. 

12 Боротьба Моїх учнів в цю Еру буде більшою, ніж будь-коли, щоб побачити Мій Закон 

встановленим на цій землі. Але для того, щоб у цьому світі запанувала одухотвореність, з якої 

випливає всяка справедливість, всяка любов і розум, народам і націям світу доведеться спочатку 

випити дуже гірку чашу. 

13 Це станеться тоді, коли назавжди буде знищено Золотого тельця, скасовано марні 

жертвоприношення; коли духовні блага, які ви не обміняєте на земні блага, перестануть бути 

предметом наживи. Це станеться, як тільки людина досягне повного розвитку свого духу і оцінить 

дорогоцінні дари в собі, якими Отець обдарував її від початку її створення. 

14 Щоб допомогти вам досягти цього ступеня одухотворення, ось чому Я приходжу зараз, щоб 

дати вам життєдайну кров Мого Слова, плід доброго смаку. Я - люблячий Отець, що дає вам хліб і 

притулок для вашого тіла, а для духу - світло, яке веде вас, щоб ви передавали його своїм братам. 

Мій цілющий бальзам також з вами; хтось отримає його в повній мірі, а комусь полегшить біль. 

Хтось буде змивати власні борги, а хтось своїм прикладом допомагати ближнім у їхньому 

очищенні. 

15 Хочеш Моєї сили? То виконуйте Мої заповіді, любіть Мій Закон, бо ви відповідальні за 

людство. Ви - навчені, і перед вами лежить шлях, який приготував Ілля. Ідіть обдумано, м'яким 

кроком. 

16 Ви - діти світла, не дозволяйте спокусі затягнути вас у свої тенета. 

17 Візьміть для прикладу апостолів Другої Епохи, які говорили про Отця народам, і ті 

впізнавали свого Бога і Господа у справах Його посланців. Я хочу бачити вас такими ж; зараз настав 

час для вас, щоб ви повністю віддали себе проголошенню Моєї істини. 

18 Відвернися від марних справ людських і керуй тілом. Не дозволяйте їй керувати вами. Таким 

чином, після цієї битви я побачу вас сповненими радості та миру. 

19 Боріться і працюйте, Ізраїль, досліджуйте і розумійте, що цими вченнями Я даю вам білі 

шати, щоб ви могли пройти через світ і виконати свою місію. 
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20 Велика дорога, яку Я намітив для духу для його підготовки, спокути і досконалості. Якщо вам 

вдасться духовно з'єднатися зі Мною, ви відчуєте в собі сили для боротьби і навчитеся просуватися 

по шляху і долати перешкоди, які зустрічаються вам на ньому. 

21 Чи хочеш ти бути зарахованим до Моїх апостолів? Хочеш бути зарахованим до Моїх учнів? 

Тож будьте наполегливі в навчанні, дбайте про те, щоб ваше оснащення зростало, щоб ви могли 

незабаром донести Моє Слово до своїх братів. 

22 Розвивався дух людини, тому прогресувала її наука. Я дозволив йому пізнати і відкрити те, 

чого він раніше не знав; але він не повинен присвячувати себе тільки матеріальним справам. Я 

дарував йому це світло, щоб він міг відпрацювати свій мир і щастя в духовному житті, яке на нього 

чекає. 

23 Посеред цього світу, що складається з різноманітних створінь, людина є привілейованою 

істотою, якій Я дав частину Свого духу і право вступати в контакт зі Мною, мати Мене в собі, щоб - 

оскільки вона відчуває Мене настільки тісно пов'язаним з нею - в її душі зростала довіра і віра в 

Мою божественність. 

24 Кінцевою метою створення цього світу є людина, для її задоволення Я додав інші істоти і 

сили природи, щоб вона могла користуватися ними для свого збереження і підживлення. Якби він 

любив і знав Мене з перших часів, з духовного дитинства, то сьогодні належав би до світу великих 

духів, де не існувало б ні невігластва, ні відмінностей, де ви всі були б рівні в знаннях і у 

витонченості своїх почуттів. Але як повільно еволюціонує людина! Скільки часу минуло відтоді, як 

він живе на землі, а він так і не зумів збагнути своє духовне завдання і своє справжнє призначення. 

Він не зміг відкрити в собі свій дух, який не вмирає, бо володіє вічним життям; він не зрозумів, як 

жити в гармонії з ним, не визнав його прав, і це, позбавлене свободи, не розвинуло своїх дарів і 

завмерло на місці. 

25 Сьогодні, зважаючи на події, до яких людина сама призвела, зважаючи на війну і 

переповнення всіх пристрастей матеріалізму, вона жахається, бо не розуміє і не здатна зупинити 

зло, і злякано запитує себе про причину такого результату. Бо людина зійшла зі шляху свого 

духовного розвитку і котиться у прірву, і немає жодної людської сили, яка могла б зупинити це 

насильство. 

26 Цей світ, створений з такою любов'ю, щоб він був тимчасовою домівкою Моїх дітей, 

перетворився на долину неспокою, страху і смерті; тільки практика любові і чесноти зможе 

врятувати його. Тому Я зараз збираю всі "розсіяні племена Ізраїлеві", щоб озброїти їхній дух і 

послати в бій, поки вони не досягнуть спасіння і одухотворення людського роду. 

27 Кожен, хто прийшов до Мене і почув Моє Слово, належить до цього древнього і численного 

народу, і коли Я відкриваю вам ці вчення, ви зрозумієте, що ваші дари залишалися прихованими і 

що вони відроджуються в цей самий час, наповнені силою, яку дає вам любов. Ваша доля була 

визначена від початку часів, щоб саме ви стояли на сторожі людства і доносили до нього ті 

послання, які Я час від часу доводив до вашого відома. 

28 Прийде час, коли все людство буде складатися з Моїх учнів, коли ви будете розуміти Мене і 

легко осягати Моє Слово. Зарозумілі зійдуть зі свого п'єдесталу, щоб бути зі Мною, а вчені визнають 

Мене своїм Учителем. 

29 Я хочу бачити вас усіх на шляху одухотворення, набуття сили і загартування у 

випробуваннях, щоб у міру вашого підйому Я відкрив вам скарб мудрості, що міститься в Книзі, яку 

Я нині вам показую. 

30 Якщо ви хочете стати майстрами, ви повинні озброїтися. Усуньте в собі всі сліди 

ідолопоклонства і навчіться духовному, благоговійному і щирому поклонінню Богу, заснованому 

виключно на любові. 

31 Навіть якщо ваша пам'ять зрадить вам, Моє Слово буде у вашій совісті, де воно ніколи не 

згасне. Ваш дух заговорить і буде джерелом мудрості, яке, коли переповниться, принесе світло 

вашим братам на вашому шляху еволюції. 
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32 Освіжайтеся Моєю присутністю, бо Я теж радію, коли даю вам Мою настанову. Вивчіть книгу 

і дізнайтеся пояснення всього того, що ви не зрозуміли. Зрозумійте духовний сенс вчення, яке Я 

зараз відкриваю вам. Якщо ви підготуєтесь, ви будете світлом у темряві, яка сьогодні огортає 

людство. 

33 Я завжди перебуваю в очікуванні духовного спілкування з вами. Кожен, хто очиститься і 

підніметься до Мене, відчує, що він одружився зі Мною, і Я буду направляти його кроки 

найкращим чином. 

34 Багато хто дивується, навіщо Я повернувся на Землю, адже Я вже навчав вас у Другій Ері 

Своїм Словом. Але ви забули Мій Закон, і Я знайшов вас потерпілими корабельну аварію в морі 

невігластва. Я боровся за те, щоб вивести вас на шлях миру і правди. Пропоную вам посох, на який 

можна спертися, бо ви виснажені паломництвом без провідника, і тому я прийшов допомогти вам. 

35 Я збираю Моїх нових апостолів, яких буде не дванадцять, а сто сорок чотири тисячі, і кожен 

з них матиме завдання проголошувати Моє Вчення; всі вони будуть говорити і будуть як глашатаї, 

що несуть благу звістку про те, що Вчитель повернувся до людей у вигляді Святого Духа. 

36 З 1866 року Я шукаю серед людства нових учнів і готую їх до того, щоб вони з покорою 

виконували Мої заповіді і були попередниками нових апостолів, які прийдуть до Мене. 

37 Настане день, коли люди будуть мати знання про народ Божий, і вони будуть шукати вас, 

щоб просити у вас світла; інші - щоб боротися з вашими знаннями своїми думками. Я не хочу, щоб 

ви, оскільки ви відчуваєте себе бідними і низькими, були захоплені зненацька тими, хто говорить 

на обраній мові і хто представляє вам теорії, які відкриють вам лише темряву або мізерне світло. 

Ви, які знаєте істину цього Слова, бо знаєте, що воно є Моїм одкровенням як Святого Духа, - не 

плутайтеся. 

38 Я також не хочу, щоб ви ховалися зі страху, але щоб ви вийшли назустріч тим, хто просить 

вас про допомогу. Для всіх у вас будуть слова любові, які пробудять і зворушать їх, і дадуть їм 

відчути Мою присутність. Так вас будуть впізнавати. 

39 Ілля знаходиться поруч з вами і виконує велике завдання, яке я поклав на нього, - надихати 

вас на оновлення, щоб ви могли піднятися в пошуках миру, поліпшення і духовної досконалості. 

40 Скоро ви будете відпочивати від роботи. Ця велика робота здійснюється за сприяння 

багатьох духів, кожному з яких я доручив певне завдання. 

41 Ви, що йдете за Мною, - Моє військо, а Я - ваш Отець, який поклав на Себе місію визволити 

Своїх дітей. Я йду перед вами, щоб вести вас. Хочеш іти за Мною? - Твоє серце каже "так", і Я 

приймаю твоє прагнення. Бачите, Я не вимагаю від вас більше, ніж ви можете зробити, але кажу 

вам, що вам доведеться багато боротися зі своїми дарами, якщо ви знаєте, як ними користуватися і 

якщо ви любите Мене істинно. 

42 Духовний закон передує людському, тому ви повинні віддавати Мені данину раніше, ніж 

данину світу. Погляньте на природу з її полями і горами, з її морями, лісами і пустелями; вона, у 

всій своїй повноті, щомиті приносить свою жертву Творцеві, який покликав її до життя і підтримує її. 

Всі виявляють свій борг вдячності Мені, свідчачи про Мене. Чому ви не віддаєте Мені гідної шани? 

Навіщо ви просите Моєї присутності тільки для того, щоб сумніватися в Мені? 

43 Озброюйте себе так, щоб ви могли осягнути свою духовну природу і зрозуміти Моє Слово. 

Проникайте в Моє вчення, досліджуйте, Я дозволяю вам це робити, допитуйте Мене, але 

приходьте до Мене. Віддайтеся Мені з довірою, яку ви маєте в дитинстві і всюди йдете за своїми 

батьками; любіть і довіряйте також своєму Небесному Отцеві. 

44 Я не хочу, щоб ви проливали сльози або завдавали Мені болю. Ти багато плакав і часто 

ходив по пустелях (життя). Не залишайте своїм дітям це зерно скорботи, яке ви понесли з собою. 

Нехай ці істоти побачать життя в праведності, праці та виконанні Мого Закону, щоб вони могли 

побачити мир і процвітання. 

45 Чому ви дивуєтеся, люди, тому диву, яке Я показую вам у цей час, коли Я даю про Себе 

знати за допомогою людського розуму? У минулі часи Я робив великі справи, і ви вірили їм. 
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46 Я знаю, що причина вашого здивування полягає в тому, що ви віддалилися від духовного 

вчення; ви довгий час вірили тільки в те, що бачите, до чого торкаєтеся, і в те, що доводите за 

допомогою своєї науки. 

47 У першу епоху, коли Ізраїль читав Святе Письмо, роздумував над Законом і молився в 

очікуванні обіцяного Месії, його життя було сповнене знамень і духовних проявів, його серце було 

чутливим до послань, які посилав йому Господь, і він вірив у все це, бо мав віру. 

48 Але не треба думати, що всі діти того народу вміли приймати божественні послання. Ні, 

багаті скнари нічого не відчували, вони не бачили і не чули, як і священики, які, хоч і мали перед 

очима книгу пророцтв, але також не сприймали духовного життя над людьми, бо сліпі і гордовиті 

на своєму місці, вони не чули закликів Господа, який вже наближався. 

49 Хто ж тоді були ті, хто молився ночами в Юдеї, пильнував і приймав у своє серце світло, що 

запалює надію? Хто були ті, хто бачив пророчі сни і вмів передбачати серцем і давати духовне 

тлумачення Священному Писанню? - Це були смиренні, бідні, раби, хворі, ті, хто прагнув світла, ті, 

хто жадав справедливості, ті, хто потребував любові. 

50 Це були люди з народу, чоловіки і жінки з простим серцем, ті, хто віками чекав свого 

Спасителя. 

51 Тієї ночі, коли на світ з'явився Ісус, серця бідних вифлеємських пастухів затремтіли, 

побачивши духовного посланця Господнього, який сповістив їм, що прийшов їхній довгоочікуваний 

Спаситель. 

52 У цю урочисту годину спали багаті, пани і сильні світу цього. 

53 Також і в той час великі, володарі, багаті, вчені і богослови спали глибоким сном, поки Мій 

промінь спускався до людей, щоб уперше донести їм Моє послання. 

54 Як мало хто очікував Мене і як мало хто вірив у Мою присутність! 

55 Але ті, що прийшли до Мене, були чоловіки і жінки з простими серцями, малорозумні, над 

якими невіруючі сміються, бо вони вірять у надприродні явища і говорять про дивні вчення. 

56 Не судіть погано тих, чия непідготовленість змушує їх робити помилку, бо вони хоча б 

зберігають інтуїцію духовну, яка є доказом таємного прагнення з'єднатися з Отцем, наблизитися до 

світу світла, отримати від Нього слово любові. 

57 Ці нещасні, яких не засліпила оманлива пишнота світу, - це ті, що мають інтуїцію, ті, що 

передбачають, ті, що мріють, ті, що свідчать про духовне, і Я шукав їх, щоб розкрити перед їхніми 

очима книгу мудрості і таким чином рясно задовольнити їхнє прагнення до знання та істини. 

58 Я зробив Свою присутність відчутною для них, як і близькість духовного світу, в нагороду за 

їхню надію і віру. 

59 Я також говорив з ними про їхні дари, про їхнє завдання, про цінність Мого вчення, щоб 

вони видалили зі своїх сердець все, що не належить до цієї роботи, і щоб їхнє свідчення досягло 

сердець їхніх братів гучним і сповненим світла. 

60 Встань, Ізраїлю, і зійди на духовну гору, бо Я тепер твій помічник. У цей час ви всі будете 

допомагати Мені з тим хрестом, який Я несу на Своїх плечах з любові до людства. 

Мир Мій з вами! 



U 16 

103 

Інструкція 16 
1 Мир в душі і серці у всіх, хто любить один одного! - У цей благодатний день ви отримуєте 

натхнення Майстра, яке вбирається через мозок цих створінь, підготовлених і призначених Мною 

для передачі Мого божественного послання людству. 

2 Прийміть Мою духовну ласку в цей день, о велика громадо, Я вітаю вас і наповнюю вас 

благодаттю. 

3 Слухайте, учні: знайте, що атом Мого Буття проявляє себе серед вас. Вібрація Божественної 

Сили навчає вас. Еманація Його вселенського Буття просвітлює вас. Ніколи не було такого часу, щоб 

не було прояву Бога. У всі часи, в усі епохи була, є і буде ця Божественна Вібрація. Протягом століть 

Отець не переставав обдаровувати вас благами Своєї любові, бо в Його Дусі, як у Творінні, все 

вібрує, все є діяльністю і життям. А події цього світу є відлунням і відображенням духовного життя. 

4 Упродовж століть Бог не залишав людство, бо одне не може бути відокремлене від іншого. 

Сьогодні була воля Отця, щоб з'єднатися з людиною духовно так, як ви бачите і чуєте, бо прийшов 

час, коли ви повинні підготувати себе до того, щоб прийняти Мене від духу до духу. 

5 Але ви ще не володієте духовною чутливістю, і тому не сприймаєте божественне натхнення 

з ясністю. 

6 Перш ніж Отець відкрив Себе людству в Ісусі, Він посилав вам Свої одкровення за 

допомогою матеріальних форм і подій. Під ім'ям Христа ви пізнали Того, хто явив Божу любов 

серед людей, але коли Він прийшов на землю, то вже відкрив Себе як Отець, і тому не треба 

говорити, що Христос народився у світі - народився Ісус, тіло, в якому перебував Христос. 

7 Подумайте, і ви врешті-решт зрозумієте Мене і визнаєте, що Христос був до Ісуса, бо 

Христос є любов Божа. 

8 Після того, як це буде з'ясовано, не вводьте себе більше в оману, перестаньте занурюватися 

в каламутні води древніх і помилкових тлумачень, якими ви володієте через традицію. Ви покриті 

покривалами невігластва, які Я розриваю світлом Свого Слова, щоб мудрість увійшла в вас. 

9 Тому не забувайте, що Христос є любов'ю Божою, тому, коли Він відкрив Себе через Ісуса, 

ви злякалися і розгубилися, і навіть перед обличчям Його чудес не повірили Йому, бо Його сила 

надто безмежна, щоб осягнути її вашим обмеженим розумом. 

Так і виходить, що одні заперечують Мене, інші перебувають у замішанні, а треті вивчають і 

досліджують Мене відповідно до свого способу мислення і своєї здатності до розуміння. Мало, 

дуже мало тих, хто здатен зрозуміти Христа. Кажу вам це тому, що не знаходжу любові в серцях, бо 

ви не любите один одного навіть між братами. 

10 Полюби ближнього свого, як рідну дитину, тоді ти почнеш розуміти Ісуса, полюбиш Його, 

відчуєш Його, ти будеш відображати Христа у своїх справах. Ваш дух, однак, знає Мене трохи 

більше; тому трапляється, що одні з вас шукають Месію, інші - Бога Всемогутнього, щоб Він дав вам 

промінь світла і надії, щоб полегшити ваші болі і оживити ваше прагнення все більше наближатися 

до Нього. Це тому, що ваш дух через совість володіє пам'яттю про свого Творця, про Христа, який 

ніколи не переставав шукати і любити вас, о люди, бо ще раз кажу вам, що духовний прояв не 

перестав існувати, і ніколи не перестане бути. 

11 Просвітлені минулих часів завжди бачили сяйво світла, завжди чули Моє Слово. Пророки, 

натхненні, предтечі, засновники вчень високої духовності свідчили, що чули голоси, які, здавалося, 

долинали з хмар, гір, вітру або з якогось іншого місця, яке вони не могли визначити; що чули голос 

Божий, ніби він виходив з вогненних язиків і таємничого відлуння. Багато хто чув, бачив і відчував 

за допомогою своїх органів чуття, інші - за допомогою своїх духовних якостей; те ж саме 

відбувається і в цей час. 

12 Істинно кажу вам: ті, хто отримував Мої послання своїми фізичними органами чуття, 

інтерпретували Божественне натхнення духовно, і робили вони це відповідно до свого фізичного і 

духовного оснащення, відповідно до часу, в якому вони перебували у світі, як це відбувається зараз 
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з людськими інструментами, яких ви називаєте глашатаями або "дароносицями". Але я повинен 

сказати вам, що в минулі часи, як і в сьогоденні, вони додавали до чистоти Божественних 

одкровень свої власні ідеї або ті, що панували в їхньому середовищі, і свідомо чи несвідомо 

змінювали чистоту і безмежну сутність істини, яка насправді є любов'ю в її найвищих проявах. 

13 Духовні вібрації і натхнення були в них, і як "перші", так і "останні" свідчили і будуть свідчити 

про це натхнення, яке досягало їхніх душ, майже завжди не знаючи як, так само, як це відбувається 

з багатьма сьогодні і як це буде відбуватися з ще більшою кількістю завтра. 

14 Слова, інтерпретації та спосіб дій зумовлені народом і часом, в якому він живе, але 

передусім це найвища істина. 

15 За браком духовного оснащення вам необхідно, щоб Божественне натхнення 

матеріалізувалося і пробудило вас від духовного сну. Просунуті духи не потребували такої форми 

одкровення. 

16 Все духовне у Всесвіті є джерелом світла, видимого або невидимого для вас, і це світло є 

сила, є міць, є натхнення. Світло також витікає з ідей, слів і справ, відповідно до чистоти і величі, 

якими вони володіють. Чим вище ідея або твір, тим тонше і витонченіше його вібрація і натхнення, 

що виходить від нього, навіть якщо рабам матеріалізму важче його сприймати. Проте вплив, який 

здійснюють високі помисли і справи в духовному плані, є великим. 

17 Матеріалізація - ворог одухотворення, але зрозумійте, що Я говорю про таку матеріалізацію, 

яка веде вас до відхилень, пороків, виродження і низинних пристрастей. 

18 Навіть якщо більша частина людства буде сумніватися в істинності Мого проголошення 

людям - воістину, ще раз кажу вам, це проголошення відбувається у втілених і невтілених духів 

безперервно, з першої миті їхнього створення. 

19 Якщо ви досягли успіху в передачі своїх повідомлень на відстані, використовуючи свою 

проникливість і науку, яка є однією з багатьох розумових здібностей, якими ви володієте, то як ви 

могли припустити, що Бог не може передати повідомлення людині за допомогою чутливого і 

розумного людського "апарату"? 

20 Бо таким є людський організм: апарат, оснащений такою великою досконалістю, якої 

людина не зможе надати своїм найскладнішим і найвеличнішим науковим працям. Слухай уважно 

Моє Слово, Я говорю про матерію людини, а не про її дух; бо дух, хоча він і не може досягти сили 

свого Отця, безсумнівно, буде здатний творити більші справи, ніж ті, які здатне творити його 

обмежене людське тіло. 

21 Якщо твій обмежений розум зміг досягти знань і зробив чудові, на твою думку, винаходи, то 

чого ти не досягнеш своїм духом, і на які справи не здатен твій Господь? 

22 Він має погане уявлення про свого Бога, вважає Його меншим за людину. 

23 Чому ви дивуєтеся, що Бог посилає вам Своє світло, яке є мудрістю і світить вам усім, і що 

Він створив форму спілкування для Своїх дітей? Чому ви вважаєте, що для вашого Бога щось 

неможливе, коли самі ж кажете, що Він все знає і все може? Якщо ви вірите в таке про Мене, то 

чому так легко суперечите самі собі? Ти просиш Мене посилати Ісуса щоразу, коли Я хочу говорити 

з тобою, щоб ти прибивав Його до дерева? 

24 Істинно кажу вам: ви самі собі не ясні, як, на вашу думку, Я маю давати Себе відчути в вас. 

25 Назустріч вам, кажу я вам: Якщо ви не хочете, щоб Я використовував грішні тіла, щоб 

дарувати вам Свою любов, покажіть Мені праведного, чистого, покажіть Мені серед вас того, хто 

вміє любити, і Я запевняю вас, що Я буду використовувати його. Зрозумійте, що Я використовую 

грішників, щоб привести грішників, бо Я не приходжу спасати праведників, вони вже в Царстві 

Світла. 

26 Це правда, що ви грішні, але Бог нікого не зневажає і не забуває, хоча ви думаєте 

протилежне. Чому ви стали настільки сліпі, що судите про все по миті свого матеріального життя? 

Це ви зневажаєте і забуваєте себе, тому відчуваєте слабкість і втому. 
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27 Невже ви думаєте, що Я забуваю Своїх найулюбленіших створінь, навіть якщо вони 

неслухняні, коли вони потребують Мене і весь час кличуть Мене? 

28 Ви багато грішите, порушуєте закони і часто забуваєте Мене, але нескінченно більшою за всі 

проступки вашого існування є любов Небесного Отця до всіх Його дітей. 

29 Але Я повинен продовжувати говорити з вами про Моє проявлення, щоб ви позбавили себе 

від усіх ваших сумнівів. Багато хто з вас підтверджує те, що сказали вам Мої просвітлені, наприклад, 

що Бог говорив з ними через хмари, вогонь, воду, вітер; але Я запитую вас: Що вам здається більш 

правильним: говорити з людиною через ці стихії чи через неї саму? 

30 Де ваше логічне мислення, якщо воно не допомагає вам зрозуміти найпростіші вчення? 

31. чоловіки і жінки світу, ви, які забули у своїх науках єдине, що може зробити вас мудрими і 

щасливими: ви забули любов, яка все надихає, любов, яка здатна на все і все перетворює! Ви 

живете посеред болю і темряви; бо оскільки ви не практикуєте любов, якої Я навчаю вас, ви 

спричиняєте свої фізичні і духовні страждання. 

32 Для того, щоб відкрити і зрозуміти Мої послання, ви повинні спочатку бути добрими і 

лагідними від щирого серця - чесноти, які присутні в кожному дусі з моменту його створення; але 

для того, щоб знати, як відчувати істинне, високе почуття любові, ви повинні одухотворити себе, 

розвиваючи свої добрі почуття; але ви хотіли в житті всього, крім духовної любові. 

33 Кожної миті від вас виходять думки або духовні вібрації, але в більшості випадків ви 

випромінюєте егоїзм, ненависть, насильство, марнославство і ниці пристрасті. Ви робите боляче і 

відчуваєте, коли вам роблять боляче, але ви не любите, а тому не відчуваєте, коли вас люблять, і 

своїми хворобливими думками ви все більше насичуєте середовище, в якому живете, болем і 

наповнюєте своє існування дискомфортом. Але я вам кажу: насичуйте все миром, гармонією, 

любов'ю, і ви будете щасливі. 

34 Любов завжди існувала в дусі Творця, тому ви повинні розуміти, що нею наділені і всі духи. 

35 Сьогодні, незважаючи на прогрес вашої цивілізації, ви все більше і більше віддаляєтеся від 

матеріальної природи, а також від духовного, від чистого, від того, що від Бога. Тому з кожним 

етапом свого життя ви впадаєте у все більшу і більшу слабкість, у все більші і більші страждання, 

незважаючи на ваше бажання ставати сильнішими і щасливішими з кожним днем, проведеним на 

землі. Але ви зараз зробите крок вперед у виконанні Закону Мого, о жителі землі! 

36 Учитель, який говорив з вами в усі часи, нині приходить, щоб пояснити вам Своє вчення за 

допомогою цих вчень, проявляючи Себе в слові, інтуїції і натхненні, пробуджуючи таким чином ваш 

дух до світла прийдешніх часів. Тоді ви матимете божественне натхнення в різних формах, все 

більш дивовижних для вас, все більш високих і досконалих. 

37 Сьогодні я прийшов нагадати вам, щоб ви любили один одного так, як навчав вас Ісус. 

Нагадую вам про Ісуса, бо в Ньому було втілення Вселенської Любові. 

38 За часів Мойсея людям був даний закон справедливості, який звучав так: "Око за око, зуб за 

зуб". Цей закон, який вам сьогодні здавався б огидним і мстивим, тим не менш, був справедливим 

для людей тих часів. 

39 Пізніше, коли Я став людиною в Ісусі, ви чули, як Я сказав, і так було записано: "Якою мірою 

міряєте, такою відміряють і вас". У зв'язку з цим словом дехто запитував, чи є в цьому реченні 

любов, милосердя і прощення, які проповідував Ісус. 

40 Настав час, щоб Я Сам пояснив вам причину Закону Першої Ери і причину цього вислову 

Ісуса, бо багато Моїх вчень Мені довелося давати вам потроху протягом століть. 

41 На початку, коли струни людського серця були ще нечутливі до почуття прощення, а 

милосердя і терпіння ще дрімали в його душі, людині необхідно було захистити себе і своє майно, 

для чого існував закон, який давав їй право застосовувати свою силу для самозахисту. Як бачите, це 

були примітивні закони і звичаї у народу, якому, як і всім народам, судилося розвиватися. 

42 Закон, який виник зі слів Ісуса, згодом просвітив життя людей і сказав вам: "Любіть один 

одного", а також відкрив вам, що ви будете "відміряні у свою чергу ліктями, якими міряєте", чим 
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Учитель дав вам зрозуміти, що та справедливість, яку людина здобула власною рукою, тепер стала 

виключним правом Божественного правосуддя. Відтепер людина знала, що як вона судить, так 

буде судима Богом, і що вона посіє на землі, те й пожне в потойбічному житті. 

43 Відтоді людина стримувала свою братовбивчу руку, лиходій часто відмовлявся від своїх 

ганебних задумів, а той, хто мав намір вкрасти, знав і відчував, що на нього дивиться погляд з 

безкінечності і що з цієї миті на нього чекає суд. 

44 Минули століття, і хоча люди трохи більше знають про Божественну справедливість, вони 

ще не осягнули істини і багато разів помилялися, навіть вважаючи, що якщо вони тяжко згрішили на 

землі, то повинні будуть невблаганно постати перед Божим судом, щоб отримати вічну кару. - До 

цього я прошу вас: Яка рішучість покаяння і виконання Мого Закону зможе виникнути у того, хто від 

початку вважає себе заблудлим? Яку надію матиме той, хто піде з цього світу, знаючи, що помилки 

його духу залишаться назавжди? 

45 Необхідно було, щоб Я Сам прийшов, щоб зняти з вас темряву ваших помилкових 

тлумачень, і ось Я тут. 

46 Ви думали, що в Єгові ви пізнали жорстокого, страшного і мстивого Бога. Тоді, щоб вивести 

вас з вашої помилки, Господь послав вам Христа, Свою Божественну Любов, щоб "пізнавши Сина, 

ви пізнали Отця", а неосвічене людство, знову заплутавшись у своєму гріху, вважає, що бачить 

розгніваного і ображеного Ісуса, який тільки й чекає приходу в Духовну Долину тих, хто образив 

Його, щоб сказати їм: "Відійдіть від Мене, Я вас не знаю"; і щоб вони негайно зазнали 

найжорстокіших мук у вічності. 

47 Настав час, щоб ви зрозуміли сенс Мого вчення, щоб не впасти в оману. Божественна любов 

не перешкодить вам прийти до Мене, але якщо ви не виправите своїх помилок, то невблаганний 

суддя вашої совісті скаже вам, що ви недостойні увійти в Царство Світла. 

48 Але ось ви знову маєте Мене, людство, в дусі, як Я і обіцяв вам. 

49 Дивіться на світло Духа Істини, що просвічує і пробуджує тих, хто перебуває у темряві. 

50 Але тим, хто присутній на цьому мітингу, Я кажу: слухайте Моє Слово з увагою, бо воно 

відкриє вам шляхи світла і висвітлить істину, яку вам необхідно знати. 

51 Хоча в житті кожен повинен віддати Богові всі свої борги, платіж, данина або приношення, 

які ви даєте Йому, насправді призначені не Йому, а тому, хто їх приносить. 

52 Якщо ти принесеш Йому чистоту, то це буде тобі на благо; якщо ти покажеш Йому заслуги, 

то вони стануть прикрасами, які піднесуть твій дух в присутності Бога. Якщо ти згрішиш, а потім 

покаєшся і виправиш свої провини, то мир духу і щастя, яке живе в тому, хто робить добро, будуть 

твоєю нагородою. 

53 Якщо Я часто дозволяю вам пити ту саму чашу, яку ви давали своїм братам, то це тому, що 

тільки так деякі з них зрозуміють зло, яке вони заподіяли; і, пройшовши через те саме 

випробування, яке вони змусили пройти інших, вони пізнають біль, який вони змусили їх відчути. Це 

просвітить їхній розум і призведе до розуміння, покаяння і, як наслідок, до виконання Мого Закону. 

54 Але якщо ви хочете уникнути страждань або спорожнити чашу гіркоти, ви можете це 

зробити, сплативши свій борг через покаяння, через добрі справи, через все те, що підказує вам 

ваша совість. Так ви повернете борг любові, повернете честь, життя або мир, здоров'я, радість або 

хліб, який ви в той чи інший час відібрали у своїх братів. 

55 Подивіться, наскільки реальність Мого правосуддя відрізняється від того уявлення, яке ви 

мали про свого Батька! 

56 Не забувайте: якщо Я сказав вам, що ніхто з вас не пропаде, то також безсумнівно, що Я 

сказав вам, що кожен борг повинен бути сплачений і кожен проступок викреслений з книги життя. 

Вибирати шлях до Мене - тільки вам. 

57 Ви все ще володієте вільною волею. 

58 Якщо ви віддаєте перевагу закону відплати за старість, як це досі роблять люди з гордих 

народів, подивіться на їхні результати! 
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59 Якщо ви хочете, щоб лікоть, яким ви вимірюєте своїх братів, вимірював і вас, вам навіть не 

потрібно чекати вашого входу в інше життя, щоб отримати Мою справедливість; бо тут (на землі), 

коли ви найменше цього очікуєте, ви опинитеся в такому ж критичному становищі, в яке ви 

поставили своїх братів. Але якщо ти хочеш, щоб вищий закон прийшов тобі на допомогу, не тільки 

звільнив від болю, якого ти найбільше боїшся, але і вселив у тебе благородні думки і добрі почуття, 

молися, призивай Мене, а потім іди своїм шляхом боротьби, щоб ставати все кращим і кращим, 

щоб бути сильним у випробуваннях, словом, щоб з любов'ю віддавати борг, який ти маєш перед 

Батьком своїм і перед ближнім. 

60 Заклик любові, який ви зараз чуєте з вуст цих голосоносіїв, є передвісником великих подій 

для людства. Ці послання - іскри мудрості, які будуть відкриті людству в майбутньому. Це початок 

пробудження всіх духів. Це підготовка до Епохи Одухотворення, часу, коли ви викупите себе в 

любові вашого Небесного Батька. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 17 
1 Улюблені, ось вам чергове послання від Божественного Вчителя, яке підніме вас на крок 

вперед у розумінні Мого вчення, бо ви не повинні зупинятися на шляху духовного прогресу. 

2 Я приходжу не для того, щоб заохочувати у вас звички застою або регресу, Я завжди веду 

вас по шляху розвитку. 

3 Моє Слово пропонує вам різноманітну їжу, все з вишуканим духовним смаком. 

4 Устами своїми ви говорили: "Слава в вишніх Богу", а коли ви прославляли Його ділами 

своїми? - Ви поклонялися собі і прославляли своїх ідолів, а Бога, Творця вашого, коли? - Саме Ісус 

прославив Свого Отця Своїм життям, і саме за Ним ви повинні жити. 

5 Так само Ти сказав: "Мир на землі людям доброї волі", і істинно кажу вам, що і людям злої 

волі Я дав мир; а ти, скажи Мені, коли ти дав мир? Багато століть ви повторюєте слова того псалма, 

яким народ приймав свого Господа в Єрусалимі, і це єдине, що робить людство відтоді: повторює 

ці слова, бо своїми справами воно робить якраз протилежне. 

6 Говоріть ці фрази, якщо хочете, але розумійте, що ні ці, ні будь-які інші слова не матимуть 

ніякого ефекту, поки ви не відчуєте їх у своїх серцях; якщо ви відчуєте їх, покажіть їх своїм братам у 

добрих справах, з лагідністю і смиренням; тоді Я відповім вам Своєю безмежною любов'ю і змушу 

ваш дух радісно вібрувати в непорочній благодаті Мого Миру. 

7 Тому Я говорю до вас сьогодні як Дух Святий. Часи інші, а отже і озброєння людей має бути 

іншим. 

8 Відмовтеся від словесних молитов і забобонів і віддайте себе Мені, Учителю, Отцю, Який 

завжди прийме і зрозуміє вас. 

9 Моліться, так, але з підготовленим серцем; говоріть зі Мною з тим духом, який ви відчуваєте 

в цей момент. Приходьте до Мене з думками, повними любові, але наближайтеся, говоріть зі 

Мною, як з учнями або як з малими дітьми, і Я дам вам відчути Мою мудрість і Мою любов. 

10 Просіть Мене зі смиренням, але ніколи не просіть чудес і не чекайте їх отримання. 

11 Дива в вашому розумінні не існує, немає протиріччя між божественним і матеріальним. 

12 Ви приписуєте Ісусові багато чудес, але істинно кажу вам, що Його діяння були природним 

наслідком любові, цієї божественної сили, яку ви ще не вмієте використовувати, хоча вона таємно 

присутня в кожному дусі. Бо ви не захотіли пізнати діючу силу любові. 

13 Що було присутнє у всіх чудесах, які творив Ісус, окрім любові? 

14 Послухайте, учні: для того, щоб любов Божа дала про себе знати людству, необхідна 

смиренність знаряддя, а Ісус завжди був смиренним; і оскільки Він дав приклад цього людям, Він 

сказав вам одного разу, що Він нічого не може зробити без Волі Свого Небесного Отця. Ті, хто не 

проникнеться смиренням цих слів, подумають, що Ісус був такою ж людиною, як і всі інші; але 

правда полягає в тому, що Він хотів дати вам урок смирення. 

15 Він знав, що ця смиренність, ця єдність з Отцем робить Його всемогутнім по відношенню до 

людства. 

16 О надзвичайно велике і прекрасне преображення, що дарує любов, смирення і мудрість! 

17 Тепер ви знаєте, чому Ісус, хоч і говорив, що нічого не може зробити, якщо не буде на те 

воля Його Отця, насправді міг зробити все; бо Він був слухняним, бо Він був смиренним, бо Він 

зробив Себе слугою закону і людей, і Він умів любити. 

18 Зрозумійте, отже, що хоча ви самі знаєте деякі здібності духовної любові, але не відчуваєте 

їх, і тому не можете збагнути причину всього того, що ви називаєте чудом або таємницею, і що є 

ділами, які здійснює божественна любов. 

19 Яке вчення Ісус дав тобі, яке не було б пов'язане з любов'ю? Яку науку, які вправи або 

таємничі знання Він використовував, щоб дати вам приклади Своєї сили і мудрості? - Тільки 

блаженна сила любові, за допомогою якої можна все. 
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20 У законах Отця немає нічого суперечливого, вони прості, бо мудрі, а мудрі, бо пронизані 

любов'ю. 

21 Зрозумійте Вчителя, Він - ваш підручник. 

22 Немовля Ісус дивував призначених вчителів Закону; проповідник Ісус дав вам великі 

одкровення на всі часи. Свої слова Спаситель Ісус запечатав Своїм життям, Своєю найвищою 

жертвою на хресті. 

23 Отже, улюблені учні, якщо ви хочете бути великими в істині і сильними духом, чому ви не 

наслідуєте Мене в ділах, які Я вчинив через Ісуса? Він говорив вам: "Я є Шлях, Істина і Життя", 

показуючи вам покірність Божественній Волі з лагідністю і смиренням. У чому ж тоді має полягати 

смиренність, яку ви виявляєте Мені? 

24 Слухай: Бог, Вища Істота, створив вас "за образом і подобою Своєю", не з точки зору 

матеріальної форми, яку ви маєте, а з точки зору здібностей, якими наділений ваш дух, подібних до 

здібностей Отця. 

25 Як приємно було твоєму марнославству вважати себе образом Творця. Ви вважаєте себе 

найбільш високорозвиненими створіннями, які створив Бог; але ви глибоко помиляєтеся, якщо 

вважаєте, що всесвіт був створений тільки для вас. З яким невіглаством ви називаєте себе вінцем 

творіння! 

26 Зрозумійте, що навіть земля не створена тільки для людей. На нескінченних сходах 

божественного творіння існує нескінченна кількість духів, що розвиваються, виконуючи 

божественний закон. 

27 Цілі, які охоплюють усе, і які ви, як люди, навіть якби захотіли, не змогли б зрозуміти, є 

великими і досконалими, як і всі цілі вашого Отця; але істинно кажу вам, що ви не є ні 

найбільшими, ні найменшими з Господніх створінь. 

28 Ви були створені, і в той момент ваш дух отримав від Всевишнього життя, в якому було 

стільки якостей, скільки було необхідно вам для виконання нелегкого завдання у вічності. 

29 Навіть зараз ви не знаєте всіх здібностей, якими наділив вас Отець, але не хвилюйтеся, ви 

дізнаєтеся їх пізніше. 

30 Чи знаєте ви про існування великих духів, яким судилося стежити за гармонією всього 

створеного, які постійно зайняті невідомими вам високими завданнями? - Ні, і тому Я ще раз кажу 

вам, що дух ваш не найбільш високорозвинений, що він розвинув лише в обмеженій формі ті 

якості, якими наділив вас Бог. 

31 Тим не менш, цих якостей буде достатньо, щоб щасливо вивести вас на найвищий рівень, 

який прийде до вас, якщо ви направите свої кроки на прямий і світлий шлях, який вказує вам Мій 

Закон. 

32 Я прийшов, щоб допомогти вам. Настав час спокути; прокиньтеся, встаньте! 

33 Ви згрішили, розірвали шлюб, скоїли злочини, і тепер, коли ви зіткнулися з правдою Мого 

Слова, яке показує вам ваші провини, ви прощаєте свої гріхи і вірите, що ваш Господь 

несправедливий, коли Він говорить вам про випробування і спокуту. 

34 Ви огорнули себе темрявою нечестя і невігластва, тим самим не давши своєму духу 

побачити світанок Третьої Ери, і коли Я приходжу, щоб змусити вас піднятися світлом Мого Слова, 

щоб ви побачили пишність нового світанку, ви не бажаєте прокидатися від свого духовного сну, і 

часом підводитеся неохоче. Багато хто воліє спати у своєму невігластві, не бажаючи прокинутися до 

вищої істини. Вони віддають перевагу долині сліз, хвороб і голоду; вони хочуть, щоб тривав довгий 

період століть, протягом якого порок і страждання були їх єдиним "заохоченням". Вони віддають 

перевагу всьому цьому, а не люблячому заклику, який Моя Любов посилає їм через їхню совість. 

35 Ти слухаєш Мене так, ніби Я дуже далеко від тебе, ліниво розплющуєш очі. Але оскільки ви 

не можете збагнути сенсу Божественного послання, бо ваш розум занурений у матеріалізм, ви 

віддаєте перевагу життю в злі. У цей момент ти забуваєш Мене, відвертаєшся від Мене, ти хочеш 

лише залишатися в страждальницькій апатії. Але я кажу вам: Якщо ви хочете жити в цій безодні 
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матеріалізації і невігластва, якщо ви хочете тільки насолоджуватися легковажними задоволеннями 

і низинними пристрастями, то хоча б не звинувачуйте Бога у своїх стражданнях. 

36 Якщо ви не маєте величі любити свого ближнього так, як любить вас Отець, то принаймні 

майте мужність і покірність, щоб нести наслідки своїх помилок. Якщо ви віддаєте перевагу своєму 

фальшивому миру і братовбивчим війнам, то не кажіть, що так хоче Бог, і не волайте до Отця про 

Його милість, коли відчуваєте, що вороги панують над вами, щоб Він прийшов і дав вам перемогу, 

яка лише потішила б ваше марнославство і сприяла б вашій розпусті, що не може бути дарована 

вам згідно з Моїм Законом. 

37 Коли люди забувають Мене і навіть відрікаються від Мене серед сміху, насолод і суєти, чому 

вони впадають у відчай і тремтять, коли пожинають урожай сліз, що терзає їхній розум і тіло? Потім 

вони богохульствують, кажучи, що Бога немає. 

38 Людина досить смілива, щоб згрішити, щоб відхилитися від шляху Мого Закону; але Я 

запевняю вас, що вона надзвичайно боягузлива, коли справа доходить до спокутування і сплати 

своїх боргів. Проте Я зміцнюю вас у вашому боягузтві, захищаю вас у ваших слабкостях, пробуджую 

вас від глибокого сну, витираю ваші сльози і дарую вам нові можливості, щоб ви змогли повернути 

втрачене світло і знову знайти забутий шлях Мого Закону. 

39 Я приходжу, щоб принести вам, як і в Другу Еру, хліб і вино життя, як для духу, так і для тіла, 

щоб ви могли жити в гармонії з усім, що створив ваш Отець. 

40 На Моїх шляхах розквітають чесноти, а на ваших - терни, прірви і гіркота. 

41 Той, хто говорить, що шляхи Господні повні терня, не знає, що говорить, бо Я не створив 

болю жодному з Моїх дітей; але ті, хто зійшов зі шляху світла і миру, повинні будуть зазнати 

наслідків своєї провини, коли повернуться на нього. 

42 За що ви випили чашу страждань? Чому ви забули заповідь Господню, а також місію, яку Я 

поклав на вас? - Тому що ви замінили Мій Закон своїм, і ось вам результати вашої марнославної 

мудрості: гіркі страждання, війни, фанатизм, розчарування і брехня, які душать вас і наповнюють 

відчаєм. І найболючіше для матеріалізованої людини, для того, хто все підпорядковує своїм 

розрахункам і матеріальним законам цього світу, - це те, що після цього життя він все одно понесе з 

собою тягар своїх помилок і схильностей. Тоді страждання вашого духу будуть дуже великими. 

43 Скиньте тут із себе тягар гріха, виконайте Мій Закон і приходьте скоріше. Попросіть 

вибачення у всіх, кого ви скривдили, а решту залиште Мені, бо недовгим буде ваш час любити, 

якщо ви дійсно вирішите це зробити. 

44 Ще раз повторюю, що я не ставив на вашому шляху ні терня, ні болю. Через Ісуса Я навчив 

вас відкинути всі слабкості, щоб показати вам Мою любов і силу, яка їй притаманна, щоб навчити 

вас справжньої радості, яка живе в істинно смиренному дусі. І з Моїм відходом і Моєю обіцянкою 

на ці часи Я залишив вам мир, світло надії і прагнення до Мого повернення. Але ви не хотіли цього 

розуміти і продовжували розпинати Мене, щоб Я знову і знову прощав вас. Однак ви повинні 

розуміти, що Моє прощення не звільняє вас від наслідків ваших гріхів, бо вони - ваші, а не Мої. Моє 

прощення підбадьорює вас, втішає, бо врешті-решт ви прийдете до Мене, і Я прийму вас з вічною 

любов'ю; але поки ви не шукаєте Мене на шляхах добра, любові і миру - ви знаєте це зараз і не 

повинні забувати про це: Зло, яке ви робите або маєте намір зробити, повернеться до вас зі 

складними відсотками. 

45 Зараз ви пожинаєте насіння вашого матеріалізму, і навіть якщо ви хочете, щоб Я схвалив 

ваші справи, ви помиляєтеся, бо Я незмінний у Своєму Законі; Я не роблю так, як ви бажаєте, бо 

тоді Я більше не був би "Шляхом, Істиною і Життям". 

46 Я приходжу, щоб скасувати ваші помилкові закони, щоб ви могли керуватися тільки тими, 

які сформовані на основі Моїх Заповідей і в гармонії з Моєю Мудрістю. Мої закони сформовані 

любов'ю, і оскільки вони походять від Моєї Божественності, вони незмінні і вічні, тоді як ваші 

закони минущі і часом жорстокі та егоїстичні. 
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47 Закон Отця створений з любові, з добра, він як бальзам, який дає розраду і піднімає 

грішника, щоб він міг понести відплату за свої провини. Закон любові Отця завжди пропонує 

порушнику щедру можливість морального оновлення, тоді як ваші закони, навпаки, принижують і 

карають порушника, а часто невинного і слабкого. У вашій юриспруденції панує жорстокість, 

помста і відсутність милосердя. Закон Христа - це любовне переконання, безмежна справедливість 

і найвища правильність. Ви самі собі судді, я ж - ваш невтомний захисник, але ви повинні знати, що 

є два способи розплатитися за свої кривди: один - любов'ю, інший - болем. 

48 Обирайте самі, ви все ще користуєтеся даром свободи волі. 

49 Люди, ви не хочете більше страждати? Тоді любіть, творіть добро на своєму шляху, 

перебудовуйте своє життя. - Хочеш бути великим і щасливим? Тоді любіть багато, любіть завжди. - 

Ви хочете плакати, хочете, щоб вас спіткали гіркі страждання, хочете воєн і розрухи? Тоді 

продовжуйте жити так, як ви живете зараз, дозволяйте егоїзму, лицемірству, марнославству, 

ідолопоклонству і матеріалізму продовжувати захоплювати ваші життя. 

50 Ви дуже чітко бачите хаос серед людей, щоб ви не продовжували формувати закон так, як 

ви вважаєте за потрібне. 

51 Я хочу, щоб учні і ті, хто приходить до Мого вчення, мали благородство в серці і чистоту в 

думках, бо тільки тоді вони зможуть вчитися у Мене, а потім навчати людство. 

52 Нині Я приходжу не для того, щоб воскресити - по відношенню до тіла - мертвих, як Я 

зробив це з Лазарем у Другій Ері; сьогодні Моє Світло приходить для того, щоб воскресити духи, 

які належать Мені. І ці воскреснуть до життя вічного через істину Мого Слова; бо дух твій є 

Лазарем, якого ти нині носиш у своєму єстві, і якого Я воскрешу з мертвих і зцілю. 

53 Тепер ви бачите, що Божественна справедливість полягає в любові, а не в покаранні, як у 

вас. Що було б з вами, якби Я застосував ваші власні закони, щоб судити вас переді Мною, перед 

Яким не мають сили ні зовнішня видимість, ні фальшиві аргументи? Якби Я судив вас за вашим 

беззаконням і застосував ваші жахливо суворі закони, що було б з вами? Тоді ви справедливо 

попросили б Мене проявити милість. Але вам не треба боятися, бо Моя любов ніколи не в'яне, не 

змінюється і не минає; ви ж, з іншого боку, безумовно, минаєте, ви вмираєте і народжуєтеся знову, 

ви йдете, а потім знову приходите, і так ви продовжуєте своє паломництво, поки не настане день, 

коли ви визнаєте свого Отця і підкоряєтеся Його божественному закону. 

54 Ви тут тимчасово, а Я - вічний; ви стогнете, бо віддаляєтеся від шляху, який вказує вам Мій 

Закон, а Я - незмінний. 

55 Витріть сльози, прискорте своє пробудження і підніміться. Відчуйте Мою Присутність у вас; 

необхідно, щоб ви прийшли до Мене, бо ви ще не знаєте Мене, о люди. 

56 Ви не знаєте нагороди, яка приходить до того, хто відчуває істинне покаяння і повертається 

до Мене, і не знаєте, що не обов'язково чекати свого входження в духовний світ, щоб отримати 

нагороду, яку дарує вам Божа любов. 

57 Мені було необхідно говорити з вами таким чином, бо люди заплуталися в знаннях, які вони 

отримали з книг, які вони вивчали; голос своєї совісті, однак, вони не хотіли чути, голос свого 

духовного знання, яке закликає їх слідувати за божественним світлом, з якого походить всяка 

мудрість. 

58 Кажу вам: корисне навчання - добре, і наука - добре; але понад усе - любов. Любов дасть 

вам імпульс, щоб зробити вашу науку гідною поваги і примножити її, бо ви повинні розуміти, що всі 

ваші знання - це лише послання, яке дає вам Моя любов. 

59 Запитайте своїх вчених, і якщо вони чесні, то скажуть вам, що вони просили у Бога 

натхнення. І Я дам їм більше натхнення, якщо вони будуть просити Мене про нього з більшою 

любов'ю до своїх братів і з меншим марнославством до себе. 

60 Істинно кажу вам: Все, що ви накопичили з істинного знання, походить від Мене; все, що є у 

них з чистого і високого, Я використаю на вашу користь в цей час, бо для цього Я дарував вам це. 

Але ви повинні остерігатися, о народи землі, бо якщо ви продовжуєте використовувати Мої 
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божественні вчення, щоб кинути виклик силам природи, якщо ви продовжуєте використовувати ті 

невеликі знання, якими ви володієте, на зло, ви отримаєте болючу і строго законну відповідь, коли 

ви найменше цього очікуєте. Ви кидаєте виклик повітрю, вогню, землі, воді і всім силам, і ви вже 

знаєте, які будуть ваші жнива, якщо ви вчасно не виправите свої шляхи, щоб утримати сили 

природи, розв'язані вашими безглуздими діями. Звертаю вашу увагу на те, що ви збираєтеся 

заповнити ту міру, яку дозволяє Моя справедливість вашій вільній волі; ви занадто сильно кидаєте 

виклик природі. І оскільки ви - маленькі, які відчувають себе великими, це Слово приходить, щоб 

попередити вас про небезпеку, в якій ви перебуваєте. 

61 А Слово говорить вам: Діти мої, нехай будуть добрі ваші серця, люблячи братів ваших; 

любіть усе створене. Шукати примирення і миру між усіма. Якщо ви не хочете, щоб земні 

потрясіння, яким ви самі сприяєте, стерли вас з лиця землі, вчасно схаменіться, о улюблені діти, 

заспокойте їх (сили природи) своєю любов'ю, перетворіть їх на мир. О люди, якби ви послухали 

Мене, скільки б ви позбавили себе від негараздів, і Я вже перетворив би ваш світ, не змушуючи вас 

страждати! Я б дав вам передчуття нагороди в цьому житті, я б дав вам мир і спокій. Спробуйте, 

діти мої. Ось чому Я послав вам Своє Слово в цей час, щоб визволити вас з прірви. 

62 Тим, хто Мене слухає, кажу, щоб ви зберігали в дусі своєму те, що стосується вас, а решті 

навчали братів ваших. Що для одного, те для всіх, тому жодна з Моїх овець не буде позбавлена 

духовної поживи. 

63 Я хочу, щоб ви були єдині, щоб Я міг винагородити вашу єдність, виливши на всіх Мої блага і 

Мою благодать. Досі Я бачив, як ви об'єднувалися лише на короткі миті, прагнучи піднести своє 

поклоніння Моєму Божеству. Переконайтеся, що об'єднані любов'ю ви здатні творити дива. По 

правді кажу вам: У вас ще є час попрацювати, щоб відновити те, що ви зруйнували. 

64 Багато чого ви Мені зробили, чим завдали Мені болю, але Я люблю вас, і любов Моя більша 

за ваші гріхи. 

65 Якщо шукаєте Мене як Суддю, то Суд Мій невблаганний; якщо шукаєте Мене як Учителя, то 

Мудрість Моя безмежна; якщо називаєте Мене як Отця, то Я з найлюблячішої доброти; але 

поправді кажу вам, що Я набагато більше від усього цього, бо не маю ні початку, ні кінця. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 18 
1 Подібно до того, як вам було оголошено про Мій новий прояв, сьогодні ви побачили його 

здійснення: Я прийшов духом, оточений ангелами і духами світла. 

2 Ті, хто не знає цих пророцтв, сумніваються в Моїй присутності, але навіть серед тих, хто 

вивчав Писання, Я бачу тих, хто не вірить у Мій прояв, бо їхні тлумачення майже завжди помилкові. 

3 Всіх, хто надає пророцтвам матеріального значення, спіткає та ж доля, що і єврейський 

народ, який очікував в обіцяному Месії могутнього Царя землі, а побачивши Мене смиренного і 

лагідного, не повірив у Мене, незважаючи на справи, які Я творив на їхніх очах. 

4 Відчували Мене, любили Мене і йшли за Мною люди з простими серцями, ніжним духом і 

чистим розумом, які прагнули і жадали любові, справедливості і правди. 

5 Тим, хто вивчає Писання минулих часів, я кажу, що тільки з одухотворенням вони зможуть 

знайти у своєму житті істину, що міститься в цій мові. 

6 Я буду допомагати тим, хто осягає і навчає істині, але зупиню на своєму шляху того, з чиїх 

вуст виходить плутанина, поки він не виправить своїх помилок. 

7 Навпаки, всіх тих, хто з чистим серцем сіє Моє насіння світла, тлумачачи Божественне Слово 

і висвітлюючи вчення, яке було приховане, - тих Я пошлю в землі і народи, щоб поширювати Моє 

вчення любові. 

8 Істинні вісники будуть зі здоровим серцем, зі смиренним духом, і тому вони знатимуть, як 

прийняти Моє нове послання з радістю і з вірою. 

9 Блаженні ті, хто приймає Мене в своє серце і вірить Моєму Слову, бо вони побачать Мене 

на небесній хмарі, оточеного Моїми духовними воїнствами; і хоча Я не ступатиму по пороху землі, 

як Я робив це в Другу Еру, вони зможуть відчути Мою духовну Присутність. Тоді вони об'єднають це 

нове послання з тим, яке поширилося серед людства і яке не було повним, оскільки Мої 

одкровення як Святого Духа все ще повинні були бути додані. 

10 Учні, одухотворяйте себе, щоб ви могли проникнути в істинний сенс Мого Слова і щоб, коли 

ви зустрінетеся зі своїми братами, які знають тільки Мої одкровення Другої Ери, ви могли 

погодитися у своїх тлумаченнях і почати духовне об'єднання людства. 

11 Часто ви викладаєте помилкові ідеї від недостатнього вивчення і проникнення в духовне; 

тому Я доручаю вам присвятити себе спогляданню Мого Вчення, щоб ви більше не робили справ, 

які ви вважаєте добрими, але які недосконалі перед Отцем. 

12 Визнайте, що відповідальними за те, щоб людство ясно розуміло духовний сенс Моїх 

нинішніх і минулих навчань, є всі ви, хто відчуває у своєму дусі голод пізнання, хто вступив на 

шляхи вивчення, споглядання і дослідження. Про тих, хто живе тільки обрядами, церемоніями і 

матеріальними культами, я не можу сказати того ж, вони задовольняються зовнішнім, бо ще не 

пізнали смаку плоду. 

13 Коли Мої учні перетнуть шляхи світу, почнеться духовне пробудження релігій і сект, які 

довгий час стояли на місці. 

14 "Пильнуйте і моліться", - повторюю вам знову і знову, але не хочу, щоб ви звикли до цієї 

доброї поради, а щоб замислилися над нею і діяли згідно з нею. 

15 Кажу вам молитися, бо хто не молиться, той віддається зайвим, матеріальним, а часом і 

божевільним думкам, які, самі того не усвідомлюючи, заохочують і живлять братовбивчі війни. Але 

коли ти молишся, твоя думка, немов світлий меч, розриває завіси темряви і пастки спокус, які 

тримають сьогодні в полоні багатьох істот, насичує навколишній світ духовною силою і протидіє 

силам зла. 

16 Не впадайте у відчай перед обличчям боротьби, не впадайте у відчай, якщо ви ще не бачите 

успіху. Усвідомте, що ваше завдання - боротися до кінця, але майте на увазі, що на вашу долю 

випаде лише дуже мала частина цієї роботи з оновлення та одухотворення людства. 
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17 Завтра ви залишите свій пост, а продовжити вашу роботу прийдуть інші. Вони зроблять крок 

вперед, і так Моє Слово буде виконуватися з покоління в покоління. 

18 Зрештою, всі гілки з'єднаються з деревом, всі народи об'єднаються в один народ, і на землі 

запанує мир. 

19 Моліться, учні, і вдосконалюйтеся у своєму піднесенні, щоб ваші слова повчання і любові 

знаходили відгомін у серцях ваших братів. 

20 По правді кажу вам: Якби цей народ, окрім розуміння свого призначення, вже виконував би 

своє завдання, то людство отримало б благодать за його молитвами. Але вам все ще бракує 

милосердя, щоб відчути своїх ближніх як справжніх братів, забути насправді відмінності рас, мов і 

віросповідань, і більше того, стерти зі своїх сердець усі сліди образи на тих, хто вас скривдив. 

21 Якщо ви зумієте підняти свої почуття над такою великою людською бідою, в вас підніметься 

найсердечніша і найщиріша благання про братів ваших, і ця вібрація любові, ця чистота ваших 

почуттів стануть найпотужнішими мечами, що руйнують темряву, створену війнами і пристрастями 

людськими. 

22 Біль підготував тебе, Ізраїлю, в неволі ти очистився, тому ти гідний піклуватися про 

страждання. 

23 Дивіться, люди Мої, будьте подібні до птахів, які сповіщають про новий день і будять тих, 

хто спить, щоб вони першими прийняли світло, і тоді Я скажу їм: Той, хто по-справжньому любить 

вас, вітає вас у цю мить. 

24 У людині є дві сили, які завжди воюють: її людська природа, яка є минущою, і її духовна 

природа, яка є вічною. Ця вічна істота дуже добре знає, що має пройти дуже багато часу, перш ніж 

вона досягне своєї духовної досконалості; вона підозрює, що їй доведеться прожити багато 

людських життів і що в них вона повинна пройти через багато випробувань, перш ніж досягне 

істинного щастя. Дух підозрює, що після сліз, після болю, після того, як він багато разів пройшов 

через тілесну смерть, він досягне вершини, до якої завжди прагнув у своєму прагненні до 

досконалості. Тіло ж, немічне і мале, плаче, бунтує і часом відмовляється підкорятися покликам 

духу, і тільки тоді, коли останній розвинувся, став сильним і досвідченим у боротьбі з плоттю і всім, 

що її оточує, йому вдається панувати над тілом і давати про себе знати через нього. 

25 Дух дає про себе знати через людські прояви; але він ніколи не використовує силу, щоб 

підкорити собі тілесну матерію. Дух хоче, щоб матерія з'єдналася з його волею в повному знанні, 

він хоче послуху, який виявляє лагідність. 

26 Хоча провина деяких полягає в тому, що вони наполегливо зберігають свою непокору, і 

вони відчувають, що плоть все ще чуттєва і вперта, і вони хотіли б мати трон для цього; але якщо Я 

не догоджаю їм у всьому, чого вони бажають, то це тому, що в Моїх дітях є ще одна істота, яка 

вібрує в більшій чистоті і любові, яка прагне до вищого життя; в ній існує духовна думка, яка 

відображає божественне. Ваш мозок, з іншого боку, лише відображає людські думки. 

27 Довге паломництво духу, далекий його шлях, багато і дуже різноманітні його форми 

існування, і в кожну мить його випробування іншого роду; але, проходячи їх, він піднімається, він 

очищається, він удосконалюється. Йдучи по життю, він залишає за собою світлий слід, тому ниття 

його тіла часто не має значення для піднесеного духу, бо він знає, що це пройде і що він не може 

дозволити зупинити себе на своєму шляху подіями, які здаються йому дріб'язковими. 

28 На мить він звертає увагу на слабкості своєї плоті, але знає, що не можна занадто сильно 

любити те, що живе лише короткий час і що незабаром зникне в надрах землі. 

29 Яка користь від ваших прагнень і амбіцій поклонятися тілу і ставити його на трон 

марнославства? Скільки б вона не тривала, це дуже мало в порівнянні з вічним життям духу. 

30 Необхідно, щоб ви підкорялися вищій частині вашого єства, якою є дух, що живе в кожному 

з вас, щоб дати йому можливість проявитися з ясністю і звернути свої кроки до тієї мети, заради 

якої він був створений. 
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31 Скажи Мені: Хто Ти? Що ти таке? Ким ви себе вважаєте? Ким ви себе відчуваєте? Чи матерія, 

яка йде в могилу, чи дух, який піднімається до вічності, до нескінченності? 

32 Істинно кажу вам, що протягом усього часу вашого існування ви змішуєте свої враження, 

потреби, тривоги і бажання, не знаючи, які з них походять від духу, а які від матерії. 

33 Дух, який істинно знає своє призначення, передає свою вібрацію тілу, яке він оживляє, щоб 

воно допомагало йому і брало участь у його місії; але коли настає момент, коли він залишає 

оболонку свого тіла на землі, він не відчуває скорботи, бо знає, що такий закон, і йому байдуже, як 

помирає те, що було його тілом: через хворобу, через старість або руйнування. Він знає, що його 

завдання важливіше за все. 

34 Ви знаєте, як помирали Мої апостоли Другої Епохи? Як закінчив Петро і всі ті, хто носив 

Мене в своїх серцях? - Петро помер на хресті, кажучи, що він не гідний померти так, як Я. Він 

просив померти з опущеною головою. А хто ж керував Петром і давав йому силу, твердість і спокій, 

щоб він прийняв свою мученицьку смерть? - Його справжнє єство, дух, який є Божою дитиною і 

знає, як подолати неміч тіла. В останню годину Він показав Себе врівноваженим, спокійним, як і 

Його Учитель, коли Він волав на хресті: Все зроблено. 

35 Якщо ви розглянете ці приклади, то прийдете до висновку, що людина є більше духом, ніж 

плоттю, і що вона, коли одухотворена, підкоряється вищим заповідям Мого Закону. 

36 Для тих, хто досягає цієї духовної висоти, відкриваються ворота Царства Небесного і вони 

входять до нього без "ах", без нарікань. 

37 З цим послухом, з цією відданістю і любов'ю ці учні увійшли в присутність Отця. А ти, коли 

послухаєшся поклику свого духу? - Ви боїтеся болю і всього, що стосується тіла, тому що ви не до 

кінця прийняли істину, бо якби це було так: Хто міг перешкодити вам говорити і проголошувати 

правду, навіть якщо вам погрожували смертю? 

38 Знаєте, чому відрубали голову Іоанну Хрестителю? - Тому що він говорив правду, тому що 

тримався правди і вказував на вади тих, хто називає себе царями в світі і сидить на троні гнилі. Але 

якщо великі духи мають великі муки і підносяться над нещастям, стражданнями, болем і смертю, і 

таким чином гідно виконують своє завдання, - то хто ж ви такі, що починаєте день зі стогоном, а 

закінчуєте його ввечері плачем і непокорою або бунтом? Ви плоть і тільки плоть, бо ще не вмієте 

піднятися над болем і всім тим, що ви називаєте нещастям. 

39 Добре, що ви уважно вивчаєте все те, що я вам сьогодні сказав. Зрозумійте: чим вище буде 

втілений дух, тим менше будуть його страждання і вплив болю на його тіло. 

40 Апостола Іоанна опустили в киплячу олію, і він не помер. Сила Духа, який піднявся до Отця, 

проявилася в тому, що сила спеки зменшилася. 

41 Його вивели, а коли побачили, що він не зазнав ніякої шкоди, вигнали, і навіть тоді він 

продовжував виконувати високі заповіти Господні, і це випробування не зупинило його в 

духовному вдосконаленні. 

42 Ви, які слухаєте Мене сьогодні і з яких мають вийти Мої нові учні, впадаєте у відчай перед 

обличчям випробувань і намагаєтеся зійти з Мого шляху. 

43 Коли ви зможете носити Моє вчення у своєму серці і зможете покласти своє життя заради 

свідчення істини? 

44 Невже вам недостатньо прикладів стількох мучеників, які віддали своє життя за любов до 

людства, за відстоювання правди чи захист справедливості? Хіба цих прикладів вам недостатньо, 

щоб зрозуміти, на що здатні Мої учні? 

45 Ви відчуваєте дискомфорт, коли вітер дме сильніше, ніж вам хотілося б; коли сонце 

припікає занадто сильно, ви протестуєте, а коли його закривають хмари, ви не згодні. Коли буря, ви 

шукаєте укриття, лаєтесь, а коли земля трясеться, ви в жаху тікаєте. 

46 Ви ті люди, які народжені для того, щоб правити на троні і щоб сили природи підкорялися 

вашому велінню, тільки для вашого блага? 
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47 Сили природи підкоряться вам, якщо ви будете виконувати Мій Закон і просити Мене про 

це заради блага ваших братів! 

48 Я хочу, щоб кожен був апостолом істини, щоб ви були корисними в житті, бо ви прийшли 

виконати завдання, яке є в задумі Творця. 

49 У цей час Я кажу вам, що пшениця Мого Вчення рясна, і все ж вона не посіяна. Плачте, якщо 

маєте любов до цієї справи, бо Божественний Сіяч, який дав вам Своє насіння і показав вам поля, 

все ще самотній. Плачте, щоб ваші сльози послужили для зрошення полів, на яких ви потім будете 

працювати. 

50 Не бійтеся бути ображеними вашими ближніми; те, що ви називаєте образою, - це щось 

добре, що вони роблять вам, це допомога у виконанні вашого завдання. Хіба ви не знаєте, що той, 

хто йде шляхом розвитку, повинен страждати? Хіба ви не знаєте, що дух не повинен перейматися 

всіма цими слабкостями, бо це дрібниці, які лише впливають на матерію? 

51 Я хочу бачити вас сильними перед обличчям життя, його перипетій і його страждань. 

52 Станьте сильними в практиці благодійності і не зважайте на те, що вас так чи інакше оцінять. 

Не потрібно говорити, який ти є, потрібно лише бути готовим дарувати (людям) ласку, милосердя, а 

вуста повинні бути готові висловити доброту, слушну пораду і прощення. 

53 Ваше призначення - творити добро на своєму земному шляху. 

54 Зрозумійте, що матеріальне творіння, яке ви називаєте Всесвітом, - це місце проживання 

духів в еволюції, місце досконалості. Коли духи досягнуть високого розвитку, що дозволяє їм 

вселятися у вищі доми, світи, в яких вони раніше мешкали, зникнуть, виконавши своє призначення. 

55 Уся сила, що оживляла істоти і давала життя організмам, повернеться до Мене; усе світло, 

що осяяло світи, повернеться до Мене, і вся краса, що вилилася на царства творіння, буде в Дусі 

Отця; і знову в Мені це життя перетвориться на духовну сутність, яка виллється на всіх духовних 

істот, на дітей Господніх, бо Я ніколи не позбавлю вас дарів, які Я вам дав. 

56 Мудрість, вічне життя, гармонія, нескінченна краса, добро - все це і багато іншого буде в 

дітях Господніх, коли вони разом з Ним оселяться в місці досконалості. 

57 Сьогодні ви далекі від цієї мети; доказом цього є те, що на землі я заперечую проти того, що 

ви зробили зі своїм духом, а коли ви приходите в духовну долину, я докоряю духу за те, що він 

зробив зі своїм тілом під час проходження через світ. Поки ви ще діти в цьому вченні, ці світи, ця 

природа, це матеріальне життя повинні залишатися. 

58 Як Бог, Я просвіщаю вас і підтримую вас; як Батько, Я люблю вас і чекаю вас; як Учитель, Я 

навчаю вас і направляю вас; але як Суддя, Я суджу вас невблаганно. 

59 Хтось може сказати, що Я подібний до багатого скнари, який хоче все для себе, бо все, що 

він охороняє, він охороняє і відвойовує; але істинно кажу вам: як у світі все, що Я помістив у ньому, 

було для вас, а не для Мене, так і у вічному житті Я зберігаю все для вас, поки ви не ввійдете в 

нього і не станете його володарями. 

60 Хіба Я не говорив вам, що ви - спадкоємці Моєї слави? Отже, все, чого бракує, - це щоб ви 

здобули заслуги, щоб вони стали вашими, і щоб ви могли ними насолоджуватися. 

61 Все, що Я створив, було не для Мене, а для Моїх дітей. Я хочу тільки вашої радості, вашого 

вічного блаженства. 

62 Не бійтеся заблукати, щоб знайти Мене, бо Я - не тільки мета, але й шлях. Хто хоче дійти до 

Мене, нехай іде шляхом смирення, діяльної любові до ближнього, покірності і зміцнює своє 

прагнення до досконалості в любові. 

63 Для того, щоб ваша хода була безпечною, досягніть внутрішньої єдності у своєму єстві, щоб 

дух завжди міг направляти тіло на добрий шлях, а тіло, в свою чергу, могло йому підкорятися. Коли 

ви здобудете цю перемогу над собою, вам буде легко підкорятися волі Отця вашого. 

64 Відверніться від марного, приберіть зі свого життя непотрібне і не займайтеся марним. 
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65 Уникайте всіх пороків. Так ви збережете дух чистим, а тіло здоровим, щоб зброєю любові 

боротися за завоювання Землі Обітованої, тієї землі, яка чекає на вас як найвища нагорода в 

духовному житті. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 19 
1 Люди, заспокойте свої уми, розбурхані життєвими перипетіями та ударами долі. 

2 Як ви боретеся, намагаючись звільнитися від темряви, в якій живете, хоча ви повністю 

перебуваєте в часі світла! Велика ваша боротьба, і тому ви приходите виснажені. Саме з цієї 

причини я закликав вас відпочити кілька хвилин, бо ви повинні продовжити виконання вашого 

завдання, яке ви ледве почали. 

3 Час від часу Я піднімав завіси Своєї таємниці відповідно до вашого розвитку, бо тільки той, 

хто йде цим шляхом, може досягти Мене. 

4 Я - Учитель, який шукає людей на всіх шляхах, щоб вказати їм істинний шлях. 

5 Моє Слово приходить як світлий меч для боротьби з невіглаством і невір'ям людей. Я 

приходжу, щоб заявити про Себе перед тими, хто заперечував Моє існування, щоб запитати їх: Хто 

створив всесвіт з безліччю світів, ледь видимих для вас? - О люди, які у своїй віддаленості від істини 

мали нахабство думати, що ідея Творця - це просто вигадка людського розуму! Як ви можете собі 

уявити, що ідея вічного і нескінченного могла виникнути у вашому обмеженому і маленькому 

розумі? 

6 Але навіть ті, що приходять до Мене, кажуть, що люблять Мене, і цим Я кажу: Як ви можете 

говорити, що любите Мене, коли ви робите протилежне тому, що наказує Мій Закон, коли ви 

зраджуєте себе, виявляючи почуття у своїх діях, які суперечать вашим словам? 

7 Як багато є навіть тут, серед натовпів, які слухають Мене, тих, хто каже, що вони спірити*, і 

які ще не знають ні сили і мудрості спіритизму, ні сил і властивостей духу; і своїми справами вони 

заперечують Моє Вчення, яке духовно просвічує людство, подібно до променистого світла. Але 

Моє терпіння безмежне, і Я чекаю, коли ви перетворитеся на Моїх учнів. Я повинен зробити з вас 

смолоскипи, які своїм світлом донесуть до інших народів первісне послання, яке ви отримали як 

одкровення через людський розум. 
* Тобто учні вчення духу. Їх не слід плутати зі спіритуалістами - послідовниками окультизму, в яких 

проявляють себе духи, ще прив'язані до матерії, або ті, що мають низький духовний розвиток. 

8 Якщо люди будуть відкидати ваші свідчення і суперечити вам, нагадайте їм, що у мене була 

домовленість з людством цього часу, яку я прийшов виконати. Скажи їм: Якщо Я обіцяв прийти 

знову, то тільки тому, що Моє завдання ще не виконане, і воно не буде виконане, поки не 

залишиться жодного грішника. Написано, що якщо дев'яносто дев'ять овець у кошарі, а однієї не 

вистачає Мені, то Я шукатиму ту одну. 

9 Я хочу знову показати вам силу Моєї любові, перетворюючи жорстокі серця людей на 

апостолів Мого Вчення, починаючи з цього народу, який не менш жорстокосердий, ніж інші. Я 

прийшов сказати вам, щоб ви збільшили свої знання через це нове послання, яке Я дав вам, щоб ви 

могли об'єднати його з Моїми попередніми одкровеннями, поки вам не вдасться сформувати у 

вашому розумі Книгу Мудрості, щоб бути гідними свідчити про Мою Істину і навчати їй ваших 

братів. 

10 Вас назвуть агітаторами, але не бійтеся, бо так само засудили вашого Вчителя свого часу за 

"порушення спокою", як кажуть люди. Поправді кажу вам, 

Я прийшов не тільки сколихнути серце кількох людей Своїми одкровеннями, але й сколихнути дух 

усього людства Своїм Словом. 

11 Тому Я приходжу до вас в цей час, коли Моє Світло проявиться різними способами серед 

людей і змусить їх знову затремтіти, одних від захоплення, інших від страху, третіх від гніву; але не 

буде жодного, хто не буде збуджений, як тільки настане Година, коли Моє Послання буде 

оголошене. 

12 Якими ж маловірними були ви і чи кликали ви Христа, ви, які знали, що Він має прийти! Але 

тепер, коли ви вже маєте Моє одкровення і Моє послання, ви більше не будете слабкими, 

боязкими або холодними. 
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13 Хіба я образив вас тим, що назвав вас жорстокосердим? Я говорив вам тільки правду, бо в 

усіх світах усі істоти виконують Мій Закон, а ви не відгукуєтеся на Мій Божественний заклик. 

14 Але не бійтеся, бо ще ніхто не досяг мети; але всі ви досягнете її, обіцяю вам, Я - Обіцянка 

всіх часів, Я - Невтомний, Який ніколи не перестане вчити вас. 

15 Ви починаєте мріяти про те, щоб бути носіями і апостолами істини, але не поспішайте, 

завжди беріть за орієнтир світло своєї совісті, бо як ви можете проголошувати істину, якщо ви ще не 

знайшли її в собі? Як ти доведеш, що любиш Мене і любиш братів своїх, якщо залишаєш будяки і 

терня на життєвому шляху ближнього свого? 

16 Вода потоку життя, яка є Моєю істиною, тиха, кришталево чиста і корисна; але не плутайте її 

з водою, яку ви даєте нужденним, бо вона іноді буває нечистою. 

17 Прийміть Моє благословення, нехай воно буде у вас, як невичерпне джерело, що втамовує 

безмірну спрагу, яка вас мучить. 

18 Нехай моє благословення буде бальзамом на ваші хвороби, болі та гіркоти, піднімає до 

життя тих, хто втрачає сили на шляху свого розвитку. 

19 Щоб допомогти вам у вашому духовному устремлінні вгору, Я викликаю Свій мир в серце 

апостола Третьої Ери, якого Я приймаю як представника людства, і через його посередництво 

дарую їй Свою люблячу допомогу. 

20 Сьогодні ви чуєте Мій голос над людським розумом, і він знову говорить вам: "Любіть один 

одного". Таким чином, ви почули голос Господа устами Ісуса, коли Він навчав вас любити 

ближнього свого, як самого себе, на підтвердження Закону, який народ Ізраїлю отримав через 

Мойсея в Першу Еру. 

21 Мойсей був тоді Моїм рупором, він привів вас до брами Обіцяної землі, але Я не дозволив 

йому ввійти до неї, бо там ви коронували б його царем; але істинно кажу вам, що й царство його 

було не від світу цього. - Земля обітована була дана людям, щоб вони жили в ній у мирі та 

поклонялися Отцеві. В Єрусалимі цей народ побудував перший храм Єгові, і в ньому Божественний 

Дух виявив Себе; там Він приймав плач або хвалу дітей тих племен. На його вівтарі Ви поставили 

Ковчег Заповіту, символ Вашого заповіту з Отцем, і перед Святим Святих схилили свої шиї царі та 

вчені. 

22 Жерці, яким було доручено здійснювати ритуальні дії, спочатку були сповнені любові, але 

згодом впустили в свої серця гризучого хробака марнославства і жадібності і перетворилися на 

лицемірів, лицемірів і миролюбців. Потім один за одним з'являлися пророки, які сповіщали про 

прихід Месії, але народ їх відкидав, висміював і приносив у жертву. 

23 Так вони приготували Моє пришестя своєю кров'ю. 

24 Оскільки кожне слово, що походить від Бога, повинно збутися, Месія народився серед 

людей і навчив вас, як виконувати закон Отця і приносити поклоніння Богові, люблячи і прощаючи, 

наповнюючи життя людей затишком і світлом. 

25 Я прийшов як пастух, щоб зібрати овець, яких вовки вже почали грабувати, і показав їм 

кошару. Протягом усього Свого земного шляху Я вчив людей любові і плодам, що приходять від неї, 

які вони називали чудесами. Ці справи запалювали в серцях віру, а через неї я давав їм можливість 

побачити істинний шлях. Тисячі й тисячі людей були свідками Мого Слова і Моїх справ, але тільки 

дванадцять пішли за Мною безпосередньо. 

26 Коли наближався момент Мого відходу, Я сказав їм: Єрусалим зараз святкує Пасху, треба, 

щоб ми поїхали туди, щоб збулися пророцтва. Потім Я давав Своїм учням останні настанови, які 

закарбовував у їхньому дусі божественним вогнем Своєї любові. Я пішов зі Своїми учнями до 

Єрусалиму. Коли Я перетинав міську браму на смиренному і лагідному осляті, натовп - серед яких 

були хворі, яких Я зцілив, сліпі, які знову прозріли, кульгаві, які знову ходили, і стражденні, які 

втішилися і сповнилися надії - співав гімни, хвали і пісні прославлення, тому що нарешті прийшов 

обіцяний Спаситель. Ніхто не знав, що на тій Пасці Я буду жертовним агнцем. 
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27 При Моєму вході і під світлом Мого погляду здригалися серця, зцілювалися хворі, а з їхніх 

грудей лилися слова хвали і подяки на адресу рабина. Тоді підійшли до Мене фарисеї і сказали 

Мені: "Господи, зроби так, щоб Твої учні і цей народ припинили свій безладний крик, бо вони 

порушують порядок у місті під час свята", на що Я відповів їм: "Воістину, якби вони замовкли, то 

каміння закричало б від радості". Фарисеї відійшли, але вже їхні серця, налякані і стурбовані 

справами, які робив Ісус, починали підбурювати до зради. 

28 Так я дійшов до порталу храму, який колись був святинею народу Божого, а потім 

перетворився на торговий зал, і вигнав звідти його осквернителів. 

29 Серце і справи тих, хто називав себе слугами Господніми і вчителями Закону, поступово 

викривалися перед обличчям вчинків Ісуса; відтепер вони вимагали вбити Його, щоб не втратити 

свою владу, яка опинилася під загрозою. 

30 Один з Моїх учнів, який часто чув Моє Слово любові, що говорило про Царство Духа, і який 

відчував у своєму серці ласку і любов свого Учителя, через свою слабкість і невіру в Мої обітниці 

став тими воротами, які відчинилися, щоб впустити людське зло, що впало на Мене у вигляді 

хреста. З якою ненавистю кричали ті люди, вимагаючи, щоб підданий імператора розіп'яв Мене. 

Але треба було, щоб Син Божий був у великих випробуваннях, щоб люди побачили Його смирення, 

Його любов і Його силу. 

31 Кров того Тіла зійшла на землю, а людські уста, які проголошували Божественне Слово у 

світі, до останньої миті на Хресті не переставали говорити про любов і прощення; і Христос став 

єдиним з Отцем, бо "Слово", яке стало людиною, щоб бути почутим у світі, завжди було в Бозі. 

32 Через багато років місто і той осквернений храм були зруйновані, щоб сповнилося Моє 

слово, і каменя на камені не залишилося від того храму. Я сказав, що можу зруйнувати храм 

Соломона, такий царський, великий і величний, яким він був в очах людей, і відбудувати його за 

три дні. 

33 Істинно кажу вам, що люди не зрозуміли духовного значення цих слів, бо для Мене час не 

минає, бо Я є Вічність. Ось Я в Третій Ері, в Третій День, закладаю фундамент істинного храму і 

будую його в дусі людей. 

34 Ілля був обраний, щоб проголосити вам, що Книга Семи Печатей була знята і що вона була 

відкрита на Шостій Печатці. Моє Слово прийшло сповнене світла, щоб запалити вашу віру, щоб ви 

більше не впадали в ідолопоклонство і щоб ви дозволили Мені будувати Мій Храм у вашому серці. 

Ось, діла людських рук руйнуються, а діла Духа вічні. 

35 Загублені знайдуться, заплутані просвітяться, і всі знайдуть дорогу, яка приведе їх до Землі 

Обітованої. 

36 Якщо ви не захотіли визнати Мене тут, на землі, і не дозволили Мені зібрати вас разом, як 

птах збирає своїх пташенят під крила, то Я об'єднаю вас навіки за межами цього світу під Моїм 

покровом миру. 

37 Народе Мій, Я нагадав тобі про Моє життя серед тебе, тому що наближаються дні пам'яті 

того останнього тижня, який Я провів серед людства. У ці дні ви відчуваєте себе так, ніби для вас 

спускається послання з безкінечності. 

38 Все, що ти бачиш, здається тобі таким, що говорить тобі про Мене. Сонце, поля, міста, люди, 

все здається вам таким, що говорить з вами про Вчителя. Це тому, що пам'ять дозволяє вам знову 

відчути Мою присутність, і Я знову посилаю вам Своє послання любові. 

39 Якщо в ці дні ваші очі хочуть плакати, нехай плачуть; якщо ваше серце тремтить від любові, 

нехай тремтить і воно. 

40 Христос, земна оболонка якого знищила натовп, - це той самий Христос, який відкриває 

Себе сьогодні, бо люди знищили тіло, але не "Слово", яке промовляло через нього. 

41 Яка смерть могла б зупинити Мої кроки, яка могила могла б утримати Мене? - Але ви, самі 

того не бажаючи, самі того не усвідомлюючи, поховали у своїх серцях істину, суть якої - істина 

Вчителя. Це тіло, яким ви володієте, ви перетворили на гробницю свого духу. 
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42 Дозвольте Духу зняти могильну плиту з вашого серця, щоб воно, наповнене світлом, могло 

піднятися до істинного життя. 

43 У такий спосіб Я доступно пояснюю вам те, що вам важко зрозуміти: Христос і Божественна 

Любов - це Сам Отець. Ісус був досконалою людиною, яка проголошувала Боже послання. Він був 

найвищим проявом одухотворення - тому Його називають Божественним Учителем. 

44 О улюблені учні! Коли ти думаєш про те, що Я зробив у світі, то відчуваєш себе занадто 

незграбним і малим, щоб зрівнятися зі Мною. Коли замислюєшся над часом, що минув відтоді, то 

розумієш, що дуже мало розвинувся духовно. Бувають моменти, коли ви відчуваєте прагнення і 

необхідність розвивати свої духовні дари, щоб отримувати Мої послання безпосередньо, а також 

проникати в те, що прийде, і за допомогою якостей духу вирішувати конфлікти, випробування і 

хаос, які оточують вас всередині людства. 

45 Як же хочеться дивитися поглядом Духа! І ви побачите, але тільки тоді, коли виявите, що 

краще розумієте одкровення Господні, як тільки дозволите собі керуватися світлом совісті, що 

осяює ваш дух. 

46 А поки що вивчайте це послання і записуйте його, бо прийдуть часи, коли ви більше не 

почуєте цього слова, і тоді для вас залишиться тільки Писання. 

47 Я хочу, щоб Моє Слово, коли з нього формуються книги, які повинні розійтися по землі, було 

надруковано бездоганно, так само чисто, як воно вийшло з Мене. 

48 Якщо ви впустите її у свої книги таким чином, то з неї потече світло, яке просвітить людство, і 

її духовний сенс відчують і зрозуміють усі люди. 

49 Моє послання цього часу також буде заперечуватися і проти нього боротися. Дехто скаже, 

що Моя маніфестація не була корисною; але не турбуйтеся, бо Моя Робота Другої Ери також 

обговорювалася, заперечувалася, висміювалася, і все ж одне серце за іншим і один дух за іншим 

визнавали і цінували ті страждання, яких Я зазнав серед вас. 

50 Знайте, люди Мої, що були і є ті, хто каже: "Яке відношення має біль Ісуса до нашого 

спасіння? Його страждання не можуть дати нам благословення". Але Дух Істини говорить вам: Я був 

серед людей через Ісуса, як ці запашні рослини, що пахнуть руками Того, Хто вирвав у них життя. 

51 Той хрест, який ви Мені дали і який Я прийняв, був доказом Моєї любові до вас, а також 

доказом того, що ви спасетеся Моїм прикладом. Чому ти думаєш, що якби Я знав, що Моя жертва 

буде марною, то приніс би її тобі? Хіба ви не пам'ятаєте, що Я говорив вам, що в справі Отця не 

пропадає жодне зернятко? 

Коли відкрився бік Учителя, Він побажав, щоб ви побачили в ньому ворота, які відчинилися, щоб 

ви всі могли жити у вічності, і першим, хто побачив ці ворота, був воїн, який простромив своїм 

списом тіло Ісуса Христа. 

52 Моя Любов подібна до дерева, яке ароматизує сокиру дроворуба, що позбавляє його 

існування. Кожна крапля крові з того тіла розтікалася по цьому людству, прощаючи всіх і 

ароматизуючи їхнє існування божественною сутністю Мого вчення. 

53 Але якщо це людство у своїй сліпоті думає, що цієї жертви було недостатньо для його 

спокути, то ось вам знову Моє Слово, не слово людини, яка не знала, як інтерпретувати це 

послання, але Моє Слово, яке вчить вас безсмертній суті Мого Вчення і Моїх справ, божественне 

пояснення, через яке люди зрозуміють духовну цінність тієї Крові, яка була пролита на Голгофі з 

любові до людства. 

54 Я скажу вам, у чому сенс цієї жертви, бо ви належите Мені, як і Я належу вам. 

55 Ніколи Я не бачив ворога в жодному створінні, бо всі ви - Мої діти. Слово "ворог" по 

відношенню до брата людського оскверняє вуста того, хто його вимовляє. 

56 Лонгін* простромив Мені бік, і Я пролив на нього кров, що стала світлом у його сліпих очах. 
* Ім'я римського солдата. 

57 Я хочу, щоб ви були схожі на свого Вчителя, щоб ви по праву називали себе Моїми учнями. 

Моя спадщина - це любов і мудрість. Це Христос прийшов до вас, і це Христос промовляє до вас у 
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цю хвилину; але не намагайтеся відокремити Мене від Бога, або бачити Мене поза Ним, бо Я є і 

завжди був єдиним з Отцем. Я говорив вам, що Христос є Божественна Любов, тому не намагайтеся 

відокремити Мене від Отця. Невже ви думаєте, що Він Отець без любові до Своїх дітей? Звідки у 

вас така ідея? Настав час вам це усвідомити. 

58 Нехай ніхто не соромиться називати Бога, Творця, Отцем, бо це Його істинне ім'я. 

59 Я знову приніс вам світло, щоб ви зрозуміли те, що не могли зрозуміти раніше. 

60 Якщо Я сказав вашому духу перед тим, як послав його на землю, що дам йому світ вчення, 

то сьогодні Я кажу йому, що пропоную йому небо мудрості. 

61 Ідіть цим шляхом одухотворення, і ви отримаєте цей рай, про який Я говорю вам. 

62 Мудрість духу - це світло, яке ніколи не гасне. 

63 Я - Учитель, Я - Христос, який промовляє до вас через совість, так, як тільки Я маю прийти до 

кожного з вас, яка пестить вас, коли промовляє до вас. 

64 Тут ви маєте Мене і бачите, як Я шукаю, здавалося б, марних істот для справи любові, які, Я 

знаю, будуть служити Мені, бо Я створив їх. 

65 Я використовую ваш дух, вашу волю, ваше серце, ваш розум, і поки ви не досягнете часу 

вашого оснащення і вашого просвітлення - коли Я зможу використовувати вас, перетворивши вас 

на Мої інструменти, - Я залишаю вам Мої вчення, щоб ви могли засвоїти мудрий урок. 

66 Проживіть ці дні пам'яті так, як Я готую вас через Моє Слово. Замисліться, пориньте в ту 

годину, коли земля захищалася від людської невдячності і небеса затьмарилися, але коли Агнець 

не повстав. 

67 Сумним був погляд Учителя на Голгофі, але цим поглядом Він благословив вас. За ці натовпи 

Він пішов на смерть, але знав, що незабаром воскресне в усіх серцях, якщо вони народяться для 

віри. 

68 Ті, хто буває в Єрусалимі, кажуть, що в тих місцях панує атмосфера, яка дивує дух, і що навіть 

світло здається дивним. 

69 Істинно кажу вам, це голос сумління, це спогади, які змушують серце тремтіти, і хоча Ісус 

там помер і людство Його більше не бачило, Христос з'являється скрізь у Своєму Єстві, у Своїй 

присутності і силі. 

70 Каравани чоловіків і жінок вирушають до Єрусалиму, і коли вони в'їжджають у ці місця, на 

думку спадають іноді дружні, іноді гіркі спогади. Вони знаходять, що все пронизане присутністю 

Ісуса. Але навіщо йти так далеко в паломництво в пошуках матеріальних слідів, якщо кожна 

людина має Мою Божественну Присутність у своєму дусі, де б вона не перебувала? 

71 Я бажаю, щоб ви всі через це вчення несли послання братерства, доброї звістки, любові; 

привітання, краплю цілющого бальзаму, дружні обійми для всіх ваших братів. 

72 Я приходжу в цей час, щоб ви з землі, при світлі Мого вчення, побачили Новий Єрусалим, 

Світле Місто, обіцяне духу, яке бачив Мій апостол Іоанн у своєму Об'явленні; але якщо в першому 

Єрусалимі людська злоба піднесла Мене на хрест тортур, то в Новому Місті, яке буде духовним, 

духи піднесуть Мене на вівтар своєї любові. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 20 
1 Книга Мого Слова - це книга божественної і істинної любові; в ній ви знайдете незмінну 

істину. Потягніться до неї, і ви знайдете мудрість, яка допоможе вам розвиватися і досягти миру у 

вічності. Той, хто спотворить або змінить його зміст, зробить злочин, а той, хто опустить або додасть 

хоч одне слово, яке не відповідає Моєму досконалому вченню, серйозно порушить Мій Закон. 

2 Зберігайте це Слово в його первісній чистоті, бо це найпрекрасніший спадок, який Я залишу 

людині. Запишіть Моє вчення і зробіть його відомим вашим братам; зберігайте його вірно, бо ви 

несете відповідальність за цю спадщину. 

3 Завтра людина знайде в ній суть Мого одкровення, яке виведе її світлом свого вчення на 

шлях істини. 

4 Від батьків до дітей ці твори будуть передаватися, як джерело живої води, потік якої буде 

бити невичерпно і йти від серця до серця. Навчайтеся у великій Книзі Життя, Книзі Одухотворення, 

яка пояснить вам божественні одкровення, які ви отримували протягом століть. 

5 Хіба Я не обіцяв вам, що кожне знання буде відновлене до своєї первісної істини? Бо це час, 

який був оголошений вам. 

6 По правді кажу вам: Той, хто обмірковує і осмислює вчення Моєї Книги з істинним 

бажанням примножити свої знання, знайде світло для свого духу і відчує Мене ближче до себе. 

7 Міфи минулого і міфи сьогоднішнього дня впадуть, все посереднє і фальшиве впаде, бо 

прийде час, коли ви більше не зможете харчуватися недосконалістю, і тоді дух відправиться на 

пошуки істини, щоб вона послужила йому єдиною їжею. 

8 У цих вченнях людство знайде суть Моїх одкровень, які до сьогоднішнього дня воно не 

розуміло через недостатню одухотвореність. З давніх-давен Я довіряв її вам через Своїх посланців, 

емісарів і тлумачів, але вона служила вам лише для того, щоб ви формували з неї міфи і перекази. 

Подумайте і вивчіть це вчення з благоговінням і любов'ю, якщо ви хочете врятувати себе від століть 

плутанини і страждань. Але пам'ятайте, що ви не виконаєте свого завдання, якщо задовольнитеся 

лише володінням книгою; ні, вона повинна пробудити і навчити вас, якщо ви хочете бути справді 

Моїми учнями. Навчайте прикладом, любов'ю і доброзичливістю, які Я показав вам. 

9 Озбройтеся, прочитавши цю книгу, продиктовану Мною, і вирішіть навчати своїми 

вчинками, добрими словами, добрими справами, поглядами істинного милосердя і любові. 

10 Цей час Мого спілкування з вами буде незабутнім для вашого духу; в ньому залишиться 

незгладимий слід Моїх слів, так само, як в ньому залишилася пам'ять про Мої минулі вчення. 

11 Улюблені учні, вчіться вловлювати своїм духовним чуттям божественний сенс, укладений у 

Моєму Слові, і якщо ви будете слідувати йому, то ніколи не зіб'єтеся з істинного шляху. 

12 Горе тому, хто тлумачить Моє Слово на свій лад, бо за це він буде відповідати переді Мною. 

13 На землі багато людей присвятили себе фальсифікації істини, не усвідомлюючи 

відповідальності, яку вони несуть як співробітники у справі любові Отця. У цей час суду, про який 

багато хто не знає, бо не вміє інтерпретувати події, які переживає, справедливість перебуває 

всередині кожного духу і вимагає від нього під час його паломництва в цьому світі звіту про його 

справи в рамках закону любові і поза ним. 

14 Той, хто змінить суть Моїх одкровень, даних натхненно в цих писаннях, буде відповідати 

переді Мною за свої вчинки. Тому ви повинні діяти чесно, бо ці вчення є Моєю спадщиною любові 

до Моїх дітей, які, чи то втілені, чи то в дусі, очікують більших вчень. 

15 Духовне послання, яке ви чуєте, - це небесне світло, що проявляє себе через людські 

інструменти, які сприймають його в стані захоплення. Якщо ти не віриш, що це Христос духовно 

проявляє Себе в такому вигляді, називай Мене як завгодно, але відчуй суть слова, що злітає з цих 

вуст. Тільки так ви зрозумієте, що Той, хто з такою любов'ю закликає вас на шлях миру і добра, 

може бути не хто інший, як Христос, якого ви по праву називаєте Божественним Учителем. 
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16 Пізніше ви зрозумієте, що так само, як Я посилаю думки, які є спалахами світла усьому 

всесвіту, так само і ви, з того духовного рівня досконалості, на якому ви перебуваєте, можете 

посилати свою любов думкам і духам ваших братів у вигляді духовного послання. 

17 Наповнюйте себе любов'ю, відчувайте її духовно, щоб ви могли висловити її ближньому. Не 

залишайтеся байдужими до Моїх повчань, щоб в черговий раз не впасти в розгубленість серед 

людей, яким бракує віри і духовності. 

18 Я даю вам настанови, подібні до тих, які Я давав вам у минулі часи, щоб через них ви могли 

пізнати себе і дізнатися, хто ви є і для якої мети були створені. Це буде найвірніший крок, який ти 

можеш зробити до пізнання Мене. Тому я прошу вас: Як ви пізнаєте Отця, коли не пізнали навіть 

самих себе? 

19 Я - Той, Кого ви все ще не можете осягнути в усій повноті, бо все ще живете у плоті і не 

виконуєте Моїх заповідей. Ти підвладний матерії, а оскільки твій розум обмежений нею ж, ти 

вивчаєш Мене згідно зі своїм матеріалізмом. Припиніть вивчати Мене поза тим шляхом, який 

визначив для вас Мій Закон, бо це лише зведе вас на манівці. Натомість пізнавайте себе, люблячи 

один одного; вивчайте божественні прояви, які формують Моє досконале Вчення протягом століть. 

Не намагайтеся шукати Мене з тими убогими і мізерними знаннями, якими ви володієте нині, бо це 

приведе вас у плутанину. 

20 Знайте, що природний стан людини - це добро, духовний спокій і гармонія з усім, що її 

оточує. Той, хто залишається постійним у практиці цих чеснот протягом усього життя, йде істинним 

шляхом, який приведе його до пізнання Бога. Але якщо ви зійдете з цього шляху і забудете закон, 

який повинен керувати вашими діями, вам доведеться в сльозах надолужувати ті хвилини, які ви 

прожили далеко від шляху духовного піднесення, що є природним станом, в якому людина завжди 

повинна перебувати. 

21 Ви не відчуваєте любові до ближнього, і тому вас постійно мучить біль. Ви забули Мою 

Заповідь, яка говорить вам: "Любіть один одного", яка вчить вас найбільшій мудрості. - Куди, о 

люди, привели вас ваші дослідження Бога? - До братовбивчої війни, до хаосу - ось вам наслідки 

вашої помилки. Сьогодні ви своєю кров'ю, сльозами і відчаєм очищаєте свої гріхи. Так бачить вас 

Мій Дух. Тому відверніться від марнославства, виконуйте Мій Закон, визнайте себе серед братів, і в 

гармонії вашого взаєморозуміння і любові ви пізнаєте свого Господа. 

22 Уважно обміркуйте Моє вчення, яке є ясним і простим; але не намагайтеся спочатку 

осягнути нескінченне, бо ви помилитеся. 

23 Як ти можеш сказати, що любиш свого Бога, якщо ти не полюбив Його спочатку у своїх 

братах? Відчуйте у своїх серцях доброту цього Слова, учні, врахуйте, що його суть - Моє, Істина, а 

також Любов. Слово і письмо - ваші, вони - справа рук людських. Тлумачте і пояснюйте одне як 

інше, і ваші висновки будуть глибокими, певними і правильними. 

24 Живи своє матеріальне буття, приймаючи цілющий бальзам з Мого Слова. Подивіться, як 

між сторінками вашої книги досі присутні Моє сяйво і Моя ласка! 

25 Поділіться з тими, хто потребує, цим хлібом вічного життя, який ви отримуєте сьогодні в 

Моєму Слові, а завтра, через читання цих повчань, не забудьте запропонувати його духам, які через 

свій слабкий розвиток позбавлені надії на спасіння. Співчувайте тим, хто страждає. 

26 Сійте Моє слово любові у ваших братів; з любов'ю в серцях ваших неможливо вам загинути. 

Якщо ви вмієте зберігати цей божественний скарб, ви позбавите себе багатьох страждань і 

просунетеся у своєму розвитку, о улюблені учні, допомагаючи своїм братам у їхньому наближенні 

до Мене. 

27 Серед людства є ті, хто очистився через біль і з нетерпінням чекає від вас Моє послання 

миру. Я говорив вам, що кількість духів, призначених для цього важкого завдання, нескінченна, ви 

не можете її ні підрахувати, ні уявити. Залиште це зернятко любові в кожному з них. 

28 Ви всі рухаєтеся по сходах духовної досконалості, одні досягли того розвитку, який ви зараз 

не можете осягнути, інші йдуть слідом за вами. 
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29 Великі духи, великі своєю боротьбою, своєю любов'ю, своїм зусиллям, шукають гармонії зі 

своїми меншими братами, з далекими, недбайливими; їхні завдання благородні і високі, їхня 

любов до Мого Божества і до вас також дуже велика. 

30 Ці духи знають, що вони створені для діяльності, для вищого розвитку, знають, що для дітей 

Божих немає бездіяльності. У творінні все є життя, рух, рівновага, гармонія; і тому ці незліченні 

істоти працюють, напружуються і радіють у своїй боротьбі, знаючи, що таким чином вони 

прославляють свого Господа і служать прогресу і досконалості свого ближнього. 

31 Сьогодні, перебуваючи в стороні від шляху, який позначив для вас Мій Закон, ви не знаєте, 

який вплив справляють на вас ці ваші брати; але якщо ви маєте чутливість сприймати ці 

випромінювання, натхнення і послання, які вони посилають вам, ви матимете уявлення про 

незліченну кількість занять і благородних справ, яким вони присвячують своє існування. 

32 Ви повинні знати, що ці духи, у своїй любові і повазі до законів Творця, ніколи не беруть 

того, що їм не належить, не торкаються того, що заборонено, і не входять туди, куди вони знають, 

що не повинні, щоб не внести дисгармонію в основні складові Творіння. 

33 Наскільки інакше роблять це люди землі, які в своєму прагненні бути великими і могутніми у 

світі, без найменшої поваги до Мого вчення, шукають ключем науки руйнівні сили природи, 

відкривають ворота невідомим силам і таким чином руйнують гармонію в природі, що їх оточує! 

34 Коли ж людина навчиться пристосовуватися до мудрих порад духовного світу і керуватися 

його натхненнями? 

35 Істинно кажу вам, цього було б достатньо, щоб безпечно доставити вас на вершину гори, яка 

наближається до вас; там ви побачите перед собою прямий і світлий шлях, пройдений Духами, які 

зараз тільки для того, щоб робити вам добро і допомагати вам у ваших труднощах, крок за кроком 

наближаючи вас до кінця шляху, де ваш Отець чекає на всіх вас. 

36 Оскільки Я говорив вам про доброту і духовну висоту тих істот, то повинен сказати вам, що 

вони, як і ви, також від початку мали дар свободи волі, тобто істинну і святу свободу дій, що є 

доказом любові Творця до Своїх дітей. 

37 Що станеться з духом, якщо його позбавити свободи волі? - По-перше, це не буде дух, а 

отже, це не буде істота, гідна Всевишнього; це буде щось подібне до тих машин, які ви робите, 

щось без власного життя, без розуму, без волі, без прагнення. 

38 Так само, як Я оголошував вам, ваша наука поступово відкриває, що у всьому є енергія, рух, 

перетворення. 

39 Чи змогли б ви відкрити для себе все те, що людство відкрило завдяки науці, якби не мали 

свободи досліджувати, вивчати та експериментувати? Далі, чи змогли б ви отримати цей духовний 

прояв так, як отримали, якби ваш дух опинився на перешкоді цим проявам? 

40 Ви говорите Мені, що впали в помилки і заблудження через свою вільну волю. У відповідь 

скажу вам, що завдяки цьому дару ви можете нескінченно піднятися над тією точкою, з якої ви 

стартували на початку свого розвитку. 

41 Крім вільної волі, Я давав кожному духу Своє світло в його свідомість, щоб ніхто не 

заблукав; але ті, хто не бажав чути Мого голосу або не бажав проникати у своє внутрішнє єство в 

пошуках духовного світла, незабаром дозволяли спокуситися незліченними принадами людського 

життя, втрачали опору Мого закону для свого духу і змушені були спіткнутися і впасти. 

42 Один проступок тягне за собою багато болючих наслідків, а все тому, що недосконалість не 

гармонує з божественною любов'ю. 

43 Тих, хто віддано і з покаянням повертався до Отця і смиренно просив Його очистити їх і 

звільнити від щойно скоєних помилок, Господь приймав з безмежною любов'ю і милосердям, 

потішав їхній дух, посилав на виправлення помилок і утверджував їх у їхньому завданні. 

44 Не думайте, що всі повернулися покірними і розкаяними після першого непослуху. Ні, 

багато хто прийшов сповнений гордості чи образи. Інші, сповнені сорому, усвідомлюючи свою 

провину, хотіли виправдати свої злочини переді Мною, і замість того, щоб очиститися через 
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покаяння і виправлення - які є доказом смирення, - вони вирішили створити для себе життя на свій 

лад, поза законами, які приписує Моя любов. 

45 І тоді з'явилася Моя справедливість, але не для того, щоб покарати їх, а для того, щоб 

виправити, не для того, щоб знищити, а для того, щоб зберегти їх навіки, надавши їм повну 

можливість удосконалюватися. 

46 Скільки з тих перших грішників досі не можуть звільнитися від своїх плям, бо від одного 

падіння до іншого вони все глибше і глибше падають у прірву, з якої тільки виконання Моїх законів 

зможе їх врятувати. 

47 Також кажу вам, що серед тих Духів, про яких Я говорив вам на початку цієї Інструкції і які є 

для вас захисниками, наставниками, порадниками, провідниками і лікарями, є і ті, хто пережили 

падіння і чашу страждань, які викликає непослух; але вони вчасно задумалися про свої справи і 

очистилися у водах добра, любові, милосердя і спокути. 

48 Беріть з них приклад, діти Мої, піднімайтеся над гріхом, як вони, щоб і ви відчули 

божественну радість спільної праці з Отцем для щастя всіх істот. 

49 Зрозумійте, що ви перебуваєте на шляху своєї еволюції для випробування, отримання 

життєвих уроків, і ці уроки - події, з якими ви зустрічаєтеся на своєму шляху. 

50 Ви подібні до птахів, які звили це гніздо, де ви збираєтеся, щоб чекати приходу "жайворонка 

"*. Буває, буря хльоскає дерево, і ти в страху тікаєш, шукаючи притулку і з жахом запитуючи: "Чому 

Господь попустив це?". Але Учитель говорить вам: Я допускаю ці випробування для того, щоб ви 

могли через себе пізнати, чи є те, що ви побудували, міцним, чи все ще крихким. 
* Поетична алегорія на позначення голосу Господнього через людські "голосоносці". 

51 Цей дім молитви, як і всі місця, де ви збираєтеся, щоб почути Моє Слово, схильний до 

перипетій часу, які, як Я сказав вам, є для вас уроками і випробуваннями. 

52 Живіть духовно об'єднаними, щоб, коли вас підхопить вихор, кожен міг зайняти своє місце і 

залишатися непохитним, поки буря не закінчиться і мир не повернеться до вас знову; якщо ж ви 

вважатимете себе нездатними об'єднатися і кинути виклик негараздам, то уподібнитеся 

кульгавому, який більше не намагається рухатися, тому що знає, що його кінцівки ні до чого. Яка 

користь від тих здібностей, що присутні в твоєму дусі, якщо, як тільки настає час усвідомити їхню 

цінність, ти сумніваєшся, впадаєш у відчай і відмовляєшся від свого духовного завдання? 

53 Невже ви сумніваєтеся в Моїй присутності, тому що випробування обрушилися на місце, де 

ви збираєтеся? Я кажу вам, що навіть коли цих місць вже не буде, я буду стояти і говорити. 

54 Не варто фанатично ставитися до матеріальних місць збору. Невже ви не розумієте, що 

незнищенний і вічний храм - це той, який ви будуєте у своєму серці? 

55 Вивчайте себе в години відпочинку, і нехай ваша совість підкаже вам, чи справжня цінність 

ваших справ, чи уявна, чи ваші заслуги просто вважаються вами такими, чи вони дійшли до Мене. 

56 Ви не готуєте себе до прийдешніх часів, хоча у вас є Моє проголошення і ви з насолодою 

слухаєте Мої мудрі і люблячі речення. З іншого боку, подивіться на своїх братів, які не отримують 

цього послання, як вони формуються, працюють і будують, навіть якщо більша частина того, що 

вони роблять, є матеріальним! Беріть приклад з їхніх зусиль та їхньої єдності! 

57 Їм теж протистоять, їх переслідують і засуджують, але вони не сумніваються в Мені. Але ви, 

покликані Моїми новими учнями і чуєте Моє об'явлення як Святого Духа, сумніваєтеся, бо на мить 

побачили цей дім зборів, підданий труднощам і випробуванням, притаманним вашому життю. 

58 Діти розвиваються і стають дорослими, щоб у свою чергу стати батьками, а ви залишаєтеся в 

душі дитиною і не бажаєте рости і збільшуватися в знаннях і любові. 

59 Для всього створеного, відповідно до досконалості Отця, є точне пояснення і причина його 

існування; ви ж не бачите ні досконалості, ні справедливості, ні причини. Коли справи йдуть не так, 

як ти їх розумієш, ти сумніваєшся; коли твої надії не справджуються, ти сумніваєшся; при кожному 

твоєму стражданні ти сумніваєшся в Мені, а коли бачиш, як вивільняються сили природи, твій 

сумнів зростає. 
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60 На яке місце ви ставите Мене, якщо не любите Мене як свого Бога і Отця? Ви мислите 

обмежено і дрібно, не розуміючи послання, яке Я даю вам у кожному випробуванні. Істинно кажу 

вам: якщо ви будете тлумачити сенс вчень, які Я посилаю вам по життю, ви дізнаєтеся, хто Я, і 

дізнаєтеся причину кожного уроку. 

61 Так само, як ви вчитеся читати у світі, вчитеся осягати вчення духу і його мову любові. 

62 Дехто вважає, що цей світ існує лише для матеріального тіла, щоб у ньому панували 

пристрасті плоті, але таким чином вони зупиняють вищий розвиток духу. - О люди, малі та 

марнославні, які бажають формувати життя за своєю волею! Зрозумійте, що цей світ - для матерії і 

для духу, і тому Я завжди вчив вас виконувати закони матерії, і в той же час допомагати духу в його 

розвитку. Людям Другої Епохи, які були зобов'язані мати значення, я повинен був сказати: 

"Віддавайте Боже - Богу, а кесареве - кесарю". 

63 Щоб перемогти слабкість, убогість, страждання і пристрасті, знищити сумніви, необхідні віра 

і добрі справи, які є чеснотами, що перемагають неможливе; порівняно з ними важке і недосяжне 

блідне, як тіні. 

64 Людям, які повірили в Мене в Другу Епоху, Я сказав: "Віра ваша врятувала вас". Я пояснив це 

тим, що віра - це цілюща сила, сила, яка перетворює, і її світло руйнує темряву. 

65 Істинно, істинно кажу вам: Неможливого не існує. У таких малих випадках, як ваші розлади 

здоров'я, звертайтеся до Бога з істинною вірою і довірою до Його присутності, і цей Бог, який живе 

в кожному з вас, який знає, що вам потрібно і що ви відчуваєте, дасть вам по Своїй волі. 

66 Мій дух проявляється у вченні, яке Я проголошував, перебуваючи на землі, і в якому Я 

навчаю вас сьогодні через людський "рупор"; тому Мої настанови освіжають вас і водночас 

зміцнюють, бо це не слова, які лише лестять матеріальним почуттям, а ті, що живлять дух. 

67 Тому серед натовпів, які слухають Мене, одні приходять, щоб зцілитися Словом Мудрості, 

втіхою, яку воно дає; інші приходять, щоб полегшити свій тягар гріха, коли чують Моє вчення про 

праведність, прощення і любов. 

68 Коли ви чуєте, як Я говорю так, ваші серця, чутливі до болю, тремтять, і коли ви кличете 

Мене як лікаря, Я наближаюся, щоб зцілити вас. 

69 Відчуйте, що Моя любов розстеляється над вами, як мантія затишку. 

70 Блаженні ті, хто покладає на Мене надію і довіру свою. Відчуй Мене поруч із собою і 

розкажи Мені про свої страждання серцем. Не бійтеся, улюблені "вівці", ніхто не знає, як зрозуміти 

вашу заїкувату молитву. Покажи Мені свою рану, покажи Мені свої страждання, і Я покладу туди 

Свій бальзам любові і милосердя. 

71 Я приймаю твої страждання, які ти мовчки довіряєш Мені. Увійдіть у духовне спілкування зі 

Мною, щоб ви могли глибоко відчути Мою присутність у собі. 

72 Ви відчуєте, як спокій духу втихомирює бурхливе море ваших пристрастей. Ви слухали Мене 

лише за посередництвом носіїв голосу в ці хвилини, і все ж, скільки всього сказали Мені ваші серця. 

Скільки страждань і гіркоти випало на Мою долю! Скільки сердець, що страждають від невдячності, 

в'януть, як зрізані і згодом забуті квіти! Скільки сліз, які не показуються на очах, які носять затаєні в 

серці в надії на мить миру! Біль чоловіків, жінок і матерів. Я збираю все силою Своєї любові. 

73 Я прийшов, щоб зміцнити і захистити слабких перед обличчям болю; але потім, коли вони 

стануть здоровими, просвітленими і сильними, Я побачу, як вони втішатимуть тих, хто страждає. 

Якщо ви будете любити один одного, то ваш світ засяє світлом гармонії та істини, яке вихлюпнеться 

з його втілених і невтілених дітей, яким цей світ довірений як тимчасове житло. 

74 Я знову говорив з вами устами, які не є чистими, але які в момент Мого прояву вміли 

відтворювати Моє слово любові. Не думайте, що це недосконала форма, яку я використовую, 

звертаючись до вас. Я приходжу до розуму, але не до грішного тіла. Моє світло наближається, коли 

носій голосу в захопленні віддає Мені своє серце, віддає Мені своє єство; тоді Я використовую його 

як посередника, щоб прийти до натовпу в обмеженій, олюдненій формі. 
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75 Це була Моя обіцянка через Ісуса, і Я виконав її для вас. Я говорив Своїм апостолам у Другу 

Еру: "Якби Я не пішов, то Дух Утішителя не прийшов би до вас. Цим Я хотів сказати: якби Я, Ісус, не 

пішов у тілі, то не міг би прийти, щоб об'явитися вам у дусі. Бо Утішитель, Дух Святий, якого Я обіцяв 

вам, - це Я, це Моє Слово, це Моє послання любові. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 21 
1 Учні, ви забули спосіб молитви, якого Я навчив вас у Другій Ері, і Я прийшов, щоб нагадати 

вам про нього. 

2 Молитва має бути для вас чимось більшим і сильнішим, ніж повторення завчених слів, 

якими ви нічого не досягнете, якщо не маєте духовного піднесення. 

3 Не звикайте молитися тільки словами, моліться духом. Також кажу вам: благословляйте 

молитвою, посилайте думки світла братам своїм, нічого не просіть для себе, пам'ятайте: Той, хто 

має справу з Моїм, завжди матиме Мене як охоронця над собою. 

4 Насіння, яке ви посієте з любов'ю, повернеться до вас багатьма способами. 

5 Відвідати і "помазати" хворого, укріпити ув'язненого, подарувати спокій тому, хто його 

потребує, і принести розраду тривожним серцям. 

6 Люди переплутали справжню любов з матеріалізмом, що проявляється у всіх їхніх діях, 

забувши про одне з найвищих почуттів духу. Я бачив, як ви з презирством і навіть з огидою даєте 

гроші своїм братам, бідним, і даєте гроші, тому що у вас немає нічого в серці, що ви могли б дати. 

Якби ви давали їх хоча б з любов'ю або з бажанням допомогти, а ви даєте їх зі зверхністю, з 

хвалькуватістю, принижуючи нужденних. Якби ви віддали її без марнославства або небажання, 

ваша монета частково втамувала б спрагу любові цих духів, які перебувають у процесі повного 

спокутування своєї провини. 

7 Тим, хто так розуміє благодійність і намагається заглушити голос своєї совісті цими 

недосконалими справами і змусити Мене повірити, що вони виконують одне з Моїх найвищих 

повчань, Я кажу: Увійдіть у свою кімнату і з'єднайтеся зі Мною в молитві, щоб у цьому єднанні, до 

якого ви поки що не звикли, відчути в собі іскру добра і вдячності до Отця і, відчуваючи страждання 

ближніх, молитися за них, навіть якщо ви робите це тільки за своїх близьких, що вже буде кроком 

до одухотворення. 

8 Я ще не можу вимагати від усіх людей жертовності і допомоги на благо інших або 

справжньої любові до ближнього; але від вас, учнів і "малих дітей", які з кожним днем чують цей 

голос, що робить ваші почуття більш люблячими, Я очікую справ, гідних Мене і вас. 

9 Якщо ви любите, то інші блага прийдуть до вас на додачу. 

10 Любов дасть вам мудрість зрозуміти істину, яку інші марно шукають на вибоїстих шляхах 

науки. 

11 Дозвольте Учителю вести вас у всіх діях, словах і думках. Озброюйте себе за Його добрим і 

люблячим прикладом, і ви будете проявляти Божественну Любов. Так ви відчуєте себе близькими 

до Бога, бо будете в гармонії з Ним. 

12 Якщо ви любите, вам вдасться бути лагідними, як був Ісус. 

13 Якщо ви любите, у вас не буде потреби в матеріальних культах і обрядах, бо у вас буде 

світло, що освітлює ваш внутрішній храм, об який розбиватимуться хвилі всіх штормів, що можуть 

вас накривати, і темрява людства буде зведена нанівець. 

14 Не оскверняйте більше Божественне, бо істинно кажу вам: велика невдячність, з якою ви 

показуєте себе перед Богом, виконуючи ці зовнішні акти поклоніння, які ви успадкували від своїх 

предків і в яких ви стали фанатиками. 

15 Людство бачило страждання Ісуса, і ви вірите в Його вчення і свідчення. Навіщо 

продовжувати розпинати Його у своїх скульптурах? Невже століть, які ви витратили на те, щоб 

виставити Його жертвою свого беззаконня, вам недостатньо? 

16 Замість того, щоб згадувати Мене в муках і передсмертній боротьбі Ісуса, чому ви не 

згадуєте Моє воскресіння, сповнене світла і слави? 

17 Є такі, хто, побачивши ваші образи, що зображують Мене у вигляді Ісуса на хресті, іноді 

вважали, що це слабка, боягузлива або боязлива людина, не думаючи, що Я - Дух і перетерпів те, 

що ви називаєте жертвою, і те, що Я називаю обов'язком любові, як приклад для всього людства. 
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18 Коли ви роздумуєте про те, що Я був єдиний з Отцем, пам'ятайте, що не було ні зброї, ні 

сили, ні тортур, які могли б зігнути Мене; але коли Я страждав, стікав кров'ю і помер як людина, це 

було для того, щоб дати вам Мій піднесений приклад смирення. 

19 Люди не зрозуміли величі цього уроку і скрізь ставлять образ Розп'ятого, що є ганьбою для 

цього людства, яке, не маючи любові і поваги до Того, за кого себе називає, продовжує Його 

розпинати і щодня ранить Його, люди ранять серця своїх братів, за яких Учитель віддав Своє життя. 

20 О Мої діти всіх віросповідань, не вбивайте найблагородніших почуттів духу, не намагайтеся 

затушувати його зовнішніми звичаями і культами. Ось, коли мати не має нічого матеріального, щоб 

запропонувати своїй улюбленій дитині, вона притискає її до серця, благословляє всією своєю 

любов'ю, покриває поцілунками, з любов'ю дивиться на неї, омиває своїми сльозами, але ніколи не 

намагається обдурити її пустими жестами любові. 

21 Звідки у вас виникла думка, що Я, Божественний Учитель, схвалюю те, що ви 

задовольняєтеся культовими діями, позбавленими всякої духовної цінності, істини і любові, якими 

ви намагаєтеся обдурити свій дух, змусивши його повірити, що він сам себе нагодував, тоді як 

насправді він все більше і більше не знає істини? 

22 Вчіться любити один одного, благословляти, прощати, бути лагідними і люблячими, 

добрими і благородними, і розуміти, що якщо ви не будете цього робити, то ваше життя анітрохи 

не буде відображати справи Христа, вашого Учителя. 

23 Я звертаюся до всіх і закликаю всіх вас знищити помилки, які стримували вас у вашій 

еволюції протягом багатьох століть. 

24 Візьміть любов за щит і візьміть правду за меч, і ви незабаром знайдете шлях. Не бійтеся 

бути сіячами любові, бо вже немає на світі Пилата і Каяфи, щоб судити Моїх учнів. Маленькі 

Голгофи ви зустрінете на своєму життєвому шляху, але витримаєте їх і залишите по собі слід 

мужності, спокою і віри. 

25 Христос дав вам Свій приклад, бо Він є і буде Вічним Учителем у дусі та істині. 

26 Дух істини і розради - це той самий Дух Божий, який жив у люблячому Ісусі, що жив серед 

людей, і який житиме у вас, якщо ви вмієте любити так, як Він навчив вас. 

27 Ви, що є Моїми новими учнями, слухайте: Вже в Другій Ері Я говорив вам про Себе з 

найбільшою ясністю, щоб уберегти вас від впадання в спокусу і помилки. Коли Я говорив вам: 

"Отець і Я єдині", Я хотів сказати вам, що в Моїй любові до вас, в Моєму Слові і в кожній Моїй 

справі ви відчуваєте присутність Отця. Проте релігії, які пізніше були засновані на цьому вченні, 

впали в матеріалізм, зробивши фігурки, в яких представляли постать Ісуса, і поклонялися Йому 

через них, забувши, що Христос є Сила і Дух. 

28 Якби Я хотів, щоб ви поклонялися Мені в образі Ісуса, то залишив би вам для поклоніння 

Його тіло; але якщо, виконавши Його завдання, Я зробив так, що це тіло зникло, то чому люди 

поклоняються йому? - Я відкрив вам, що Моє Царство не матеріальне; але люди все ще хочуть 

утримати Мене на землі і пропонують Мені багатства і владу царства, яке є швидкоплинним і 

обмеженим. 

29 В Ісусі було дві природи: одна матеріальна, людська, створена Моєю Волею в дівочому лоні 

Марії, яку Я назвав Сином Людським, і друга, Божественна, Дух, який був названий Сином Божим. У 

цій (божественній природі) було Божественне Слово Отця, яке говорило в Ісусі; інша була просто 

матеріальною і видимою. 

30 Коли Мене допитував первосвященик Каяфа і сказав Мені: "Закликаю Тебе сказати мені, чи 

Ти Христос, Месія, Син Божий?", Я відповів йому: "Ти сказав це". 

31 Я оголосив Своїм апостолам, що повернуся до Отця, від Якого прийшов. Я мав на увазі 

Божественного Духа, який був ув'язнений у благословенному тілі Ісуса. Але коли Я пророкував 

Своїм учням, що Син Людський буде виданий і розіп'ятий, Я мав на увазі лише матеріальну частину; 

розп'ясти або вбити Духа неможливо, бо Він безсмертний і вищий за все створене. 
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32 Коли Я говорив вам, що викарбую Свій Закон у вашому серці, викарбую його у вашому дусі і 

буду царювати в вас, Я мав на увазі Свою Мудрість, Своє Вічне Буття. Ви повинні зрозуміти, що у 

ваше серце входить не Ісус, а Христос, Вічне Слово, Той, Хто був сповіщений устами пророка Ісаї як 

жертовний Агнець. 

33 Як людина Ісус був вашим ідеалом і втіленням досконалості; щоб у Ньому ви мали приклад, 

гідний учнівства, Я хотів навчити вас, якою має бути людина, щоб уподібнитися до свого Бога. 

34 Це єдиний Бог, і Христос єдиний з Ним, бо Він є Словом Божества, єдиним шляхом, яким 

можна дійти до Отця всього сущого. 

35 Моє насіння посіяне в кожному дусі людства і прийде день, коли ви зможете піднятися, 

поки не станете подібними до вашого Вчителя. 

36 Дух Істини - це Божественна Мудрість, що прояснює таємниці, і він прийшов до людства на 

виконання Моєї обіцянки людству. Ви живете в тому часовому проміжку, в якому ці прояви повинні 

були відбутися, бо ви були духовно підготовлені до їх прийняття. 

37 Визнайте, що зло, яке мучить людство сьогодні, є наслідком невиконання Мого Закону і 

того, що люди дали матеріальну інтерпретацію Божественним вченням і одкровенням. Як, маючи 

такі помилки, вони могли усвідомити свою духовну природу і божественні узи любові, які 

об'єднують усе людство зі своїм Творцем? Звідси ваш егоїзм, звідси ваші війни і звідси ваша 

пристрасть до матеріальних задоволень. 

38 Дух Божий подібний до нескінченно великого дерева, в якому гілки, світи і листя - це істоти. 

Якщо це один і той самий сік, який тече по стовбуру до всіх гілок, а з них - до листя, то невже ви не 

вірите, що є щось вічне і священне, що об'єднує вас усіх разом і зливає з Творцем? 

39 Короткий ваш шлях по світу; але необхідно, щоб ви виконали своє завдання перед відходом 

з цього життя, щоб ви могли досягти успіху в заселенні вищих осель для духу в майбутньому житті. 

40 Дух і матерія - дві різні природи, з них складається ваше єство, і над обома стоїть совість. 

Перша - дочка світла, друга походить із землі, є матерією; обидві вони об'єднані в єдину істоту і 

борються одна з одною, керуючись совістю, в якій ви маєте присутність Божу. Ця боротьба була 

постійною дотепер, але врешті-решт дух і матерія виконають в гармонії те завдання, яке покладено 

на кожного з них Моїм Законом. 

41 Ви також можете думати про дух, як про рослину, а про тіло - як про землю. Дух, 

посаджений в матерію, росте, випрямляється, живлячись тими випробуваннями і уроками, які він 

отримує протягом свого людського життя. 

42 Я вчу вас пізнавати свій дух знизу вгору, бо ця величезна хвиля матеріалізму, що накотилася 

на людство, створить незмірні духовні потреби, і необхідно, щоб у світі було джерело світла, де ті, 

хто сумує за ним, могли б задовольнити свою спрагу. 

43 Як багато і страшних воєн чекає людство, набагато страшніше тих, що пройшли; в яких лють 

вивільнених сил природи буде змішуватися з гуркотом вашої зброї. Світ буде занадто малий, щоб 

утримати в своїх грудях таке велике руйнування. Все це призведе до того, що люди, досягнувши 

вершини свого болю і відчаю, благально звернуться до істинного Бога, до якого вони не прийшли б 

дорогою любові, з проханням про Його Божественний Мир. Тоді Я, Христос, Слово, воскресну в 

серцях, бо цей час буде Третім Днем, коли Я виконаю Свою обіцянку спасіння, коли збудую Храм, 

як Я обіцяв вам. 

44 Подібно до ангела, який сидів на гробі Ісуса, Мій Божественний Дух зійде, щоб підняти 

надгробну плиту, яка закриває ваше серце, щоб Моє Світло осяяло найпотаємніше людське єство. 

45 Це буде духовний світанок, свідками якого ви будете; але Моє насіння і Добра Новина 

будуть поширюватися, бо час битви наближається і Мої діти повинні бути готові. Але знайте вже, 

що в цій битві не буде ніяких коливань, вона буде вестися до кінця, де світло переможе темряву 

людства. 
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46 Слухайте уважно, учні, щоб ви, яким Я відкрив стільки таємниць, не загубили ключі, які Я 

довірив вам, щоб відкрити книгу Моєї Премудрості. Відчуйте мир, щоб ви могли зробити його 

відчутним для тих, хто вас оточує. 

47 Тільки через спокійне і чисте піднесення вашого духу ви досягнете успіху в тому, щоб бути 

сіячем одухотворення. 

48 Серед усіх перипетій твого земного життя ти зможеш творити багато чудес, якщо справді 

володітимеш у своєму дусі даром миру, який дарує тобі Моя любов; але якщо ти не матимеш його 

в собі, то зможеш зробити дуже мало справ, гідних Мене. 

49 Приймайте Моє вчення без тривоги, спокійно, дивіться на Мене з тонкістю ваших почуттів і 

відчувайте Мене з ніжністю, як маленькі діти відчувають люблячу матір. Тільки так ви зможете 

прийняти і використовувати потік світла, що витікає з Моїх навчань. 

50 Навчіться входити в царство внутрішнього спокою, який дарують вам хвилини, коли ви 

перебуваєте зі Мною, і забудьте про свої страждання і проблеми, щоб зміцнитися в Моїй любові. 

51 Будьте сильними, щоб витримати випробування, і моліться за людство, яке хвилюється і 

страждає, як і ви; але істинно кажу вам, коли ви відчуєте прихід Мого миру, ви зрозумієте, що цей 

мир зійшов на всіх. 

52 Ви запитуєте Мене, чому в багатьох випадках - для того, щоб отримати від Мене благодать, - 

ви повинні спочатку проливати сльози під судом. Але я кажу вам: Оскільки кожен з вас подібний до 

дерева, то часом у вас бувають такі хворі або кострубаті гілки, що для того, щоб були добрі плоди, 

необхідна обрізка, і ця обрізка повинна завдавати вам болю. 

53 Часом цей зріз навіть доходить до коріння, щоб знищити зло, яке заразило ваш дух. 

54 Наразі ви плачете, але не впадайте у відчай, бо після болю приходить справжнє здоров'я. 

55 Коли Я звертаю вас зі злого шляху, Я роблю це з великою милістю і любов'ю, навіть якщо в 

даний момент ви не розумієте Моїх досконалих порад. Я перемагаю в тобі хворобу і перетворюю її 

на здоров'я і радість; так Я поволі виводжу матеріалізованого, заплутаного, того, хто зійшов зі 

шляху добра, на шлях істинний. 

56 Коли розпинали Ісуса, Він з любов'ю простив Своїх катів і подарував їм життя, просячи Отця 

про їхнє спасіння; Своїми словами, а також Своїм мовчанням Він дарував їм прощення, і ці докази 

безмежної любові до людства були і будуть вічно, як невичерпні джерела, з яких люди будуть 

черпати натхнення для своїх найблагородніших вчинків прощення і любові. 

57 Сьогодні, як і вчора, я даю вам напитися з цього джерела істини і життя, щоб підняти вас від 

ваших падінь і освітити ваш шлях, щоб ви могли витримати випробування вашого ходіння по цьому 

світу, слугуючи сходинкою для сходження до дому, де ви пізнаєте найвищий спокій. 

58 Не бійся свого Творця; але ще більше бійся себе, якщо твій дух не йде шляхом, позначеним 

Моїм Законом. 

59 Шукайте шлях, який показав вам Ісус, щоб ви могли відвернути свою чашу страждань. Якщо 

ви заблукаєте або добровільно затримаєте своє прибуття в Царство миру, то це буде тому, що ви 

цього хочете, а не тому, що це Моя Воля. 

60 Дозвольте Мені вести вас, щоб ви, за Моєю підтримкою, могли інтерпретувати вчення, 

запропоновані вам Книгою Життя, і дещо зрозуміти про майбутнє, яке чекає на людство. 

61 Не бійтеся ні царів, ні панів, ні будь-кого, хто має якийсь титул чи владу, бо ніщо не зможе 

протистояти тому, що постановив Отець. 

62 Я зробив Своє Світло відомим, перетворивши його на Слово, яке мало хто з вас чув, і яке 

через писання і свідчення пізнають усі. 

63 Я говорив вам, що Я - великий воїн, чий меч приходить з наміром боротися; але зрозумійте, 

що Я не викликаю війни між людьми, як ті, що завжди були у вас; Моя війна - це війна ідей, 

переконань, в яких сяють істина, любов, розум, справедливість і справжня мудрість. 

64 Але коли боротьба стає найзапеклішою і людина починає розуміти, що ці послання є 

божественними натхненнями, іскрами Божої любові, які лише несуть мир між 
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тоді він відчує імпульси, щоб застосувати його на практиці, навчити його всіх, хто не знає його, і тоді 

він візьметься за Моє вчення, щоб викорінити зло, яке заподіяла вам ваша непокора. 

65 На те, що ви вивчаєте і досліджуєте з написаного Слова, Я виллю Своє натхнення, щоб ви 

могли розширити настанови, які ви даєте своїм братам. 

66 Коли серед людей почнуть з'являтися ті, хто - незворушний перед обличчям образи - 

любить і прощає того, хто їх образив, і з любов'ю благословляє Бога за те, що Він Своїм досконалим 

вченням перетворив їх на живі приклади, подібні до Ісуса, тоді ви будете на початку царювання 

Христа в серцях людей. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 22 
1 Це час великого світла для народу Ізраїлю, коли Я пробуджую духів різних обителей на їхніх 

різних земних шляхах, щоб усі Мої діти прийшли до Мене сповнені розуміння і любові, щоб 

отримати свою спадщину. 

2 Я збираюся вибрати серед людства чоловіків, жінок, старих і дітей, в яких знайшли притулок 

духи Ізраїлю, які є первістками Моєї Божественності, відповідальними за Мої одкровення. 

3 Протягом Трьох Віків Я об'єднував і збирав Свій народ, і в цьому Третьому Віці ваш дух був 

здивований Моєю Присутністю і Моїм Словом через посередництво людського розуму, бо ви не 

вірили, що Христос, Божественне Слово, зв'яжеться з вами в такій формі. Хоча Я сповістив вам про 

Моє повернення до вас як Духа Святого через пророків, ви не пильнували в очікуванні Мого 

пришестя, і тепер, коли ви маєте Мій прояв серед вас, ви не впізнали Мене через недостатню 

одухотвореність, дослідження Божественного вчення. Але ви повинні розуміти, що в якій би формі 

Я не проявляв Себе вам, Я завжди буду Божественною Сутністю, Присутністю і Силою, Істиною і 

Любов'ю. 

4 Так чому ж ви сумнівалися в Мені, коли Я тричі давав про Себе знати серед вас? Невже Я 

приховав від вас ознаки і час Мого пришестя, щоб людство було в замішанні? - Ні, справді! хто 

сумнівається в Моїй Присутності, - мовчи, запечатай уста свої, слухай Мене невпинно, доки не 

визнаєш, що це Я, твій Господь, прийшов, щоб виявити Себе через людський розум. Якщо Я даю 

про Себе знати через чоловіків і жінок, чиї недосконалості і слабкості подібні до ваших, то це тому, 

що Я шукав, через кого Я міг би дати про Себе знати, і не знайшов цнотливого і чистого серця, щоб 

явити Себе у всій Своїй славі. 

5 Я шукав серед дітей і бачу, що їхній дух, хоча плоть невинна, тягне за собою ланцюг пороків, 

які він перейняв у минулі часи, і забув, що він став людиною на цій планеті лише для того, щоб 

очиститися за допомогою нової тілесної оболонки. Я шукав чистого серця між молодими, і побачив, 

що юнак осквернив себе і носить немочі в душі своїй, а в дівиці лежить насіння спокуси. Серед 

древніх я бачу лише істот, виснажених і розгублених життєвими перипетіями. У вчених - 

матеріалізм і зарозумілість, бо після того, як Я відкрив їм таємниці природи, вони відчули себе 

великими і захотіли стати богами в цьому світі. І серед тих, хто називає себе слугами Моєї 

Божественності, Я бачу лише лицеміра і фарисея* Третьої Епохи. 

Тому кажу вам: серед грішників Я вибрав тих, кого назвав "глашатаями", які подібні до вас, і які 

через цей дар, отриманий від Мене, знімають свою провину і спасаються. У ту мить, коли Мій 

промінь сходить, щоб освітити їх, Я видаляю пляму і отримую їхнє піднесення. Коли вони таким 

чином підготовлені, Я вступаю в спілкування з вами через їхнє посередництво; і Мої духовні слуги, 

яким доручено стежити за їхніми кроками, роблять їх сприйнятливими і гідними. 
* Див. примітку 5 у додатку 

6 Я міг би зримо явити Себе або подати Свій голос, як ви почули його вперше на горі Синай; 

але які заслуги віри ви придбали б зі Мною в такій формі? - Ні, бо чеснота віри - це сходинка на 

драбині вашого розвитку. Але з цієї причини Я не ховаю Себе, і якщо Я даю Себе знати через 

посередництво людини, то тільки тому, що Я люблю вас і даю вам вищий урок і хочу, щоб ви 

впізнали Мене по його досконалості. 

7 У дух людини, який є Моїм шедевром, Я помістив Своє божественне світло. Я доглядав за 

ним з безмежною любов'ю, як садівник доглядає за випещеною рослиною свого саду. Я помістив 

вас у цей життєвий простір, де вам нічого не бракує для життя, щоб ви пізнали Мене і пізнали себе. 

Я наділив ваш дух владою відчувати життя потойбічного світу, і в ваших тілесних відчуттях, щоб ви 

могли освіжити і вдосконалити себе. Я дав вам цей світ, щоб ви почали робити в ньому свої перші 

кроки, і на цьому шляху прогресу і досконалості ви могли відчути досконалість Мого Закону, щоб 

протягом життя ви все більше і більше пізнавали і любили Мене і досягали Мене через свої заслуги. 
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8 Я наділив вас даром свободи волі і наділив вас совістю. Перше - щоб ви могли вільно 

розвиватися в рамках Моїх законів, а друге - щоб ви знали, як відрізнити добро від зла, щоб воно, 

як досконалий суддя, підказувало вам, коли ви виконуєте або порушуєте Мій закон. 

9 Совість - це світло від Мого Божественного Духа, який ніколи не залишає вас ні на мить. 

10 Я є шлях, істина і життя, Я є мир і щастя, вічна обіцянка, що ви будете зі Мною, а також 

виконання всіх Моїх слів. 

11 Якщо ви відчуваєте недовіру до життя, якщо ви вважаєте себе нездатними до боротьби, 

моліться, єднайтеся зі Мною і залишайтеся на шляху миру, який Моя любов змушує вас розпізнати. 

Виправляйте свої помилки, оновлюйтеся і прощайте того, хто вас ображає. Віддайтеся 

випробуванням, і ви відчуєте Мою силу і Мій мир, незважаючи на життєві перипетії. 

12 Учитель поспішає навчити вас і впустити Свою мудрість у ваш розум і серце, бо лише 

короткий час я буду говорити з вами в такій формі. Я залишу вам Моє Слово у спадок, щоб ви його 

ревно оберігали. Це істина, і якщо ви донесете її до своїх братів у первісній чистоті та своїми 

добрими справами, ви виконаєте свою духовну місію. 

13 Ті, хто скажуть Мені в момент Мого відходу: "Господи, Ти розлучаєшся з нами і залишаєш 

нас сиротами", - це будуть ті, хто були глухі і сліпі до Моїх закликів і не хотіли зрозуміти Моє 

вчення. 

14 Я вже давно бачу фанатизм та ідолопоклонство у вашому поклонінні. Ви приносите в ці 

молитовні будинки матеріальні підношення, які не доходять до Мене; тому Я попросив вас 

досліджувати Моє Слово, щоб ваш дух розвивався. Бо час підготовки добігає кінця і ви повинні 

зробити крок вперед в розумінні Мого вчення. 

15 Непосвячені стають "немовлятами" (в роботі Духа), немовлята - учнями, а учні - живими 

прикладами смирення, милосердя і мудрості. Багато з них є серед цих натовпів; але вони також 

розсіяні серед вчених і серед релігій та сект. 

16 Не уявляйте собі нічого про плоди вашої науки, бо тепер, коли ви досягли в ній таких 

великих успіхів, людство найбільше страждає, найбільше нещасть, тривог, хвороб і братовбивчих 

воєн. 

17 Людина ще не відкрила істинної науки, тієї, що досягається шляхом любові. 

18 Подивіться, як марнославство засліпило вас; кожна нація хоче мати найбільших вчених на 

землі. Істинно кажу вам, що вчені не проникли глибоко в таємниці Господні. Можу сказати, що 

знання, які людина має про життя, все ще поверхневі. 

19 Наближається час, коли духовні одкровення відкриють людям світлий шлях, щоб вони 

могли пізнати таємниці, приховані в лоні творіння. Світло Мого Духа відкриє вам шлях до набуття 

істинної науки, яка дозволить людині бути визнаною оточуючими її створіннями і природними 

силами творіння і здобути покірність, виконуючи тим самим Мою волю, щоб людина підкорила 

собі Землю. Але це станеться лише тоді, коли дух людини, просвітлений совістю, накладе свою силу 

і світло на слабкості матерії. 

20 Як можуть сили і стихії творіння підкоритися волі людини, коли нею рухають егоїстичні 

почуття, тоді як природа керується Моїм законом любові? 

21 Необхідно, щоб ідеали людства стали на шлях праведності, керуючись істиною досконалої 

інструкції, яка відкриє їм сенс вічного життя, і цією інструкцією є дане тут духовне вчення, яке з 

плином часу перетворить ваше духовне і людське життя. 

22 Людина сама по собі не здатна прийняти Моє Слово і змінити свою мораль, нахили, 

прагнення та ідеали, тому Я дозволив болю потрясти її на деякий час. Але коли чаша буде 

найгіркішою для людей і вони визнають свої помилки перед суддею своєї совісті, вони покличуть 

Моє ім'я, шукатимуть Мене, заблудлі вівці повернуться до Моєї пасовиська любові, і всі Мої діти 

наповняться світлом Мого Духа, щоб почати новий шлях життя. 

23 Я прийшов не для того, щоб приписати помилки вашим справам на землі, ні, Я показую вам 

ваші помилки, тому що Я хочу, щоб ви досягли досконалості, яка приходить до вас через вічний 
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спадок. Ваш дух не загубиться, бо він є іскрою божественного світла і образом вашого Отця і 

Творця. 

24 Що було б з твоїм духом, якби Я присвятив Себе прославленню твоїх людських справ і 

залишив його на невизначений час земним пристрастям? 

25 Коли я прийшов до вас, то тому, що люблю вас. Якщо Мені здається, що Я говорю з вами 

суворо, то в Моїх словах - Моя справедливість і Моя любов. Якщо Я даю вам знати Мою істину, 

навіть якщо вона іноді завдає вам болю, то це тому, що Я хочу вашого спасіння. 

26 Не відкидайте Моє Слово, осягніть його, щоб у його суті знайти вчення, здатне здійснити 

чудо перетворення цієї долини сліз, перетвореної нині на поле кривавих битв між братами, на 

долину миру, де живе лише одна сім'я - людство, втілюючи в життя справедливі, досконалі і 

люблячі закони, які дав вам ваш Отець; бо у виконанні їх ви знайдете щастя. 

27 У Мене було лише кілька учнів у цьому світі, і ще менше тих, хто був подібний до образу 

Божественного Вчителя. У "духовній долині" ж Я маю багато учнів, бо там людина досягає 

найбільшого прогресу в осягненні Мого вчення. Саме там Мої діти, голодні і спраглі любові, 

отримують від свого Вчителя те, в чому їм відмовило людство. Саме там своєю доброчесністю 

сяють ті, хто через свою смиренність залишився непоміченим на землі, і саме там сумно і скрушно 

плачуть ті, хто світився в цьому світі фальшивим світлом. 

28 Саме в потойбічному світі Я приймаю вас так, як ви не сподівалися зробити це на землі, 

коли в сльозах, але благословляючи Мене, спокутували свою провину. Неважливо, що на вашому 

життєвому шляху був момент насильницького бунту. Я візьму до уваги, що у вас були дні великого 

болю, і в них ви виявили покірність і благословили Моє Ім'я. Ви теж, у міру своєї малості, пережили 

деякі Голгофи, навіть якщо вони були викликані вашим непослухом. 

29 Ось, через кілька хвилин вірності і любові до Бога ви досягаєте часу життя і благодаті в 

потойбічному світі. Так Моя Вічна Любов відповідає на короткочасну любов людини. 

30 Блаженні ті, що падають і встають, що плачуть і благословляють Мене, що, зранені своїми ж 

братами, уповають на Мене в глибині свого серця. Ці малі та стражденні, висміяні, але лагідні, а 

тому сильні духом, є істинно Моїми учнями. 

31 Радійте, бо через ці вчення ви будете прогресувати у своїй еволюції, навіть якщо дехто 

вважає протилежне, бо керується легковажними судженнями. Століттями ви були розділені 

релігіями і сектами, бо завжди мали бажання знати щось більше, ніж знали, і все ж ваше серце 

зів'яло від нестачі любові, незважаючи на те, скільки сповідувань віри ви мали. Але незабаром ви 

згуртуєтеся навколо досконалої любові, яка витікає з "Книги істинного життя", якою є це Слово. 

32 Ви чахнете від духовної спраги, в'янете від нестачі роси любові і чистих почуттів. Ви 

відчуваєте себе самотніми, і тому Я прийшов, щоб випромінювати серед вас безпомилковий 

аромат Моєї любові, який змусить ваш дух пробудитися і розквітнути в чеснотах. 

33 Слухайте Мене, учні, щоб викорінити старі переконання з ваших умів. Християнство 

розділилося на конфесійні угрупування, які не люблять одне одного, принижують, зневажають і 

погрожують своїм братам неправдивими судженнями. Кажу вам, вони християни без любові, тому 

вони не християни, бо Христос є любов. 

34 Дехто зображує Єгову як старого, сповненого людських вад, мстивого, жорстокого і більш 

жахливого, ніж найгірший з ваших суддів на землі. 

35 Я говорю вам це не для того, щоб посміятися над кимось, а для того, щоб очистити ваше 

уявлення про Божественну Любов. Ви не знаєте тепер, яким чином ви поклонялися Мені в 

минулому. 

36 Практикуйте спокій, який допомагає духу знайти свого Бога. Ця тиша подібна до джерела 

знань, і всі, хто входить у неї, наповнюються ясністю Моєї мудрості. Тиша - це як місце, обнесене 

непорушними стінами, до якого має доступ лише дух. Людина постійно носить в собі знання про 

таємне місце, в якому вона може з'єднатися з Богом. 
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37 Неважливо, де ти знаходишся, скрізь ти можеш з'єднатися зі своїм Господом - на вершині 

гори чи в глибині долини, в міській метушні, в домашньому затишку чи в розпалі битви. Коли ви 

шукаєте Мене у вашому святилищі в глибокій тиші вашого піднесення, миттєво відкриються ворота 

вселенського і невидимого храму, щоб ви могли по-справжньому відчути, що ви перебуваєте в 

домі вашого Отця, який присутній в кожному дусі. 

38 Коли біль випробувань обтяжує тебе, а життєві страждання руйнують твої почуття, коли ти 

відчуваєш гаряче бажання знайти хоч трохи спокою, усамітнись у своїй опочивальні або шукай 

тиші, усамітнення в полях; там піднеси свій дух, керований совістю, і занурся в себе. Тиша - це 

царство духу, царство, невидиме для фізичних очей. 

39 У момент входження в духовний захват людина досягає того, що пробуджуються вищі 

почуття, включається інтуїція, сяє натхнення, проглядається майбутнє, а духовне життя ясно 

розпізнає далеке і робить можливим те, що раніше здавалося недосяжним. 

40 Якщо ви хочете увійти в тишу цього святилища, цієї скарбниці, ви повинні самі підготувати 

шлях, бо тільки з істинною чистотою ви зможете увійти в неї. 

41 Є дари і завдання, які чекали години вашої готовності, щоб оселитися у вашому дусі і 

перетворити вас на пророків і володарів. 

42 У цій скарбниці - все минуле, теперішнє і майбутнє істот, там манна духу, хліб вічного життя, 

про який Я говорив вам через Ісуса, що "хто буде їсти його, той не помре ніколи". 

43 Ваш дух освіжився, почувши Моє Слово, і знайшов можливість виконати своє завдання 

серед цієї нації "робітників", яких Я піднімаю. 

44 Скільки турбот ви забуваєте, коли присвячуєте себе цій благословенній справі наставництва, 

"помазання" і розради ваших братів. 

45 Дух ваш зміцнився, і тіло одужало, бо Я сказав вам, що той, хто дарує мир і цілющий 

бальзам або займається благодійністю в будь-якій з її незліченних форм, побачить в собі 

примножене те, що він дав. 

46 Так Я поступово відводжу вас від фальшивих насолод світу, від марного, щоб ваше серце 

було чистим і завжди гідним, щоб через нього Моя помічна любов досягала нужденних; щоб ви не 

дозволили знову заразити себе злом, яке панує скрізь. 

47 Ця внутрішня і зовнішня чистота в Моїх учнях дуже важлива, бо тільки тоді вам повірять ваші 

брати, коли ви візьметеся нести цю Добру Новину. Тільки тоді, коли ти маєш здорове і чисте серце, 

з нього можуть виходити добрі справи, а з твоїх вуст - світлі слова. 

48 На вашому шляху ви зустрінете темряву і плутанину, і єдиною силою і владою, яка у вас 

буде, щоб перемогти обман правдою, буде саме щирість ваших почуттів, чистота ваших вчинків. Не 

забувайте: навіть якщо ви можете вдавати перед своїми ближніми, що проголошуєте істину, не 

володіючи нею, ви не зможете обдурити Мене. 

49 Ваше перетворення повинно бути глибоким і справжнім, до такої міри, що ви помітите його 

в духовності, з якою ваші діти приходять у світ, ці нові покоління, які є обітницею для людства: 

здорові тілом і духом, не раби спокус і не жертви брехні своїх братів, але істоти, здатні любити 

Мене в гідній формі і любити своїх ближніх правдиво. Наближається час, коли вороги Мого Вчення 

готуються стежити за вашими кроками, бо вони хочуть знищити ваше насіння; але Я кажу вам, якщо 

ви будете охороняти його як свою святу спадщину, якщо ви будете стежити за тим, що Я довірив 

вам, ніяка сила не зможе знищити те, що ви сієте з любов'ю і в Моє Ім'я в серцях ваших братів. 

50 Застосовуйте Моє Слово, проповідуйте справами, свідчіть добрими справами, словами і 

думками, тоді ваше свідчення буде гідним Моїх настанов. 

51 Спостерігаючи і молячись, ви повинні чекати тих, хто рано чи пізно буде шукати вас. Солдати 

повертатимуться з війни з пригніченим серцем і риданням у душі; правителі визнаватимуть свої 

помилки і відкрито плакатимуть над своїми проступками; а натовпи, спраглі справедливості, 

шукатимуть ці джерела духовного світла, де вони зможуть пити доти, доки не буде задоволено їхнє 

прагнення до віри, до миру і до любові. 
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52 Мій Дух стежить за кожною істотою, і Я стежу навіть за останньою вашою думкою. 

53 Істинно кажу вам, що там, серед армій, які воюють за земні ідеали і честолюбні цілі, у 

хвилини відпочинку, Я виявив миролюбних і доброзичливих людей, яких силою зробили 

солдатами. Зітхання вириваються з їхніх сердець, коли Моє ім'я зустрічається на їхніх вустах, і 

сльози течуть по щоках при згадці про рідних, про батьків, дружин, дітей чи братів і сестер. Тоді 

їхній дух злітає до Мене без іншого храму, окрім святилища їхньої віри, без іншого вівтаря, окрім 

вівтаря їхньої любові, і з іншим світлом, окрім світла їхньої надії, бажаючи прощення за руйнування, 

які вони мимоволі спричинили своєю зброєю. Вони шукають Мене, щоб усіма силами свого єства 

просити, щоб Я дозволив їм повернутися до рідного дому, або, якщо їм доведеться впасти під 

ударом ворога, щоб Я принаймні вкрив Своїм покровом милосердя тих, кого вони залишають на 

землі. 

54 Всіх, хто шукає Моє прощення таким чином, Я благословляю, бо вони не винні у вбивстві; 

інші ж - вбивці, які повинні будуть відповісти переді Мною за все - коли прийде час їхнього суду - 

що вони зробили з людськими життями. 

55 Багато з них, які люблять мир, дивуються, чому Я дозволив вести себе на поля битв і місця 

смерті. На це я кажу вам: Якщо їхній людський розум не в змозі збагнути причину, яка лежить в 

основі всього цього, то їхні духи знають, що це є спокутою. 

56 Знаю і тих, хто, забуваючи про своїх близьких, думає про всі народи, щоб вони плакали від 

болю над реальністю лжехристиянства людства. Вони звертаються до Мене у своїх молитвах, у 

своїх духовних роздумах, вони пам'ятають, що є обітниця про Моє повернення і що навіть 

знамення Мого повернення були передбачені і написані. Вони носять ці слова у своїх серцях і тому 

запитують Мене щодня, коли буде Мій прихід "на Сході і на Заході "*, і скрізь шукають знаки, не 

знаходячи їх своїми очима, і тому відчувають себе розгубленими. 
* Посилання на біблійну обітницю в Мт. 24, 27. Детальні пояснення щодо Другого пришестя Христа можна 

знайти в якості вступу до цієї книги в розділі: "Друге пришестя Христа в дзеркалі біблійних обітниць". 

57 Вони не знають, що всі знаки вже відбулися і що тому Мій Дух починає проявляти Свою нову 

фазу одкровення в цей час. 

58 Як часто вони прокидалися, почувши Мій духовний голос, і запитували: "Хто мене кликав?", 

не розуміючи сенсу Мого послання. В інших випадках світло інтуїції в їхньому розумі було настільки 

ясним, що вони здійснювали дивовижні вчинки, які наповнювали їх подивом. 

59 Цілющий бальзам для поранених чи невиліковно хворих, як і хліб чи вода, чудесним чином 

з'являються, і вони відчувають, як мир і довіра зміцнюють їх духовно і фізично у хвилини 

найбільшої небезпеки. 

60 Ці події змусили тих, хто живе пильно і молитовно, внутрішньо вигукнути: "Господи, хіба ці 

явні знаки, які Ти даєш нам щодня, не є доказом Твоєї присутності? Чи не є все це свідченням того, 

що в цей час Твій Дух шукає нашого, щоб повідомити Себе, як Учитель учням, як Батько дитині?". 

61 Так, улюблені учні, вони є доказом того, що Мій Дух вібрує над вашим і таким чином 

виконує в новій формі Мою обіцянку повернутися до людей. 

62 Ознаки, які вказували вам на Мій новий прояв, вже здійснилися; ви не бачили їх і не мали 

звісток про них. Але я кажу вам: Ви відчуваєте Мою присутність? Відчуваєте прихід нового часу? Чи 

живиться ваше серце духовною молитвою, чи зміцнюється ваш дух, коли дозволяє собі керуватися 

світлом совісті? Якщо так, то навіщо вам потрібні матеріальні знаки, які вказують вам на Мою 

присутність і свідчать про виконання пророцтва? Нехай досліджують фарисеї та книжники віку 

цього. Нехай князі жерців, боячись Моєї Присутності, обшукують простір і землю в пошуках 

обіцяних знамень. Для них вони були дані, для людей маловірних, для тих, хто хвалиться 

бездуховністю і чиї серця і розум твердіші за камінь. Бо це були знаки, які Природа подавала, як 

сигнали рога, коли Мій духовний прояв мав ось-ось пролити своє світло на людство. 

63 У цю мить молитви, яка присвячена спілкуванню з Отцем, забудьте всі свої турботи, 

відкиньте спокуси, які могли б утримати ваш дух від виконання Мого Закону, звільніть його від 
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усякого неспокою. У ці піднесені моменти дозвольте вашій Волі бути Божественною Волею; 

віддайте себе любові вашого Небесного Отця. Тоді станеться так, що, як і в Другу Еру, ви побачите, 

як стануть реальністю справи, які ви називаєте чудесами. 

64 Коли ви відчуєте Мій Мир, що пронизує ваші молитви, це буде ознакою того, що ви увійшли 

в спілкування з Моєю Божественністю. Совість засяє променистим сонцем у вашому дусі, і ви 

побачите світло Святого Духа на вівтарі вашої святині. Ви побачите, що в ці хвилини все осяяне 

Божою любов'ю. 

65 Завіси, які через брак вашого оснащення заважали вам зрозуміти сенс Мого вчення, будуть 

зняті, і ви побачите у Вічному Святому Святих скарбницю Господа, яка є джерелом життя і з якої 

витікає істинна мудрість. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 23 
1 Блаженні ті, хто прагне бути в мирі зі своєю совістю. Блаженні ті, хто сіє насіння Мого миру 

на шляху своїх ближніх. 

2 Приходьте до Мене, коли ви пригнічені стражданнями чи зневірою, бо Я - світло і сила, яка 

поверне вам духовний мир. 

3 Де ви почуєте Мене, коли Я перестану проявляти Себе в цьому вигляді? - У вашій совісті, бо 

через неї Я вказую вам шлях любові. 

4 Коли світ переживає період духовного сум'яття, коли людина не розуміє таємниць, які несе 

в собі духовне життя, не вміє осягнути і осмислити його призначення, хоча і має для цього всі 

можливості, тоді приходить ясність Мого Слова, щоб просвітити її. Людство є свідком того, що в ці 

моменти вчені використовують весь свій час та інтелект для того, щоб відкрити в природі відповідь 

на багато питань і сумнівів, які ставить перед ними життя. І природа відгукується на заклик людини, 

свідчачи про свого Творця, який є невичерпним джерелом мудрості і любові, але також і 

справедливості. Проте вільна воля, якою наділена людина, не привела її до пробудження до світла 

Моєї любові, і дух продовжує тягнути за собою ланцюги матеріалізму, від яких він так і не зміг 

звільнитися. Люди ніби бояться зробити крок вперед в еволюції, звикли залишатися в традиціях, які 

залишили їм предки. Людина боїться думати і вірити сама, вона вважає за краще підкорятися чужій 

традиції, тим самим позбавляючи себе свободи пізнавати Мене. З цієї причини він жив відстало; 

але зараз для людства настав час світла, і з ним людина отримує власні знання, пробуджується, 

прогресує і дивується з огляду на істинність Моїх настанов. 

5 Якщо людство стало свідком розвитку науки і побачило відкриття, в які раніше не повірило 

б, то чому воно опирається вірі в розвиток духу? Чому вона застигає на чомусь, що її зупиняє і 

робить інертною? 

6 Моє вчення і Мої одкровення в цей час знаходяться в гармонії з вашим розвитком. Нехай 

учений не пишається своєю матеріальною працею і своєю наукою, бо в ній завжди було присутнє 

Моє одкровення і допомога духовних істот, які надихають вас з Потойбіччя. Людина є частиною 

творіння, вона має завдання, яке повинна виконати, як і всі творіння Творця, але їй дана духовна 

природа, розум і власна воля, щоб вона власними зусиллями досягала розвитку і досконалості 

духу, який є найвищим, чим вона володіє. За допомогою духу людина може осягнути свого Творця, 

зрозуміти Його блага, а також захопитися Його мудрістю. 

7 Якби ви, замість того, щоб марнославствувати над своїми земними знаннями, зробили б 

усю Мою Справу своєю, для вас не було б таємниць, ви б визнали себе братами і любили б один 

одного так, як Я люблю вас: у вас були б добро, доброзичливість і любов, а значить, і єдність з 

Отцем. 

8 Як же ви малі, коли вважаєте себе всемогутніми і великими і тому відмовляєтеся визнати, 

що над межею вашої сили і вашої науки знаходиться Той, Хто по істині знає все і здатний на все! 

Тоді ти задовольняєшся тим, що ти матерія і тільки матерія, і здаєшся незначним, бо підкоряєшся 

лише законам природи, які керують смертними й ефемерними істотами, що народжуються, 

зростають і вмирають, не залишаючи сліду на своєму шляху. Коли ви вийдете з цього стану, в якому 

перебуваєте? Ви повинні докласти зусиль, щоб зазирнути за межі небес, які ви собі уявили, щоб 

прийти до усвідомлення того, що тільки через духовні заслуги ви потрапляєте до Отця. 

9 Не чекайте, поки інші почнуть шлях до Мене, приходьте, підносьте свою молитву, і таким 

чином ви зрозумієте, що ви повинні робити, і відчуєте завдання, яке вам належить виконати. Я 

запрошую вас наблизитися до Мене, але для цього зовсім не обов'язково відмовлятися від 

завдань, обов'язків і турбот людського життя. 

10 Ви прийшли на землю в той час, коли люди живуть під владою людської науки, і все ж в цей 

час ви розкриєте свої духовні дари: ви будете зцілювати хворих, ви будете пророкувати, і ви 

досягнете більшої висоти в своєму духовному розвитку. 
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11 Світло, яке осяює ваше внутрішнє єство, допомагає вам передбачити те, що має прийти; але 

ви повинні підготувати себе так, щоб цей дар міг розквітнути. Ніщо не повинно стояти на місці, все 

повинно рухатися в гармонії з Творенням. 

12 Я даю вам Свої вчення не просто як моральну опору для вашої матеріальної природи, а щоб 

ви могли піднятися з ними на ще більші висоти своєї духовної досконалості. 

13 Я не засновую серед вас нової релігії, це вчення не заперечує існуючі релігії, якщо вони 

засновані на Моїй Істині. Це послання Божественної Любові до всіх, заклик до всіх соціальних 

інститутів. Той, хто зрозуміє Божественний задум і виконає Мої заповіді, відчує, як його ведуть до 

прогресу і вищого розвитку його духу. 

Доки людина не зрозуміє, що одухотворення повинно бути в її житті, доти мир у світі не стане 

реальністю. Хто ж виконує Мій закон любові, той не боятиметься ні смерті, ні суду, що чекає на його 

душу. Знайте, що Отець ваш судить вас не тоді, коли до вас приходить смерть, але цей суд 

починається, як тільки ви усвідомлюєте свої справи і відчуваєте поклик своєї совісті. Мій суд завжди 

над вами. На кожному кроці, чи то в житті людському, чи то в житті духовному, ви підлягаєте 

Моєму суду, але тут, у світі, в оболонці тіла, дух стає нечутливим і глухим до покликів совісті. 

14 Я суджу вас, щоб допомогти вам відкрити очі до світла, щоб звільнити вас від гріха і 

викупити від болю. 

15 На Моєму суді Я ніколи не рахую образи, які ви могли Мені нанести, бо на Моєму суді 

ніколи не з'являється образа, помста, навіть покарання. 

16 Коли біль входить у ваше серце і вражає вас у найчутливіше місце, то це для того, щоб 

вказати вам на якусь вашу помилку, яку ви робите, щоб ви зрозуміли Моє вчення і щоб дати вам 

новий і мудрий урок. В основі кожного з цих випробувань завжди присутня Моя любов. 

17 В одних випадках Я дозволяю вам зрозуміти причину випробування, в інших - ви не можете 

знайти сенс цього попередження про Мою справедливість, і це тому, що в роботі Отця і в житті 

вашого духу є глибокі таємниці, які людський розум не в змозі розгадати. 

18 Я даю вам ці повчання, щоб ви не чекали, поки прийде смерть, щоб почати сплачувати свій 

борг, але щоб ви могли скористатися випробуваннями, які підносить вам життя, знаючи, що від 

любові, терпіння і піднесення, з якими ви приймаєте і переносите їх, буде залежати, чи досягне ваш 

дух порогів вічного життя, звільнившись від тягаря гріхів і недосконалостей, які він ніс під час свого 

перебування в цьому світі. 

19 Далеко минув той час, коли вам було сказано: "Якою мірою міряєте, такою ж мірою і вас 

будуть міряти". Як часто цей закон використовувався для того, щоб помститися тут, на землі, і 

відсунути на задній план будь-яке почуття милосердя! 

20 Тепер Я кажу вам, що Я взяв у свої руки цю комірку справедливості і буду міряти вас нею, 

відповідно до того, як ви міряли, хоча вже зараз повинен додати в якості пояснення, що в кожному 

Моєму суді буде присутній Отець, який дуже любить вас, і Спаситель, який прийшов для вашого 

порятунку. 

21 Це людина виносить свій вирок своїми справами, часом страшний вирок, і це ваш Господь 

допомагає вам знайти шлях, яким ви можете нести свою спокуту. 

22 Істинно кажу вам: якщо хочете уникнути надто болісної спокути, вчасно покайтеся і дайте 

новий напрям своєму життю через щире оновлення справами любові і милосердя до братів ваших. 

23 Зрозумійте, що Я - рятівні ворота, ворота, які ніколи не будуть зачинені для всіх, хто шукає 

Мене з істинною вірою. 

24 Якщо ви хочете доказів істинності Мого вчення, Я кажу вам, що ви маєте перед очима ті 

докази, про які ви просите Мене, щоб слідувати за Мною. Що це за докази? - Оновлення цих 

чоловіків і жінок, які служать Мені сьогодні як "працівники на Моїх полях". 

25 Ця "щоденна робота" іноді буває тривалою і важкою, але ніколи не буває неможливою. 

Делікатним і важким є завдання учня-спіритуаліста, але воно не є неможливим для виконання, і 
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тому я кажу всім вам, хто не визначився, що якщо у вас є сумніви щодо того, чи зможете ви це 

зробити, то це тому, що ви є людьми маловірними. 

26 Я пропоную Свої поля любові всім, хто бажає заслужити їх служінням братам. Ті, хто 

зрозумів, поспішили звернутися до Мене з проханням дати можливість працювати на Моїх 

благословенних нивах, де насінням є милосердя. 

27 Тут заслуги повинні бути істинними, щоб вони могли бути записані Мною на благо того, хто 

їх здійснює. Зовнішність для Мене не має ніякої цінності, тому Мої працівники вчаться працювати 

мовчки, бути смиренними і щирими, ненавидіти марнославство і ніколи не виставляти 

благодійність напоказ. 

28 Люди не знають історії кожного з цих працівників, які служать їй день за днем; вони не 

знають зусиль, жертв і зречень, на які довелося піти Моїм слугам, щоб стати гідними називати себе 

Моїми учнями. 

29 Багато з цих чоловіків і жінок, які приносять стільки радості у ваші серця своїми духовними 

дарами, які дають вам відчути Мій бальзам і повертають мир своїми словами, несуть у своєму серці 

прихований смуток, який бачить лише Мій погляд. 

30 Скількох з них недооцінили і навіть відреклися від них улюблені родичі через те, що вони 

стали на цей шлях! І ці ображають їх, обмовляють, погрожують, але вони продовжують з любов'ю 

виконувати свою місію, хоча відчувають на собі удари батога і каміння розлюченого народу, а самі, 

як і їхній Учитель, йдуть своєю дорогою під тягарем свого хреста. 

31 Я бачу, що ви хочете знати, чому деякі з них утримуються від продовження цього завдання. 

На це кажу вам, що це не тому, що вони не несли тягаря свого хреста, а тому, що світ спокушав їх і 

вони піддалися спокусі; бо той, хто бере на свої плечі хрест любові, насправді його зовсім не несе. 

Скоріше, це хрест його підтримує, бо кожен крок "трудівника" завжди супроводжується внутрішнім 

відчуттям безмежного спокою. Але ви не повинні поводитися невдячно по відношенню до них, 

тому що ви знаєте, що Мій мир у тих, хто йде за Мною, бо вони такі ж люди, як і ви. Тому що ти 

бачиш їх усміхненими і спокійними, ти не хочеш нічого знати про те, що вони терплять, щоб бути 

корисними і служити тобі. 

32 Хто вмів віддячити любов'ю і милосердям тим, хто часто тимчасово зупиняє свою роботу, 

щоб прийняти тих, хто потребує спокою і здоров'я? Коли ви кидалися до колиски немовляти, яке 

змушене було залишитися самотнім, бо його мати - "заробітчанка", що мусила виконувати своє 

завдання серед страждань? - Істинно кажу вам: як Я закликав вас навчитися приймати, так вимагаю 

від вас, щоб ви навчилися відплачувати любов'ю за безкорисливу допомогу ваших братів. 

33 Як часто Ви показуєте своє невдоволення і засуджуєте їх як "поганих працівників" за те, що 

вони запізнюються. Ви ставитеся до них вимогливо, коли помічаєте в них недоліки, тому що знаєте, 

що вони повинні виконати свій обов'язок. 

34 О натовпи людей, замість того, щоб зі смиренням прийняти хліб, який вам дається, ви 

пожираєте його разом з рукою, що простяглася, щоб подати вам їжу! 

35 Що ви знаєте про боротьбу Моїх обранців, яку вони ведуть, щоб зберегти себе чистими і 

служити вам? Що ви знаєте про випробування, яким вони піддаються, щоб тримати їх у бойовій 

готовності? І все ж ви вважаєте їх слабкими і поширюєте інформацію про те, що спокуса здолала їх, 

не розуміючи, що це - тягар, який ви самі на них поклали, відмовившись взяти на себе ту частку 

відповідальності, яка належить кожному в Моїй Справі. 

36 Як швидко ви забуваєте багато чого з того, що отримали через них! Але в серцях ваших ви 

заспокоюєте себе міркуванням, що вони вам нічого не дали; але істинно кажу вам: якщо не любите 

один одного, то неправда, що ви Мене любите. 

37 Легіони духовних істот, які невидимо присутні перед вашими матеріальними очима на 

проголошенні Мого Слова, є тими, хто дає істинне тлумачення Моєму вченню. Щоб ви знали, які 

накази Я дав відповідному духу* і в якій формі він їх виконує, тому Я час від часу звертаюся до 

нього через глашатая, за допомогою якого передаю вам Мої настанови. Ви вважаєте, що їм 
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потрібно, щоб я говорив з ними через людських посередників? - Ні, люди, Я тільки що сказав вам, 

що роблю це тільки для того, щоб ви відчули їх присутність і почули настанови, які Я їм даю. 
* Мається на увазі дух-охоронець кожної людини. Це просунуті світлі духи, які виконують Божу волю, 

роблячи нам - своїм ще не втіленим братам - послуги, надихаючи нас і спонукаючи до одухотворення. 

38 Легіон духовних істот, яким мені судилося супроводжувати і допомагати вам на вашому 

життєвому шляху, дуже великий, настільки великий, що ви не можете собі уявити. У їхньому 

середовищі панує абсолютна одностайність. Світло, яке сяє в них, - це світло мудрості та любові, бо 

ідеалом, якому вони посвячені, є творення добра для людства, а їхнім найбільшим бажанням є 

вести своїх братів до вершини одухотворення. 

39 Наскільки прекрасна місія, яку вони виконують, і наскільки ви ускладнюєте їхню роботу! Ви 

не можете сказати, що ваша відсутність співпраці з вашими духовними братами пояснюється 

незнанням, оскільки ви чули вказівки, які Я даю їм через Мої голоси, так що ви знаєте їх місію 

любові і милосердя і дбаєте про те, щоб допомогти їм виконати її. 

40 Ви ще не зуміли повністю погодитися з тим світом братів світла і не вмієте з ними 

гармоніювати. Через вашу недостатню духовність, яка не дозволяє вашим органам почуттів 

сприймати всі заклики, попередження і натхнення, якими хочуть керувати вашими кроками на 

землі. 

41 Часто ви плутаєте одухотворення з матеріальними звичаями, які віддаляють вас від них 

(духовних істот), а не наближають до них. Ви вважаєте, що коли закликаєте їх, то ефективніше 

назвати їх будь-яким ім'ям, ніж привернути їх молитвою. Ви думаєте, що краще підготуєтеся, якщо 

будете закликати їх, запаливши свічку або голосно помолившись, і ви помиляєтеся. 

42 Правда, вони поспішають на ваш поклик, тлумачать ваші бажання і надають вам свою 

допомогу, бо їхнє завдання надихається діяльною любов'ю до ближнього; але ви не досягли цієї 

допомоги через своє одухотворення, бо тоді ви були б у гармонії зі своїми ангелами-охоронцями і 

творили б з ними народ Божий, який вміє виконувати Мою заповідь, що говорить вам: "Любіть 

один одного!". 

43 Істинно кажу вам: чим чистішими будуть ваші помисли і чим простішими і чистішими будуть 

ваші вчинки, тим ясніше ви будете сприймати присутність і вплив духовного світу у ваших життях, і 

тим більшими будуть чудеса, які ви отримаєте від них. 

44 Не думайте, що ці ваші брати можуть втручатися у ваші нечисті справи, або приєднуватися 

до ваших злих задумів, або виявляти себе через ваше посередництво, якщо ви не будете належним 

чином підготовлені прийняти їх. 

45 Щоб досягти духовності, любі мої, треба молитися і мати віру. 

46 Молитва і віра день за днем будуть творити диво - хліб на вашому столі, як віра Ізраїлю була 

винагороджена манною в Першій Ері. 

47 Якщо інші народи обкрадають вас від хліба вашого, ви прощайте їм, щоб і Я простив вам 

усім. 

48 Якщо станеться так, що тебе виженуть з дому твого, то ти підеш на гору, яка прийме тебе в 

своє лоно, і ти знайдеш притулок, поки не скінчиться судовий процес. 

49 Так само, як у перший час віра народу була зміцнена великими випробуваннями, яких він 

зазнав у пустелі, так і в цей час він буде багато разів випробуваний, щоб його дух набрався 

необхідної сили, щоб бути воїном у цій справі. 

50 Якому учневі цієї справи ще могло знадобитися матеріальне місце зібрання, де він знаходив 

притулок на час випробувань? - Ні, бо всі ви знаєте, що Отець ваш не шукає храмів кам'яних, щоб у 

них перебувати, але святинь і жертовників у дусі людському, і ці храми йдуть з вами, де б ви не 

були. 

51 Ваші предки жили у великому невігластві, живили релігійний фанатизм і тому мало досягли 

прогресу для свого духу. Не дано їм тут, на землі, бачити світло віку цього, що просвічує вас; але й 

вони, коли прийде час, отримають духовне світло в надлишку. 
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52 Моє Вчення вчить вас гармоніювати з вашими братами, незалежно від того, чи живуть вони 

на землі, чи в безмежній Духовній Долині. 

53 Такими будуть характеристики вашого майбутнього життя, якщо ви будете дотримуватися 

закону. Але ваш життєвий шлях буде зовсім іншим, якщо ви не підете тим шляхом, який Я намітив 

для вас Своїм Словом, бо тоді голод, епідемії і війни, що спалахують на землі, не пощадять вас, бо 

ці руйнівні сили не знайдуть у вас нічого, що могло б їх стримати. 

54 Улюблені учні, використовуйте всі випробування, великі і малі, які щодня з'являються у 

вашому житті, щоб, коли прийдуть більші випробування, вони були розбиті, як пориви ураганного 

вітру, розбившись об непорушні стіни сили, яку дає вам практика Мого Закону. 

55 Через вашу духовну єдність творіть народ, захистом якого від ворогів є молитва. Тоді сили 

природи можуть розбушуватися, бо цей народ буде знати, як опанувати всі перипетії через свою 

духовність. 

56 Встаньте, чоловіки і жінки, старі, юнаки і діти; встаньте непохитно, щоб іти шляхом, який 

Моє Слово призначило для вас в цей час, який є лише відновленням шляху, який Я позначив в 

минулі часи слідами Моєї Жертви на Хресті. 

57 Виконуйте Мій Закон, щоб у формуванні нового покоління ваші діти досягли більш високого 

розвитку, ніж той, якого досягли ви, і щоб ваш непослух не відсторонив їх від цієї роботи і не став 

причиною їхнього ще більшого віддалення від одухотворення. 

58 У цей Третій Час Я прийшов, щоб дати вам тепло, якого вам не вистачає, і забрати від вас 

холод, який ви поширили на ваших життєвих шляхах. Ви чули дзвін, в який дзвонив Ілля, щоб ви 

прийшли і прийняли світло Святого Духа за Моїм наказом. 

59 Готуйтеся, щоб відчути Мою Присутність і бути подібними до апостолів Другої Епохи, які, 

слухаючи Мене, з кожним днем збільшували свою віру і готувалися до виконання своєї нелегкої 

місії. 

60 Ізраїль, виконуй не лише свої зобов'язання перед світом. Виконуйте також закон, бо ви 

взяли на себе обов'язок перед Отцем, і виконання його має бути суворим, піднесеним і духовним. 

61 Я вчу вас, щоб ви відвернулися від матеріалізму і перестали бути фанатиками та 

ідолопоклонниками; щоб ви не поклонялися і не поклонялися створеним людиною матеріальним 

об'єктам. Я не хочу, щоб у ваших серцях проростало коріння ідолопоклонства, фанатизму і 

фальшивих культів. Не приносьте Мені підношень, які не доходять до Мене; Я прошу лише про 

ваше оновлення і вашу реалізацію в одухотворенні. 

62 Оновлюйте себе по відношенню до своїх колишніх звичок, не озирайтеся назад і не дивіться 

на те, від чого ви відмовилися і чого більше не повинні робити. Зрозумійте, що ви стали на шлях 

своєї еволюції і не повинні себе зупиняти. Шлях вузький, і ви повинні добре його знати, бо завтра 

вам доведеться вести по ньому своїх братів, і я не хочу, щоб ви збилися зі шляху. 

63 Я - терплячий Отець, який чекає на ваше покаяння і добру волю, щоб обдарувати вас Своєю 

благодаттю і Своїм милосердям. 

64 Не засуджуйте іноді незграбне слово Моїх глашатаїв; якщо їм не вистачило підготовки, 

надайте цю справу Мені. Зрозумійте - навіть коли Я спілкуюся через найобтяжливіший розум, ви 

завжди знайдете в основі цього слова духовний сенс, світло, істину і настанову. 

65 Цей вік відкриє людству уроки "Книги істинного життя", які ще не були відомі людству. 

66 Істинно кажу вам: як Ілля, що відкрив ворота Третьої Ери, не потребував втілення свого духу, 

щоб говорити з людьми, так і Я даю Себе знати вам, і багато істот, які нині перебувають у 

духовному регіоні, робили те ж саме. 

67 Вони спілкуватимуться з вами через ваших уповноважених посередників до 1950 року, коли 

матеріально чутний прояв духовного світу закінчиться; але після цього часу, без того, щоб люди 

усвідомлювали це, їх вустами часто говоритимуть світлі духи минулих віків, визволителі, пророки, 

патріархи, благодійники, апостоли добра, сіячі праведності і божественного вчення вашого Батька, 

які спілкуватимуться від духу до духу на висоті Його любові до Його дітей. 
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68 Ті, хто спостерігає і молиться, хто одухотворився і підготував себе до сприйняття моменту, 

коли ці посланці наблизяться, заговорять або виконають якусь надлюдську роботу, усвідомлять 

присутність духовних істот світла серед людства. 

69 Їм не потрібно буде спілкуватися через людей, які знають це вчення, щоб говорити через 

їхнє посередництво. Їх присутність, їх вплив і їх натхнення будуть настільки тонкими, що тільки той, 

хто буде підготовлений, зможе відчути їх присутність серед людства. 

70 Народи землі відчують присутність Мойсея, коли крок за кроком кожен з них буде 

звільнений. 

Різні релігії відчують присутність Іллі, коли світло Божого променя, що виходить від істини, розвіє 

темряву людського духовного невігластва, поставивши перед їхніми очима все те неправдиве, чому 

вони поклонялися. 

71 Правителі світу, які продовжують залишатися володарями над деградованими народами, 

відчують духовну присутність Даниїла, коли пророк наблизиться до їхніх таборів, щоб розбудити їх 

до молитви, бо наближається загибель. 

72 Настане день, коли кожне око побачить світло цих творів, як написано, щоб людина 

зрозуміла, що для духу не існує меж і матеріальних перешкод, і що всі ви поступово наближаєтеся 

до мети, де панує гармонія і світло. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 24 
1 Учні, ви повинні навчитися віддавати, не очікуючи ніякої винагороди. 

2 Практикуйте справжнє смирення, яке, оскільки воно притаманне піднесеному духу, 

відображається у почуттях серця. Щиро відчувайте, що ви останні з усіх, ніколи не прагніть бути 

першими. 

3 Навчіться прощати того, хто вас образив. Я сказав Петру, що якщо він сімдесят разів сім разів 

образиться на брата, то стільки ж разів повинен буде його пробачити, чим дав йому зрозуміти, що 

так доведеться робити завжди, як за малі образи, так і за великі. Скільки пройшло через цей світ 

істот, які називали себе християнами і не змогли жодного разу за все своє життя подарувати 

прощення. 

4 Тому я прошу всіх тих, кого я назвав дітьми світла: Чи не застосуєте ви цю піднесену 

заповідь хоча б раз у своєму житті, щоб усвідомити, які чудеса вона творить і в тому, хто дає 

прощення, і в тому, хто його отримує. 

5 Світло є благородство, є любов і є порозуміння між духами. Ви вже знаєте, як ви повинні 

поводитися в житті, якщо дійсно хочете бути дітьми Світла. 

6 Отже, якщо вас образили і ви відповідаєте ударом на удар, але обидва відчуваєте докори 

сумління, не утримуйте руки з гордості, першим простягніть її на доказ смирення і не бійтеся 

смирятися, бо кажу вам: хто смиряє себе у світі, той буде прославлений у майбутньому житті. 

7 Як ви думаєте, як Я бажаю бачити Своїх учнів серед цього людства? - Хотілося, щоб вони 

були чистими і лагідними серцем, щоб своїм прикладом освітлювали шлях своїх ближніх, щоб 

кожен з них був подібний до тих зірок, які мерехтять у ночі, як охоронці чи провідники своїх братів. 

8 Я хотів, щоб твоє серце було сповнене радості, щоб ти міг передати її засмученим; щоб з 

твоїх рук струменіла цілюща сила, приносячи здоров'я всім хворим; щоб твої вуста передавали Моє 

Слово в його первісній чистоті і духовному значенні; бо тоді ти зможеш своїм прикладом відкупити 

заблукалих. 

9 У Другу Еру, дивлячись на місто, де жив Мій народ, якому Я був обіцяний як його 

Викупитель, і який через свій матеріалізм не помічав Моєї Присутності, Я сказав тобі: "Єрусалиме, 

Єрусалиме, ти, що вбивав пророків і помилявся в посланцях, як часто Я хотів зібрати твоїх дітей, як 

птах покриває своїх пташенят, а ти не слухався Мене". 

10 Я шукав їх, щоб дати їм справжнє щастя, але Я знав, що вони приведуть Мене на Голгофу; 

але Моя любов не була переможена безсердечністю людей, і щоб довести це, ви знову маєте Мене 

тут, і Я кажу вам: Блаженні ті, хто вірує в Мене сьогодні, бо Я візьму всі їхні страждання з їхніх 

сердець. Але Я також благословляю тих, хто буде Моїми новими суддями в цей час, бо запевняю 

вас, що завтра вони будуть віруючими, як Савл Тарський, який переслідував тих, хто вірив в Мене, і 

що вони прийдуть до Мене покаянні, щоб потім, сповнені любові і віри, піти і розсіяти насіння 

істини серед своїх братів. 

11 Моє світло освітлює людський розум. Я приходжу в цей народ так, як був у той час в іншому 

народі, який передував вам, і про який Я говорив вам, що ви належите духовно до нього. Скільки з 

тих людей помилялися в Мені! Наскільки закам'яніли їхні серця, коли вони волали: Розіпни його! О 

благословенне розп'яття, бо воно стало свідченням того, на що здатна Божественна Любов заради 

своїх дітей, і на що здатна людська невдячність! 

12 Багато з них були хворі, сліпі і одержимі, вони не знали, що робили, і тому засуджували 

Мене. Навіть зараз всі ті, хто не йде Моїм шляхом любові, ще не знають, що вони роблять. Людське 

зло хотіло покласти край любові, яку Я посіяв через Ісуса, але протягом століть мільйони людей 

плакали через цю безіменну невдячність. А ті, що плачуть за Мною, зненавиділи і прокляли тих, що 

розп'яли Мене, а Я не вчив вас ні ненавидіти, ні проклинати. Я не ненавиджу, не проклинаю, не 

караю. Ці почуття не присутні в Моєму Божественному Дусі; але Я бачу їх у вашій земній 

юрисдикції. 
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13 Я навчив вас любити, прощати, молитися за тих, хто вас скривдив, і благословляти їх. 

14 Якби ви завжди робили такі справи у своєму житті і по-справжньому відчували їх у 

виконанні, нікому не кажучи, ви б багато досягли у спокутуванні своїх гріхів і через них - за 

допомогою своїх чистих помислів - отримали б світло. Так вчить вас Моє Слово, так повинен 

працювати дух в тиші і без прояву. 

15 Якщо ідея або думка світла виходить з вашого розуму, вона досягає свого призначення, щоб 

виконати своє благодійне завдання. Якщо замість думок про добро з вашого розуму виходять 

нечисті еманації, вони принесуть тільки шкоду, куди б ви їх не послали. Кажу вам, думки - це теж 

справи, і як такі вони залишаються записаними в книзі, яка існує у вашій свідомості. 

16 Добрі чи злі ваші справи, ви отримаєте назад багаторазово те, що бажали братам вашим. 

Краще вам робити зло собі, ніж бажати його ближньому своєму. 

17 Ось чому Я говорив вам у Другій Ері: "Що посієш, те й пожнеш"; бо необхідно, щоб ви 

визнали свій досвід в цьому житті і щоб ви пам'ятали, що ваші жнива дадуть вам те ж насіння, яке 

ви посіяли, але в множенні. 

18 О людство, ти не захотіло розглянути, відчути і прожити вчення свого Вчителя! 

19 Якщо праці Моїх учнів, які заповіли вам Моє Слово в Другій Ері, потраплять у ваші руки 

зіпсованими, Я змушу вас розпізнати, які з них є істинними словами Ісуса; ваша совість виявить як 

фальшиві ті, які не гармоніюють з божественним концертом Моєї любові. 

20 Ви прочитали Моє вчення лише побіжно і витлумачили його на свій смак; потім ви шукаєте 

нові книги, в яких люди знову приводять Мене від Ірода до Пилата; але того люблячого слова, того 

простого вчення, яке проголошував Божественний Учитель, ви знайдете там дуже мало. 

21 Ви всі продовжуєте судити Мене; одні з вас роблять Мене Богом, інші - людиною; одні 

називають Мене божественним, інші - людським пророком; одні вважають Мене Сином Божим, а 

інші - Сином Давидовим. Одні називають Мене пророком, інші - агітатором. Одні кажуть, що Я 

просвітлений Всевишнім, інші - що у Мене завіт з дияволом, і тому це людство йде на Моє ім'я, 

щоб, як страшний Пілат, поставити наді Мною нового Я.Н.Р.Ж. 

22 Ви судите Мене за Моїми словами і Моїми справами, але не докладаєте жодних зусиль, 

щоб втілити в життя "любити один одного". Ви боїтеся практикувати це піднесене вчення, бо 

думаєте про насмішки ваших братів. 

23 Істинно кажу вам: якби Я відчував страх перед сходженням на Голгофу і перед Хрестом, ви б 

досі чекали на Месію. 

24 Не вникайте в богослов'я, ускладнюючи просте; не уподібнюйтеся до тих, хто вдає, що 

тримає Бога, істину, в матеріальній книзі; бо як люди ви ніколи не досягнете успіху в осягненні Бога. 

25 Не робіть легке важким, не применшуйте великого і не збільшуйте малого. Не ставайте 

вчителями, не навчивши, і не ставайте благочестивими без любові. 

26 Шукайте свого Отця, який приходить до вас сьогодні як божественна думка, що випромінює 

любов. Побач тут Моє світло, стань словом для всіх людей. 

27 Саме світло Святого Духа приходить як послання любові, щоб розірвати завіси, які 

затьмарюють людський розум. 

28 Якщо ви з доброю волею будете шукати в цьому слові знання, яке воно містить, і знайдете 

його духовний сенс, ви знайдете істину. 

29 Світло цього вчення буде тією зіркою, яка вкаже вам шлях, яким ви повинні йти. Ви не 

повинні стояти на місці, бо цим ви зупините просування ваших братів по духовному шляху. 

30 Я не заохочую звичок, які пригнічують вас духовно, і хоча ви часто маскуєте їх фальшивим 

гламуром вишуканих слів, в основі їх лежить невігластво і розгубленість. 

31 Книга, яку я відкриваю перед вами, подібна до вишуканого бенкету для духу; її суть, 

увійшовши у ваше серце, викличе в ньому перетворення, які допоможуть вам жити за Месією, 

Учителем, який, будучи людиною, виявив Отцеві благоговіння досконалої любові. Коли ж ви 

прославите свого Господа подібним чином? 
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32 Ви розвинули свої пристрасті в світі, ви поклонялися своїм ідолам, а Бог у нескінченності і в 

братах ваших - коли? 

33 Майже 2000 років Ви повторюєте фразу, яку почули вифлеємські пастухи: "Мир на землі 

людям доброї волі", але коли Ви реалізували добру волю на практиці, щоб здобути право на мир? 

Істинно кажу вам, що ви скоріше зробили навпаки. 

34 Ви втратили право повторювати це речення, тому сьогодні Я приходжу з новими словами і 

вченням, щоб це були не речення і фрази, які закарбувалися у вашій свідомості, а духовний сенс 

Мого вчення, який проникне у ваше серце і дух. Якщо ви хочете повторювати Мої слова, як Я даю їх 

вам, то робіть це; але знайте, що до тих пір, поки ви не відчуєте їх, вони не матимуть ніякого 

ефекту. Промовляйте їх з інтимним почуттям і смиренням, відчувайте, як вони відгукуються у 

вашому серці, і Я відповім вам так, що змушу затремтіти все ваше єство. 

35 Ті, через кого Я даю про Себе знати, розуміють Мене обмежено; тому Моє вчення також і 

для них, щоб вони змогли позбутися всіх марних думок, фанатизму, старих забобонів і всього, що 

може заважати натхненню, яке вони отримують. З кожним проміжком часу Мене будуть чути нові, 

більш підготовлені люди. 

36 Піднесіть свій розум до Мене, улюблені глашатаї, просіть Учителя, щоб у вашому захопленні 

Його настанови були проголошені голосно і чисто; дозвольте Моїй Волі здійснитися у вас, і ви 

відчуєте, що з ваших вуст виходять вчення, які виведуть ці натовпи на шлях любові та істини. 

37 Народе Мій, відкиньте забобонні уявлення, яким вас колись навчили, і моліться Мені з 

істинною вірою; Я визволю вас від усіх підступів і пошлю вам ангелів-хранителів. 

38 Закон Божий безмежний, він охоплює все, він є гармонією між усім створеним. Цей закон 

стосується не тільки духовного. 

39 Вам приємно вивчати напам'ять заповіді Закону, імена духовних чеснот, вчення і 

висловлювання Ісуса; але кажу вам: все це ви повинні відчувати. 

Знати - не означає відчувати. Той, хто хоче володіти Моєю істиною, повинен відчути її глибоко в 

своєму серці. 

40 Ви думаєте про піднесені ідеї, про добрі справи, але не робите їх так, як на те Моя воля, бо 

не відчуваєте їх, а тому не знаєте того "божественного смаку", який вони залишають після себе, 

коли людина їх зробить. Ви не виконуєте їх щиро, бо не вірите, що можете, а не можете, бо не 

хочете. А все тому, що для того, щоб творити добро, треба любити. 

41 Хто любить, той розуміє; хто вчиться, той має волю; хто має волю, той багато чого може. 

Кажу вам, хто не любить усією силою духа свого, той не матиме ні духовного піднесення, ні 

мудрості, ні великих діл не зробить. 

42 Хто відступає від духовного закону, який є найвищим, той підпадає під владу підлеглих або 

матеріальних законів, про які люди також мало що знають. Але той, хто підкоряється вищому 

закону і перебуває в гармонії з ним, стоїть вище всіх порядків, які ви називаєте природними, і 

відчуває і розуміє більше, ніж той, хто має лише знання, які він знайшов в науці або в релігіях. 

43 Ось чому Ісус дивував вас ділами, які ви називаєте чудесами, але визнаєте вчення, яке Він 

дав вам з любові. Зрозумійте, що немає нічого надприродного або суперечливого в 

Божественному, яке вібрує в усьому творінні. 

44 Ваше паломництво через це життя, сповнене гіркоти і перипетій - в якому ви поводитеся, як 

ваші діти, коли вони незадоволені або хворі, - суперечить любові Творця. Ви живете в постійному 

стані скарг на свої страждання, але це природний результат вашого непослуху і порушень Закону, а 

також зловживання свободою, яку дала вам Моя Любов і яку ви називаєте "свободою волі". 

45 Ви відмовляєтеся вважати це вчення, яке так легко зрозуміти, бо воно доступне вашому 

розуму, за істину. 

46 Тільки оновлення і ідеал досконалості дозволять вам повернутися на шлях істини. 

Ті, які вважають себе тлумачами Божественного Закону, кажуть вам, що вас чекають пекельні 

муки за вашу розпусту і непокірність, і що тільки якщо ви покаєтеся, умертвите і пораните свою 
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плоть і принесете матеріальні жертви Богу, Він пробачить вас і введе в Своє Царство, - істинно кажу 

вам, вони помиляються. 

47 Куди ви прийдете, люди, ведені тими, ким ви захоплюєтеся як великими майстрами 

священних одкровень і кого я вважаю розгубленими? Тому Я приходжу, щоб врятувати вас світлом 

цього Вчення, яке змусить вас просуватися по шляху Моєї любові. 

48 У цей час Я даю вам нові вчення для роздумів, вчення любові, які викуплять і піднімуть вас, 

істини, які, хоча і гіркі, але будуть світлом на вашому шляху. 

49 Спіритизм* в цю епоху, як і християнство в минулому, буде боротися і переслідуватися з 

люттю, з жорстокістю і люттю; але посеред боротьби з'явиться духовний, який буде творити чудеса 

і підкорювати серця. 
* Вчення духу, не слід плутати зі спіритизмом. Див. також виноску на U 19, 7. 

50 Матеріалізм, егоїзм, зарозумілість і любов до світу будуть тими силами, які повстануть проти 

цього одкровення, яке не нове і не відрізняється від того, що Я приніс вам у минулі часи. Вчення, 

яке Я нині відкрив вам, і якому ви даєте назву Спіритизм, є суттю Закону і вчення, яке було відкрито 

вам у Першому і Другому Часах. 

51 Коли людство зрозуміє істинність цього вчення, його справедливість і нескінченне знання, 

яке воно відкриває, воно вижене зі свого серця кожен страх, кожне упередження і візьме його за 

дороговказ свого життя. 

52 Мій Закон не поневолює, Моє Слово звільняє. Той, хто вірує в Мене і йде за Мною, - не раб, 

він перестає бути підвладним земним пристрастям, він більше не від світу і стає господарем над 

собою, він перемагає спокуси і світ лягає до його ніг. 

53 Тільки одухотворення врятує це людство від його хаосу; не сподівайтеся на інший вихід, о 

народи і нації землі! Ви зможете укладати мирні договори, але до тих пір, поки цей мир не матиме 

в своїй основі світло совісті, ви будете нерозумними, бо будете будувати на піску! 

54 У Другу Епоху Я говорив вам: "Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому 

увійти в Царство Небесне", і сьогодні ви маєте це перед очима. Сильні світу цього хочуть купити 

мир своїм багатством і не досягають його. 

55 Таким чином людство зрозуміє, що духовні блага є незамінними в житті людини, блага, які 

не можна придбати за гроші, а можна лише одухотворити. 

56 Одухотворення - це не містика*, а піднесення почуттів, доброта серця, праведність у 

вчинках і любов до ближнього. 
* Релігійність, що переростає в перебільшену захоплену форму. 

57 Щоб дати вам це вчення милосердя і любові, Я не прийняв на себе вашу людську природу і 

не давав про Себе знати в палацах, серед суєти і в оточенні розкоші. У бідному кварталі вашого 

міста, серед убогих, серед смиренних людей, Я прийшов до вас згідно з Тим, Хто сказав вам іншим 

разом: "Царство Моє не від світу цього. 

58 Це людство, яке розвинулося на окремих територіях, живе духовно в глибокій летаргії, бо не 

спромоглося дослідити своє нутро, де знаходиться істинний храм. Святиня ця стоїть занедбана, 

світильник її не горить, жертовник її без приношення, але я прошу Тебе: З чим це пов'язано? - До 

того, що людина вже давно живиться зовнішніми культами, підміняючи собою те, що повинно бути 

досконало духовним. 

59 Він намагався задовольнити потреби свого духу обрядами, традиціями, святами та 

матеріальними підношеннями. На це я вам скажу, що тільки та праця, яка містить у собі піднесення 

і одухотворення, може по-справжньому зміцнити і підживити ваш дух. 

60 Так, Я приймаю всі приношення і в усі вкладаю Свою любов; але чи не вважаєте ви, що було 

б правильніше і приємніше і для Отця, і для вас, якби ви принесли Мені щось гідне Мене і вас? 

61 Багато людей і народів все ще вважають, що догоджають Мені, приносячи Мені матеріальні 

жертви; вони думають, що чим більша пишність і розкіш їхніх богослужінь, тим більшою буде їхня 
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радість з Господом і тим більші блага вони отримають від Нього; і це тому, що вони забули, що - 

якщо Я, будучи людиною, уникав усього суєтного і несуттєвого, - то тепер, коли Я об'явив Себе вам 

у дусі, Я ще менше прийму від людей матеріальних речей і церемоній. 

62 Коли ж ви будете готові істинно тлумачити Мій Закон? Коли ж це людство перестане 

порушувати і спотворювати Мої Заповіді? 

63 Пропоную вам цього разу замислитися над духовними вченнями, які були відкриті вам з 

найдавніших часів. 

64 Звільніться від звичок, пороків, забобонів, традицій, фанатизму та ідолопоклонства. Я хочу 

бачити вас чистими, щоб ви могли одухотворити себе, Я хочу бачити вас смиренними, щоб Моє 

світло засяяло у вас. 

65 Подібно до того, як у минулі часи місця Єрусалиму та Риму були місцями обітниці та 

джерелами благодаті для людей, де Господь об'явив Себе, так і на цей час Я поклав на цей 

нужденний і смиренний народ високу місію. Вона повинна бути готова, бо і відгомін Мого явлення, 

і чутка про Мої чудеса, і палкість свідків привернуть до неї увагу людей. 

66 Спочатку прийдуть бідні, невігласи, нужденні, безневинні, слуги, голодні і спраглі 

справедливості, а потім прийдуть ті, хто сумнівається, пани, вчені. 

67 Пильнуйте і моліться, будьте готові до приходу великих натовпів. Пильнуйте у своїх справах, 

моліться в тиші своєї опочивальні або там, де вас застане момент з'єднання зі Мною, і там Я буду з 

вами. 

68 Я не казав вам відокремитися від своїх обов'язків у світі, але відвернутися від того, що не в 

законі, тобто прибрати зі свого життя те, що не потрібно, що марно, і помірковано користуватися 

тим, що дозволено. 

69 Що принесла вам ваша свобода волі, коли ви використали її для гонитви за матеріальними 

насолодами? - Тільки біль і розчарування. 

70 З Нового Єрусалиму я дивлюся на це людство, не відчуваючи його. Деякі з тих, хто чекав 

Мене, і інші, хто слідує за Мною, знають, що Я знову прийшов як Святий Дух, і що в даний час Я 

говорю з ними через людський розум. Знаєте, як я знаходжу народи світу? - Обманутий, 

розчарований народ. Ніхто більше не просить іншого, тому що знає, що йому нічого чекати від 

любові ближнього, і тому що знає, що його рука порожня. Зараз панує матеріалізм, і від усього 

доброго і високого залишився лише дуже слабкий відблиск світла. 

71 Ви дивуєтеся, що Я так з вами говорю, і думаєте, що Я суворий і вимогливий до вас; на це Я 

вам скажу, що ваш розвинений дух повинен принести Мені кращий урожай, ніж той, який ви 

показуєте Мені сьогодні. 

72 Вам не здається, що поділ людства на народи і раси - це щось примітивне? Невже ви не 

замислюєтеся над тим, що якби прогрес у вашій цивілізації, яким ви так пишаєтеся, був істинним, то 

закон насильства і зла більше не панував би, а всі дії вашого життя регулювалися б законом совісті? 

- І ви, люди, не виключайте себе з цього суду, бо навіть серед вас Я виявляю боротьбу і розділення. 

73 З давніх-давен Я говорив вам про суд, і це той час, про який пророки передвіщали, наче про 

день. 

74 Слово вашого Бога є Царським Словом і не відступає. Яке значення має те, що над одним і 

тим же пройшли тисячі років? Воля Отця незмінна і повинна бути виконана. 

75 Якби люди, окрім віри в Моє Слово, вміли спостерігати і молитися, вони б ніколи не 

дивувалися; але вони невірні, забудькуваті, невіруючі, і коли приходить випробування, вони 

списують його на покарання, помсту або гнів Божий. На це я вам скажу, що про кожний судовий 

процес оголошується заздалегідь, щоб ви могли підготуватися. Тому потрібно завжди бути 

пильними. 

76 Потоп, знищення міст вогнем, ворожі навали, епідемії, моровиці, голод та інші 

випробування були передвіщені всім народам землі, щоб ви приготувалися і не дивувалися. Так 
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само, як і сьогодні, завжди сходило послання Божої любові для пильності і приготування, щоб 

люди могли пробудитися, підготуватися і зміцнитися. 

77 Через дари духу і здібності, якими володіє людина, Мої послання доходять до її серця. 

Такими дарами є: духовне бачення, передчуття, інтуїція та пророчий сон. 

78 Чому ж тоді випробування в більшості випадків застають вас зненацька, без підготовки? - Це 

не тому, що Я не зміг донести до вас послання, а тому, що вам бракує молитви та одухотворення. 

79 Я говорив вам, що на все людство насувається дуже велике випробування, настільки велике, 

що нічого подібного не було за всю історію його століть і віків. Зараз ви повинні зрозуміти, що Я 

говорю з усіма вашими серцями, посилаючи вам послання і попередження в багатьох формах, щоб 

люди могли замислитися і бути уважними до Мого Закону, як мудрі діви з Моєї притчі. 

80 Чи послухають Мене народи і різні нації світу? Чи послухає Мене цей народ, якому Я даю 

про Себе знати в такому вигляді? Я один знаю; але Мій обов'язок як Отця полягає в тому, щоб 

забезпечити на шляху Моїх дітей всі засоби для їхнього спасіння. 

81 Люди, не забувайте це слово, не засинайте і не закривайте двері свого серця на Мій заклик 

любові. Будьте посланцями цього світла, посилаючи свої думки як духовні послання в уми ваших 

братів. 

82 Тепер ви краще зрозумієте, чому Я постійно повторюю: "Дивіться і моліться". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 25 
1 Дух Іллі розбудив вас, як небесний дзвін, щоб ви прийшли послухати Моє Слово. 

2 Серце з нетерпінням запитує: якою буде їжа, яку Отець дасть нам скуштувати в цей день? 

Яким буде урок цього дня? 

3 Істинно кажу вам: одна жінка залишила в себе вдома тяжко хворого, щоб послухати Мене. Я 

кажу їй: Коли ти повернешся до свого дому, хворий встане з ліжка і сам відчинить тобі двері, щоб 

принести тобі добру звістку про те, що він зцілився; бо кожен, хто залишає земні блага, щоб бути зі 

Мною, матиме когось, хто доглядатиме за тим, що залишив, і це Я. 

4 Я дивлюся на тих, хто, терплячи великий біль, мовчки проливає сльози, не впадаючи у 

відчай і не хулячи Мене. Вони смиренно прийняли своє випробування, знаючи, що для досягнення 

Мого Царства треба заслужити. 

5 Я бачу вас усіх на різних шляхах людської боротьби, і там Я перетворився на паломника, 

який перетинає ваш шлях, щоб запитати вас: "Куди ви йдете?". І коли одні відповідають Мені: "Ми 

шукаємо тиші", інші кажуть Мені: "Ми шукаємо хліба". Потім Учитель йде далі, щоб постукати в ті 

двері, в які ви будете стукати, щоб ваші брати прийняли вас з милосердям і доброзичливістю. Ось 

чому ви знаходите серця, які були кам'яними, зворушеними, коли ви постукали; ви визнаєте Мою 

присутність і говорите Мені: "Господи, так велика милість, яку Ти маєш до нас?" 

6 Випробування, з якими ви зустрічаєтеся на своєму життєвому шляху, не випадкові, Я послав 

їх вам для того, щоб ви набули заслуг. Жоден листок на дереві не ворухнеться без Моєї Волі, і Я 

перебуваю як у великих, так і в малих справах творіння. Спостерігайте і моліться, щоб ви могли 

зрозуміти, який плід ви повинні пожинати з кожного випробування, щоб ваша спокута була 

коротшою. Візьміть свій хрест з любов'ю, і Я зроблю так, що ви будете нести свою спокуту з 

терпінням. 

7 Я вже втретє повторюю вам: "Любіть один одного", але не тільки між людьми, а з одного 

світу в інший. Любіть і милуйте тих, хто в Дусі, бо вони теж ваші брати. 

8 Як далекий той час, коли вам було сказано: "Хто мечем вбиває, той від меча і загине". "Якою 

мірою міряєте, такою відміряють і вас". Сьогодні Я говорю вам: Покайтеся по-справжньому, змийте 

свої плями ділами милосердя, прощення і любові. 

9 З усіх шляхів Я покликав вас, щоб дати вам один урок. За Моїм столом ніколи не було їжі, 

одна краща за іншу; один хліб і одне й те саме вино Я пропонував усім. За Моїм столом сіли і пани, 

і вигнанці, і багаті, і бідні, і грішні, і праведні. Я приймав і тих, хто жив чесно, і тих, хто прийшов з 

оскверненим духом. Цьому Я навчаю вас, щоб на життєвому шляху ви ніколи не віддавали 

перевагу жодному з ваших братів. 

10 Будьте смиренні перед тими, хто відчуває свою вищість, і нехай той, хто принижується 

перед вами, бо вважає себе меншим, зрозуміє, що він не менший за вас. 

11 Необхідно практикувати Моє вчення, щоб зрозуміти безмежну силу любові. Любов - це 

цілюща сила, яка перетворює грішну людину на Мого учня. Любов - це сама суть вічного життя. 

12 Дехто запитує Мене: навіщо говорити з нами в такій формі, щоб направити нас на шлях 

розвитку духу? - Істинно кажу вам: Це слово, яке ви чуєте, - книга, в якій міститься Моя мудрість. 

13 Чому Я відкрив цю книгу раніше за вас? - Відкрити людині багато таємниць, внести світло в її 

темряву невігластва. 

14 Істинно кажу вам, що можновладці не все можуть зробити, вчені не все знають, і богослови 

не знають Мене істинно. 

15 Ось чому Я знову прийшов як Учитель до людства, щоб просвітити ваш розум, щоб ви могли 

зрозуміти великі одкровення, за умови, що ви не претендуєте на досягнення висот Моєї мудрості, 

але входите в Моє святилище з благоговінням і смиренням. Той, хто увійде таким чином, буде 

ведений Мною настільки, наскільки на те буде Моя Воля, і він ніколи не зазнає страждань. 
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16 Розберіться в науці цього часу - плоди її гіркі, бо люди хотіли проникнути в Мої таємниці без 

благоговіння, і скільки їх, відкривши в найменшій частині чудеса світобудови, засумнівалися в 

існуванні Всемогутності, що створила все. Це ті, хто вірить тільки в те, що бачить і що хапає руками, 

а все, що знаходиться за межами їхнього розуміння, вони заперечують. 

17 Знання, яке знаходиться за межами вашого інтелекту і матеріалізму, - це те, чого Я навчаю 

вас, щоб ви могли досягти своєї духовної досконалості. 

18 Готуйся, людство, щоб звільнитися від поїдання гірких плодів, які готує тобі наука. Я завжди 

приходив, щоб відкрити вам таємницю істинного життя. 

19 У Другу Еру Мене чули величезні натовпи людей, тисячі хворих зцілювалися від одного 

Мого дотику або від того, що чули Моє ласкаве Слово, або від того, що на них зупинявся Мій 

люблячий погляд. Багато хто з них любив і впізнавав Мене, хоча не всі пішли за Мною, бо тільки 

дванадцять супроводжували Мене до кінця. Їхні імена безсмертні через приклад досконалості, 

чесноти та жертовності, який вони залишили вам. Але вони не були досконалими, коли Я покликав 

їх; якби вони були досконалими, Я не покликав би їх, щоб навчати їх. 

20 Серед вас Я знаходжу так само мало праведних і досконалих; але ви зможете змінитися і 

творити великі справи за Моїми настановами. Важке серце людства, але Я просвічу вас на шляху, 

щоб ви могли просунутися вперед. 

21 У Другу Епоху, коли Мої апостоли були розсіяні по всьому світу, у Петра були моменти 

безстрашності перед обличчям переслідувань, жорстокості і грубості людей, і коли він хотів втекти 

з Риму, щоб врятувати своє життя, він побачив постать Ісуса, який ніс хрест на плечах, рухаючись у 

бік язичницького міста. Петро запитав свого Учителя: "Куди йдеш, Господи?". На що Ісус відповів: 

"Я помру за вас наново". Ридаючи, Петро запропонував Господу повернутися в лоно грішників, щоб 

спасти їх, навіть ціною Своєї крові і життя, померти, як Його Учитель. 

22 Тому Я кажу вам: не чекайте, що рік Мого відходу, 1950, застане вас непідготовленими і 

слабкими, бо якщо ви візьметеся ось так поширювати Моє вчення, то вам доведеться впасти у 

відчай. 

23 Тоді ви будете шукати Моє Слово, яке зміцнить вас, і не знайдете його. Сьогодні, коли Я все 

ще навчаю вас, ви почнете практикувати Моє вчення. Оновіть себе, зробіть крок до одухотворення. 

Я підбадьорюватиму вас справами і чудесами, і ви будете вражені великими одкровеннями, які Я 

даватиму вам від духу до духу. Я здивую вчених, прив'язаних до матерії, відкривши їм існування 

духовного. Все, що вони заперечували і що існує, буде ними передбачено. Тоді прокинеться 

цікавість, честолюбство, прагнення досліджувати потойбічне, і тоді з'являться Мої посланці і учні, 

які пояснять вам усе те, що Я відкрив вам, і не дадуть людству створити секти і теорії навколо Моїх 

нових одкровень. 

24 Сьогодні час слухати, роздумувати. Але якщо настав момент вийти до народів і націй, і деякі 

з вас не зможуть цього зробити, не турбуйтеся, бо там, де ви живете, ви зможете зробити багато 

чого. Доручіть своїм дітям нести Добру Новину у далекі краї. Пам'ятайте, що Я сказав вам, що 

"перші стануть останніми, а останні - першими". 

25 Сьогодні на Моє вчення приходять натовпи; ті, хто найбільше страждає, хто голодує і жадає 

справедливості, хто мріє про мирне життя, залишаються, щоб продовжувати слухати Моє Слово. 

26 Серед цих бідних, неосвічених і простих Я шукаю потроху тих, через кого даю вам Моє 

Слово. 

27 Божественний Вчитель усіх часів повертається до вас, щоб з'єднатися з людством і в цій 

формі вести дух до нового дня. 

28 Підготуйте свій розум, щоб ви могли правильно досліджувати Моє Слово. Я вже говорив 

вам, що саме спірити дадуть правильне тлумачення тим вченням, які ваш Господь відкрив вам в 

цей час і в минулому. Той, хто прочитає Мою Книгу і проведе дослідження в духовному сенсі, той і 

наблизиться до істини. 
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29 Для того, щоб вам вдалося правдиво пояснити це вчення, вам доведеться заздалегідь 

боротися між собою, і ви навіть часом будете входити в сум'яття; але той, хто дивиться і молиться 

посеред свого внутрішнього сум'яття і довіряє Мені, відчує заспокоєння, і мир увійде в його дух. 

30 Вивільнені вітри змусять дерева скинути свої заціпенілі плоди і зів'яле листя, поки вони не 

звільняться від нечистот. Хіба ви не знаєте, що завтра, коли ви більше не почуєте цього слова, ви 

залишитеся одні на шляху, навчаючи своїх братів тому, чого ви навчилися від Мене? Я завжди буду 

в кожному з вас, Учитель підготує шлях, а учень виконає свою місію. 

31 Я обіцяв вам запалити світло в людях, щоб всі знали і розуміли одкровення Мого вчення, і 

це час, коли ця обіцянка виконана; це епоха, якої людина не знала очікувати, тому що вона 

заблукала в житті науки, з якої вона утворила новий світ і в якій духи прагнули до Мого повернення, 

бо вони знали, що Моє вчення було для них їхньою свободою, їхнім духовним сходженням, і що 

через нього вони досягнуть миру. 

32 Одні чекали цієї години, живучи в "духовній долині", інші чекали дива як жителі цієї землі. 

Блаженні ті, хто, як мудрі діви з притчі, вміли чекати з палаючим світильником. 

33 І в Другу Епоху духи з нетерпінням чекали приходу Месії - одні в матеріальному світі, інші з 

духовних обителей, бо Христос є вратами, ключем і шляхом, і духи це знають. 

34 В Мені є сила пробудити дух людства, і істинно кажу вам, що наближається Година, і не буде 

того, хто не затремтить на Мій заклик. Одні прокинуться від матеріалізму, який приспав їх, інші - від 

сп'яніння кров'ю і насолодами, треті - від сну свого невігластва, ніч темряви і фанатизму якого була 

дуже великою. 

35 У той момент, коли духовне світло засяє в людстві, з духів вирвуться молитви, і вони 

запитають свого Господа, що їм слід робити, щоб бути Йому приємними і таким чином наблизитися 

до Його присутності. 

36 Збагніть Моє Слово, учні, і ви знайдете мудрість у його духовному значенні, щоб ваш дух міг 

наставляти себе у вченні Отця про любов; бо це ваш дух, до якого Я говорю, якого Я наставляю і 

готую до вищого життя. 

37 Ви вже знаєте, що тіло є лише знаряддям для духу, доказом чого є те, що воно смертне і 

тлінне, а дух, навпаки, призначений для вічності. 

38 Яким же неосвіченим у духовних вченнях Я знаходжу це людство, і це тому, що їм був 

представлений Мій Закон і Моє Вчення лише як моральна доктрина, щоб допомогти їм, а не як 

шлях, що веде їхній дух до досконалого дому. 

39 Різні релігії посіяли в людських серцях помилковий страх перед духовним знанням, через 

що вони тікають від Моїх одкровень і все більше занурюються в темряву невігластва, мотивуючи це 

тим, що духовне життя є непроникною таємницею. 

40 Ті, хто це стверджує, брешуть. Всі одкровення, які Бог давав людині від початку людства, 

говорили їй про духовне життя. Це правда, що Я не дав вам усього Свого вчення, бо ви не були 

здатні пізнати все, але тільки тоді, коли прийде час; але того, що було відкрито Отцем дотепер, 

достатньо, щоб ви мали повне знання про духовне життя. 

41 Улюблені люди: Назвіть цей час щасливим, бо в ньому ви мали візит вашого Господа, і якщо 

ви бажаєте відзначити цю велику подію датою, візьміть за неї 1866 рік, в якому Ілля підтвердив 

вам, що наближається година Моєї Присутності серед цього народу. Відтоді Я обираю Своїх учнів, 

щоб вони вірно йшли за Мною цим шляхом. 

42 Чи хочете ви йти за Мною, чи хочете належати до Моїх учнів? - Ідіть за Мною з лагідністю і 

довірою, з якою Петро, Андрій, Яків та Іоанн пішли за Мною, залишивши своїх близьких, свої човни 

і сіті, щоб стати, як Я сказав їм, ловцями людей. 

43 Сьогодні Я готую народ, який буде свідчити про Мою істину. Через кого Я відкрию Себе у 

світі, як не через Моїх учнів? 
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44 Я хочу, щоб ви глибоко занурилися в Моє Слово, перш ніж вийти на шлях виконання. 

Готуйтеся, бо чоловіки сильні у своїх переконаннях. Розвивайте себе в думках, а також у словах і 

справах; тоді вам не буде чого боятися. 

45 Так, народ Мій, Я вже бачу, що ти намагаєшся практикувати Моє вчення, жити за Моїм 

Законом, догоджати Мені своїми справами. Учитель благословляє і заохочує вас до наполегливості 

в оновленні, щоб ви могли досягти одухотворення. 

46 Після припинення Мого Слова ви будете робити те, що робили Мої апостоли Другої Епохи: 

вони збиралися на молитву, і таким чином отримували Божественне світло, яке керувало кожним 

їхнім кроком. За допомогою духовної молитви, якої Я навчив вас, вони входили в спілкування зі 

своїм Господом, підбадьорювали себе в Його присутності і приходили до розуміння того, якою 

була воля їхнього Вчителя. Тепер ви зрозумієте, чому Я поклав їх в основу Своєї Церкви. - Ви знаєте, 

що я хочу побудувати новий храм. Хто буде формувати підвалини цієї святині? - Я виберу сильних, 

вірних у чеснотах, розумних і корисних, бо їхній приклад буде гідний наслідування. 

47 Світлиця глибоких таємниць вашого Отця готова перелити Його батьківський спадок у 

свідомість людей. 

48 У вашому народі Я виконав Свою обіцянку повернутися до людства, але через це ті, кому 

була дарована благодать слухати Моє вчення, не повинні відчувати себе привілейованими над 

рештою людства, бо духовний сенс Мого Слова досягне всіх сердець у свій час і скаже їм: Ласкаво 

просимо, діти Мої, які невтомно приходять в Мою присутність, щоб почути Моє Слово. Ви - учні, 

обрані з великої кількості тих, хто прийшов до Мене, і ваше сповнене віри серце, твердо вірячи в 

цей прояв, приймає Моє Слово і Мої доктрини як насіння істини. 

49 Ви прийшли з тягарем страждань і недосконалості, голодні і спраглі спокою і ніжності, і 

Учителя не зупинив вигляд вашої нечистоти, щоб посадити вас за Свій стіл і приготувати для вас 

найкращу страву. Ти розповів Отцю про все своє життя і перипетії шляху, показавши наготу духу 

Свого, одяг якого буйні вітри рознесли на клапті. Розчулений, Отець привів тебе до джерела, де ти 

змив свої плями. Він дав вам новий і чистий одяг, і коли ви сіли навколо Нього, Він дав вам перші 

уроки, які були для вас як поцілунок, як ласка, як крапля цілющого бальзаму. 

50 Так Я почав формувати в серці кожного учня Свою книгу мудрості і любові, яку ти ніколи не 

повинен закривати, бо її зміст належить не тільки тобі. На її сторінках є сила для ваших 

випробувань і світло для знищення невігластва. 

51 Я приходжу до вас тому, що ваші брати, які володіють знаннями, приховали істину від 

людства і наповнили свої серця егоїзмом. Я не продаю вам ні Своєї любові, ні Свого слова, ні Своїх 

благ. Я тільки чекаю, коли ви будете готові, щоб послати вас в провінції і в села, щоб нести Благу 

Звістку Мого Вчення вашим братам, бо в усьому світі є люди, які чекають Мого приходу. Я хочу, щоб 

ви були достатньо сильними, щоб почати битву до 1950 року, часу, коли Я перестану спілкуватися в 

цій формі. 

52 Я відвів вас від фанатизму та ідолопоклонства, щоб наповнити ваше серце суттю Мого 

вчення, щоб ви могли піднятися до свого Господа і принести Йому чисте, духовне і просте 

поклоніння. Я хочу, щоб ви навчали своїх братів так, як Я навчив вас. 

53 Учні, будьте єдині, коли вирують сили природи. Тоді, заради ваших добрих справ, вашого 

піднесення, вашої віри і вашої єдності, Я осиплю вас Своїми чудесами, які будуть свідченням для 

невіруючих, що Я з вами. 

54 Одкровення, які зберігає для вас палата Моїх глибоких таємниць і які збережені для вас, 

поки що залишаються таємницею, бо ви ще не заслужили їх. 

55 Недалекий той день, коли Я перестану говорити з вами в такій формі; я хочу, щоб до того 

часу ви були озброєні, щоб не було жодного учня, який не вмів би молитися Господу. 
56 Життєві випробування загартовують твій дух, не бунтуй проти них і не проклинай їх, бо 

потім, коли буря вщухне, ти будеш плакати від горя за те, що образив Мене своєю недовірою. 

Пам'ятайте, що Я дав вам зброю, щоб ви знали, як себе захистити - це молитва і віра. 
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57 Моліться, і якщо буря, що б'є ваш дім, зуміє виламати його двері, - істинно кажу вам, 

полум'я вашого світильника, що здається слабким, не згасне. 

58 Коли бачиш, як ті, кого ти навернув, відступають від правильного шляху і з презирством 

відкидають хліб, який ти їм запропонував, серце твоє наповнюється скорботою, і ти з сумом 

приходиш до Учителя, щоб скласти Йому свою печаль. Але Учитель говорить вам: Якщо невдячність 

спрямовує їхні кроки, не бійся, відпусти їх, пильнуй і молися за них; але якщо вони покинули тебе, 

бо їм не вистачало твоєї турботи і прикладу, то тобі доведеться відповісти за це переді Мною. 

59 Якщо одні кинуть хліб і підуть, то інші прийдуть і зберуть залишки хліба і разом з ними 

досягнуть миру і щастя. Ті, що відходять, повернуться в пошуках Моїх "працівників", бо голод і 

спрага будуть мучити їх у пустелі. Ви, які не послані судити провини ваших братів, прийміть їх з 

доброзичливістю. Ти зцілиш хворого, що приходить до тебе, і нагодуєш голодного, що приходить 

до тебе. 

60 Якщо вони неправильно оцінили вас, коли ви надали їм свою допомогу, пробачте їм. Я буду 

судити їхню справу. 

61 Ваше духовне минуле є для вас таємницею, тому Я кажу вам, щоб ви прийняли свої 

випробування з лагідністю, бо ви перебуваєте в часі суду і духовної спокути. 

62 Часи, коли ви прийшли у світ, щоб насолоджуватися почестями, задоволеннями і 

насолодами або накопичувати багатства, минули; сьогодні ви живете в смиренності, щоб 

очиститися, піднятися (духовно) через випробування і служити своєму Вчителеві, будучи 

корисними ближнім своїм. 

63 Напишіть у своєму серці книгу ваших добрих справ, і вона дасть вам мир у цьому житті і 

безмежне щастя у вічності. 

64 Якщо хтось накопичує багатство в обмін на Моє Слово і Мої дари, Я ще раз кажу вам, як і в 

Другу Еру: верблюд швидше пройде крізь вушко голки, ніж той увійде в Царство Небесне. Яка честь 

бачити зі Мною тих, хто раніше користувався земним визнанням, славою і зручностями, а сьогодні 

йде Моїми слідами, сповненими лагідності і смирення. 

65 Серед вас є ті, кого Я випробував, як Йова. Бо не Моя воля, щоб духи впадали в лінощі, а Я 

хочу, щоб вони були старанні в житті. 

66 Для кожного настане момент, коли голос Судді запитає його не тільки про слово, яке Я 

заповів тобі як Учитель, але і про те, що ти зробив у виконанні свого завдання. 

67 Розвивайте свої духовні дари зору, інтуїції та передчуття, щоб вам було дано вміння 

розпізнати в символі випробування, яке вас стосується, і зуміти перемогти його своєю молитвою. 

68 Нехай Моє Слово веде вас, оскільки ви вже переконалися, що Я даю його вам для вашого 

блага. 

69 Ці вчення здаються вам новими, тому що ви їх забули, але зараз, в Третю Епоху, Я даю їх вам 

заново. Я приготував для вас велике поле праці, на яке запрошую вас, щоб ви навчилися сіяти 

насіння вічності, яке Я вам довіряю. 

70 Я навчаю Своїх нових учнів, щоб вони своєю вірою і милосердям здобули владу над 

хворобами тіла і духу, над стихіями творіння. 

71 Зрозумійте, що для вас більше не на часі жити в невіданні; сьогодні ви живете в епоху 

світла, в епоху великих одкровень, які пропонує вам Моє вчення. Чи можете ви уявити, якої 

мудрості досягли б ви, якби з перших днів практично застосовували Моє вчення у виконанні Мого 

Закону? Але ви віддалися насолодам світу і тим самим зупинилися на шляху свого духовного 

розвитку. Тому сьогодні, коли Я прийшов зі Своїм новим уроком, він здається вам дивним, 

незрозумілим і таким, що виходить за рамки вашого способу життя. Але вже роздумів над одним-

єдиним Моїм повчанням буде достатньо для того, щоб ви визнали істинність Мого Слова. Тоді ви 

побачите, що дивним є не Моє вчення, а ваш спосіб життя поза Моїм Законом. 

72 Приходьте на Моє поле роботи, згадайте Моє вчення, яке ви забули, викорініть усе погане 

насіння, і тоді Я покажу вам вчення, яке ви не визнавали до сьогоднішнього дня. Таким чином, Я 
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змушу вас позбутися вашого застою, вашого фанатизму, щоб дозволити вам увійти в істинне життя, 

те, яким ви повинні були жити від початку вашого створення. 

73 Бачите, яке просте це слово, що розквітає на вустах посередників слова? Істинно кажу вам, у 

своїй простоті вона принесе світло людям, щоб вони могли зрозуміти Мої одкровення, які вони не 

змогли осягнути за допомогою науки і богослов'я. 

74 Добрі учні, наполегливі, вірні будуть тими, хто осягне це вчення. Вони теж будуть 

смиренними, але, незважаючи на свою простоту, вони будуть вражати своїх братів мудрістю своїх 

тлумачень. 

75 Мій народ повинен не тільки говорити про Моє вчення, але й своїми справами навчати 

людство, як виконувати і поважати Мій Закон. Вони повинні вміти безкорисливо віддавати все, що 

отримали від свого Господа, і виявляти ревність до істини і чистоти ввіреного їм скарбу. 

76 Навчіть своїх братів добрим і благородним справам. Пам'ятайте, що і тут ви повинні все 

більше і більше очищати свій дух, щоб він гідно перейшов в іншу обитель на своєму шляху 

духовного розвитку. 

77 Черпайте з Мого вчення необхідну силу, щоб поступово усувати перешкоди, які 

зустрічаються на вашому шляху. Ви вже знаєте, що зброя, яка перемагає все, - це любов. Велика 

буде радість того, хто вийде з цієї битви переможцем і, вигравши битву, постане переді Мною як 

воїн-переможець. 

78 Пам'ятайте, що це Я дав вам зброю любові, і що Я також навчив вас боротися, щоб 

перемагати у великих битвах. Чого ж вам шукати інших шляхів, коли Я даю вам усе на шляху істини? 

79 Я зробив Себе відомим через розум неосвічених, щоб вони могли освіжитися в тлумаченні 

Мого Слова. Мені вдалося відкрити очі сліпих до світла істини, щоб вони могли очиститися від своїх 

гріхів, коли відчують любов Господа. Хіба вам не було обіцяно з часів Другої Ери, що настане день, 

коли кожне око побачить Мене? Хто чистий, той побачить Мене, і це буде йому нагорода; хто має 

плями в серці своєму, той також побачить Мене, і це буде йому спасіння. Той, хто відкриває очі на 

Моє Світло, проникає в Таємницю і пізнає причину Моїх одкровень. Цей буде твердо ходити в 

майбутньому в знанні Моєї істини. 

80 Тлумачте Мою настанову правильно, не думайте, що Мій дух радіє, коли бачить ваші 

страждання на землі, або що Я позбавляю вас усього, що вам приємно, щоб порадувати цим Себе. 

Я приходжу, щоб ви визнали і дотримувалися Моїх законів, бо вони гідні вашої поваги і уваги, і 

тому, що їх дотримання принесе вам вічне щастя і мир. 

81 Через Ісуса Я навчив вас віддавати Богові Боже, а кесарю - кесареве; але для нинішніх 

людей існує тільки кесареве, і вони не мають що запропонувати своєму Господу. Якби ви хоча б 

дали світові те, що потрібно, ваші страждання в ньому були б меншими, але "імператор" прийняв 

збочені закони, зробив вас своїми рабами і забирає ваше життя, не даючи вам нічого натомість. 

82 Подивіться, наскільки відрізняється Мій Закон, який не поневолює ні тіла, ні духу, переконує 

вас тільки любов'ю і веде вас добром; все він дає вам безкоштовно, все він винагороджує вас і все 

він відшкодовує вам протягом усього життєвого шляху. 

83 Учні, розумійте і вивчайте Моє вчення; Я утворю з вас народ, який буде скарбницею Моєї 

мудрості; бо все буде підготовлено для вас для виконання великих завдань. Не впадайте у відчай 

при першому ж крику тривоги, шукайте зустрічі з тим, хто називає себе вашим ворогом, і прощайте 

його, любіть і наставляйте його Моїм вченням. 

84 Я хочу, щоб ви були так підготовлені до дня Мого відходу. Ви всі знаєте, що 1950 рік - це 

дата, вказана Моєю Волею, коли Я перестаю повідомляти Себе через розум глашатая, і оскільки 

Моє Слово завжди виконується, то в цей день завершиться цей прояв, який ознаменував для вас 

початок Третьої Ери. 

85 Не намагайтеся змінити цю дату і не намагайтеся якимось чином зберегти прояв Мого 

Слова в цій формі або формі духовного світу. Вже кажу вам, що ті, хто будуть це робити, більше не 

будуть просвітлені світлом Учителя. 
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86 Навіщо вам чинити таке осквернення, адже Я оголосив і обіцяв вам, що після цього часу ви 

з'єднаєтеся зі Мною від душі до душі, навіть якщо ви не були голосоносцями? 

87 Я також кажу вам в цей момент, що пророки цього часу мають обов'язок підготуватися, бо 

вони мають завдання заздалегідь попередити велику кількість людей про випробування, які їх 

очікують. Великі пророцтва Я відкрию їм, щоб вони допомогли вам не впасти в спокусу. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 26 
1 Учні, вислухавши Моє вчення і оцінивши своє минуле у світлі Мого Слова, ви сказали 

духовно: "Жоден лист з дерева не ворушиться без волі Божої". 

2 Ви так думаєте тому, що починаєте розуміти, що випробування, які ви поступово 

спустошуєте, як гірку чашу, були як сходинки, які поступово наближали вас до дерева життя, де вас 

чекає Учитель, щоб віддати вам ваш спадок. 

3 Коли ви прийшли до прояву Мого Слова, ви всі запитували себе, що стало причиною Мого 

повернення, і, почувши Моє привітання, яке говорить вам: "Мир Мій з вами", ті, хто визнає цінність 

миру, сповнені радості, тоді як ті, хто думає тільки про придбання матеріальних благ, запитують 

Мене з розчаруванням всередині, чи прийшов Я тільки для того, щоб запропонувати вам мир. 

4 Ті, хто так думає, не ображають Мене, бо їхнє нерозуміння походить від їхнього невігластва, 

і це саме та темрява, з якою Я прийшов боротися, просвічуючи духи світлом Мого вчення. 

5 Серця, закам'янілі сьогодні від пристрастей і перипетій, які озлобили ваше життя: 

зрозумійте, що миру ви досягнете тоді, коли досягнете духовного піднесення. 

6 Мир в душі говорить вам про світло, про мораль, про чесноти. Той, хто не прагне досягти 

такого стану духовного піднесення, не мріє насолоджуватися Моїм миром, бо він все ще перебуває 

в полоні пристрастей матерії і оманних мрій про щастя, в які примушує його вірити матеріальний 

світ. 

7 Той, хто, з огидою ставлячись до матеріальних насолод, зберігає в собі гаряче прагнення до 

миру, прагне звільнення свого духу, прагне досягти мети, заради якої він був створений. 

8 Від початку існування людства було мало тих, хто шукав миру або залишався в ньому, 

досягнувши його, бо людина шукає його лише тоді, коли біль підкорив її. Саме тому ви бачите, як 

після кожної вашої нелюдської, братовбивчої і несправедливої війни тисячі людей піднімаються, 

жадаючи миру, якого вони раніше не цінували, бо не усвідомлювали цінності цього божественного 

дару. 

9 Ви повинні зрозуміти, що не в знаннях людей ви знайдете внутрішній спокій, бо джерело, з 

якого він виходить, - духовне. Золота, людської мудрості, науки, могутності людей не вистачило, 

щоб отримати цю благодать, яку ви отримаєте тільки тоді, коли будете творити добрі справи і 

рухатися в своєму житті по шляху любові, який показує вам Мій Закон. 

10 Не буде нічого дивного в тому, що люди, яких людство називає вченими, - коли вони йдуть 

за Моїми одкровеннями і шукають Мого Миру, - займають місце "малих дітей", щоб вивчати перші 

уроки з Книги Життя. 

11 Ніхто краще за мене не знає безмежної спраги, яка панує серед людства. Моє милосердя 

входить у кожне серце, як промінь надії, щоб дати йому відчути близькість боротьби, через яку 

воно досягне справжнього миру і звільнення духу. 

12 Моя настанова - це заклик небесної труби, який почули духи, яким вона сповістила, що 

настав час суду, спокути, а також викуплення. 

13 Все було передбачено, але ви вважали за краще чекати, коли події відбудуться, не 

підготувавшись прийняти бій і вибороти свою свободу. Вам не вистачило віри, послуху Моєму 

закону любові, і сьогодні ви плачете над своєю провиною. 

14 Натовпи, які збираються, щоб слухати Моє Божественне вчення, здаються вам великими за 

кількістю; але наскільки вони малі, коли ви порівнюєте їх з вашими братами, які позбавлені Мого 

Миру. 

15 У натовпах Я помістив Свій мир; одні вміли його зберігати, інші позбавляють себе його, як 

тільки перестають чути Моє слово і повертаються до звичок повсякденного життя. Це ті, хто, 

повернувшись до смиренного місця, де Я даю про Себе знати, запитують Мене: "Господи, чому я 

знаходжу спокій тільки тоді, коли слухаю Тебе, чи тільки в цих місцях?". Але я їм відповідаю: "Якщо 

вони знайшли спокій лише в ту годину, коли почули Моє вчення, то це тому, що тільки в цей 
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момент вони очищають свій дух від впливу матерії і, залишаючи за порогом цих залів, 

повертаються до свого життя недосконалості, егоїзму, пристрастей, образ і пороків, так і не 

втіливши на практиці вказівки вчення, яке вони почули; Бо слухати - не означає вчитися, і тільки 

той, хто вивчає Моє вчення і застосовує його на практиці, зможе істинно називати себе Моїм учнем, 

бо він завжди буде духовно готовим дати своїм братам приклад того, як направити своє життя на 

правильний шлях згідно з Моїм вченням. 

16 У цьому повчальному слові ви знайдете усвідомлення моральної відповідальності, яку ви 

взяли на себе, прийнявши в своє серце дар Мого миру, яким ви повинні ділитися з вашими 

братами. 

17 Зрозумійте і усвідомте, як часто Я говорив вам: Ласкаво просимо до скромного місця 

зібрання, що стало домом миру і молитви, де Я даю Себе знати як Учитель. 

18 Через Моє Слово ви зрозуміли своє завдання і обов'язок спокути, що тяжіє над вашим 

духом. Сьогодні ви розумієте, що для того, щоб прийти до Мене, необхідно досягти тієї чистоти, яка 

зробить вас гідними увійти в Царство праведників, яке є землею, обіцяною вашому духу. 

19 Не всі, хто слухає Мене, зі Мною, бо помисли деяких далекі. З іншого боку, є ті, хто фізично 

далекі, але присутні духом. 

20 Як ви стукаєте в Мої двері, так і Я прийшов до ваших, не просити нічого у вас, але дати вам 

те, чого ви потребуєте. 

21 Я дарую світло вашому духу, бо бачу, що він більше не бажає залишатися в темряві, він 

бажає піднятися над невіглаством і пристрастями матерії, він бажає побачити і зрозуміти Отця і 

пізнати мету свого власного існування. 

22 Прокиньтеся, усвідомте час, в якому ви живете, щоб, коли прийде час, коли люди 

підготуються осквернити і стерти кожен релігійний культ з людського серця, їм не буде чого 

забрати у вас, тому що ваше святилище і ваше поклоніння Богу буде духовним. Тоді ваш дух зможе 

безпосередньо з'єднатися з Моєю Божественністю - це і буде його звільненням. 

23 Ви живете в світі, який перетворила людська наука, це її епоха, час її панування. 

24 Люди звели новий Вавилон, нову вежу гордості і марнославства. З її висоти вони кидають 

виклик Моїй могутності і принижують слабких. Істинно кажу вам, що таким шляхом людина не 

прийде до Мене. Не тому, що я заперечую науку - вона, врешті-решт, є світлом, яке Я, Творець, 

вклав у людський розум, - а через те, що люди її зле використали. Я довірив вам науку, як дерево, 

за яким ви повинні були доглядати з любов'ю, повагою і ревністю, щоб з нього виросли плоди 

найкращого смаку, ті, що дають життя. Чи вважаєте ви, що добре подбали про це дерево? - 

Усвідомте, що її плоди були руйнівними і сумними, що замість того, щоб давати життя, вони сіяли 

смерть. Як же помиляється людська наука, яка повинна бути на службі у людини! Але Я 

благословляю це, бо це робота Моїх дітей. 

25 Матеріалізм захопив людство в пастку. Моє ім'я стерто з багатьох сердець, люди забувають 

молитися, а це духовна форма спілкування з Богом. Моє вчення і Мій приклад через Ісуса були 

забуті, і ті, хто намагається залишатися постійними в Моєму вченні і виконувати Мій Закон, роблять 

це за допомогою ідолопоклонницьких культів і шукають Мене через фігури і зображення, створені 

людиною. Хіба так має виконуватися Мій Закон? 

26 Багато хто зробив природу своїм богом, обожествляючи її як творче джерело всього сущого. 

Але істинно кажу вам: ця Природа, з лона якої вийшли всі істоти, матеріальні сили і природні сили, 

що оточують вас, вона не є Творцем; вона була заздалегідь спланована і створена Божественним 

Творцем. Вона не є ні причиною, ні підставою життя. Я один, твій Господь, є початок і кінець, Альфа 

і Омега. 

27 Тінь дерева людської науки огорнула людство, більшість його плодів отруїла його, і 

наближається час, коли серп праведності відсіче кожну нечисту гілку і кожен поганий плід. 
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28 Коли людина була невинною, її стан чистоти робив її гідною Господньої благодаті. Йому не 

потрібна була наука, щоб знайти засоби для життя, не потрібно було напружувати зір чи інтелект, 

щоб проникнути в таємниці творіння, щоб знайти світло, яке осяяло б його земний життєвий шлях. 

29 Природа, як любляча мати, піднесла своє лоно до вуст дитини, щоб годувати її; але дитина 

росла, і, спокусившись зовнішньою красою плоду з дерева життя, простягла руку, зірвала його і 

скуштувала, пробудивши в своєму серці і в усьому своєму єстві потребу і прагнення до пізнання. 

Епоха невинності минула, і для людини почався новий етап - етап науки, в якому дух вимагав 

пізнання людського життя та його таємниць. Почалася боротьба, досвід, розгортання, розвиток, 

спокута. 

30 Дитина, чиє щастя було цілком спрямоване на відчуття материнської ласки, стала юнаком, 

який, вражений величчю життя, що було для нього таємницею, вирушив у дорогу, сповнений 

цікавості та неспокою, спраглий до знань. Хто, як не Я, дав людині відчути цей ідеал знання і 

пізнання? Все було передбачено і підготовлено Мною для того, щоб направляти кроки людини на 

землі, і тому на кожному кроці її чекала несподіванка і нове диво. Не було жодної перешкоди, 

жодної скрути чи муки, для якої він не знайшов би рішення. Якщо людина пробудилася до світу, то 

в її душі, з її неспокою і передчуття, з'явилося також глибоке прагнення зрозуміти і побачити життя, 

яке знаходиться за межами матеріального творіння, за межами матерії і науки. 

31 Так виникло духовне поклоніння Богові, щоб дух живився через нього і досягав високих 

знань, щоб він жив за наукою, натхненний Моїм законом любові. 

32 Не всі люди зрозуміли Мене в Нескінченному, в духовному і невидимому, і тому, якщо одні 

від початку людства шукали Мене за межами всього матеріального, то інші робили це за 

допомогою зовнішніх культів. Це ті, хто шукав Мене в зірках, в силах природи і в створіннях, поки 

не прийшов до усвідомлення того, що Той, Хто створив все, чому вони поклонялися, знаходиться в 

Нескінченному, і саме Йому вони повинні поклонятися. 

33 З плином часу людство еволюціонувало у своїх віруваннях і в пізнанні духовного, 

удосконалюючи своє поклоніння Богу, осяяне божественними натхненнями. Проте, навіть у 

теперішньому часі багато Моїх дітей відчувають Мене лише через конструкції творіння, обряди, 

образи і символи. А все тому, що дух, все ще відволікаючись на традиції, задовольняється тим 

малим, що досягає своїм малим піднесенням. Але з огляду на таємниці для нього настала година 

тривоги, і він зазнає труднощів і проходить через такі випробування, яких ніколи раніше не 

зустрічав на своєму шляху. Після цього він прокинеться і відправиться запитувати, досліджувати, як 

він це робив, коли хотів дізнатися причину життя на землі. 

34 Чого ви найбільше прагнете в ці хвилини на землі? - Миру, здоров'я і правди. Істинно кажу 

вам, що ці дари не дасть вам ваша наука, як ви її застосували. 

35 Вчені запитують Природу, і вона відповідає на кожне їхнє запитання, але за цими 

запитаннями не завжди стоять добрі наміри, добра вдача чи милосердя. Люди незрілі і нерозумні, 

які викрадають у природи її таємниці і оскверняють її сокровенне єство не для того, щоб шанувати 

її, черпаючи з її джерел сировину, щоб робити один одному добро, як справжні брати, а заради 

егоїстичних, а іноді і згубних цілей. 

36 Все творіння промовляє до них про Мене, і голос їхній - голос любові, але як мало хто вмів 

чути і розуміти цю мову! 

37 Коли ви вважаєте, що творіння - це храм, в якому Я живу, то чи не боїтеся ви, що Ісус 

з'явиться там, візьме бич і вижене звідти торговців і всіх, хто оскверняє його? 

38 О любі люди, осягніть і зрозумійте Мою настанову, відкрийте свій розум і дозвольте Моєму 

світлу проникнути в нього, і це світло заговорить з ваших справ, навіть якщо ваше слово буде 

незграбним. Мені приємно, що ваше слово незграбне, бо саме ваш дух буде свідчити про Мене. 

39 Доля кожного з вас різна, але мета у всіх одна - прийти до Бога. 

40 Одні з вас страждають і тим самим спокутують свої переступи проти Мого Закону в минулі 

часи; інші п'ють чашу страждань через злість своїх ближніх. Перші очищаються у життєвих 
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випробуваннях, другим доводиться спорожняти ту ж чашу, яку вони давали пити своїм ближнім. 

Істинно кажу вам: в одному, як і в іншому, проявляється любляча і досконала праведність Господа 

вашого. 

41 Любіть один одного, виконуйте Мій закон любові, щоб світло миру і злагоди засяяло на 

Сході*, який нині перебуває в темряві і стражданнях війни. Відчуйте біль людей і побачите, як вони 

шукають Спасителя, як заблудлі вівці, що взивають до свого Пастиря. * Від Мексики на схід - 

європейський континент, де на момент написання цього вчення вирувала Друга світова війна. 

42 Скільки болю гнітить людей в цей час! Не встигне дитина народитися, як вона вже починає 

пити чашу страждань через тих, хто її оточує. Хтось втрачає матір, не дочекавшись першої ласки, 

хтось глухне від гуркоту війни замість того, щоб почути солодку материнську колискову. 

43 Рай перших людей перетворився на долину сліз, а тепер це лише долина крові. Тому 

сьогодні, оскільки Я прийшов виконати обіцянку, дану Моїм учням, Я пробуджую людство від його 

духовного сну і даю йому Своє вчення любові, щоб врятувати його. Я шукаю духів, яким судилося 

засвідчити Мої прояви і Моє Слово своїми справами в цей час. Коли ці, позначені Мною, 

об'єднаються навколо Мого Закону, земля і зорі затрясуться, і на небі з'являться знамення; бо в той 

час голос Господній буде чути від одного кінця землі до іншого, і Його Божественний Дух, оточений 

духами праведників, пророків і мучеників, буде судити духовний і матеріальний світ. 

44 Тоді час Святого Духа досягне своєї повноти. - Я прошу вас, щоб ви передали це пророцтво 

своїм братам: Коли ви приступите до виконання свого завдання як учні цього часу? Коли ж ви 

зробите так, щоб ваші брати почули вас і затремтіли перед голосом власної совісті? Коли ви 

донесете це слово світла і любові до людства? 

45 Моя Воля, щоб ви об'єдналися, щоб у кожному зібранні і в кожному братстві "смак вашого 

плоду" був однорідним. Чому вони мають пропонувати різні "смаки"
 
 , якщо всі вони є гілками 

однієї лози? 

46 Вчіться, дійте і повставайте разом, щоб вашу владу поважали. Не давай приводу для хибних 

проявів Моєї Божественності в лоні сект або релігій, не будь причиною для появи лжепророків, які 

застають зненацька натовпи людей своїм словом. 

47 Стережіться, провидці! Якщо вас випробовує Отець, якщо навіть ваші рідні помиляються в 

вас, не бійтеся, пам'ятайте, що Ісус був відкинутий на Своїй Батьківщині і мусив іти в інше місце, 

щоб знайти віру. "Ніхто не є пророком у своїй країні", - сказав Він вам. 

48 Якщо вони засумнівалися в твоїх дарах, то інші серця повірять тобі в істину. Дехто з вас піде 

в чужі краї, де знайде більше довіри до свого свідчення, ніж у лоні цього народу. 

49 Щоб допомогти вам у вашому завданні, Учитель дав вам Свою настанову, і Він ніколи не 

втомлюється це робити, бо Він - "Слово" Отця. 

50 Улюблені учні, даючи цілющий бальзам хворій людині, робіть це з любов'ю, з істинним 

духовним оснащенням, щоб домогтися того, щоб нужденний відчув божественну розраду. 

51 Іноді Я дарував вам, що справжні чудеса відбувалися без вашої підготовки, що дає вам 

право на них; але тепер Я кажу вам, щоб ви не нехтували своєю підготовкою, бо Я здивую вас, 

попереджу вас, не даючи вам того, на що ви сподіваєтеся, щоб ви зрозуміли, що ви не знаєте, як 

підготувати себе до здійснення справжнього діла милосердя. 

52 Не допускайте, щоб хворий тільки своїм болем здобував право на Мої блага; ви повинні 

з'єднати його заслуги з заслугами вашого милосердя, тоді Моя милість проявиться в обох. Де б ти 

не був, ти повинен набувати заслуг, щоб кожного разу, заступаючись за братів своїх, ти був гідний 

просити Мене про те, що тобі потрібно для блага ближнього твого. 

53 Тримайте духовну і фізичну підготовку, бо ви не знаєте моменту, коли вам доведеться 

зробити справу милосердя, і Мені буде приємно зробити вас носіями бальзаму, миру або того, чого 

найбільше бракує вашим братам. Зрозумій красу завдання, яке ти виконуєш через свою спокуту, 

щоб ти міг прийняти свій хрест з усією любов'ю, на яку ти здатен. 
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54 Тут, у світі, ви не сприймаєте голос своєї совісті так виразно, як почуєте його, коли будете в 

дусі, і тому часто нехтуєте виконанням свого завдання. Але пам'ятайте, що те ж саме чекає на вас 

завжди, яким би віддаленим не був час вашого відходу в інший світ, і що коли ви відкриєте очі в 

новому світі, до вас дійде лише світло, якого ви досягли у своїй боротьбі, і ви будете володіти 

спокоєм, на який ви заслужили право завдяки досягнутим вами заслугам. 

55 Чи знаєш ти, як, згідно з Моєю волею, прийдеш до наступної обителі, де Я чекаю на тебе? - 

Сповнений спокою, осяяний світлом мудрості, що засяє в кожному чистому дусі; без непевності, 

без сліз. 

56 Нехай ніхто не думає, що - коли він прийшов у цей світ - Моя Робота здивувала його, давши 

йому завдання; ні, це було б занадто великим невіглаством, коли живеш у світлі. Я прийшов лише 

для того, щоб ви визнали те, що ви отримали в дусі до того, як були послані на землю. 

57 Отже, улюблені учні, якщо ваш дух прийшов для цього, бо Я так наказав і кожен з вас так 

бажав і прийняв це, пам'ятайте, що ви не повинні повертатися до Мене, не виконавши місії, яку ви 

обіцяли виконати, бо інакше це буде дуже боляче для вашого духу. 

58 Осягайте Моє Слово, не допускайте, щоб щось або хтось завадив вам виконати ваше 

завдання, щоб щось змусило вас зректися всього, що належить як нагорода тим, хто був воїнами 

Бога в світі, апостолами Його Істини. 

59 Щоб допомогти вам у вашій спокуті, Я даю вам Моє Слово, і його світло веде вас до 

досконалості. 

60 Слухайте Мене невпинно, вчіться у Мене. Слухайте Іллю і беріть приклад з його чеснот, щоб, 

подібно до нього, ви були пастирями багатьох духів, яких призначила вам Моя Воля. 

61 Я дивлюся на всіх з любов'ю і кажу вам, що в цей час Я прийшов не тільки приголубити вас і 

дати вам Свій мир, але наставити вас, дати вам зрозуміти, що ви є володарями духовних дарів, 

якими ви повинні допомогти людству в його скорботі, привести його до кінця його спокутування. 

62 Настав час великих випробувань, а дух ще слабкий. Її чекають великі болі і потрясіння, і тому 

Я наближаюся, як рятувальна шлюпка, щоб прийняти Своїх дітей, допомагаючи їм розвиватися по 

духовному шляху. 

63 Всі духи заслужили Мій суд, навіть ті діти, які перебувають на руках у своїх матерів, 

відчувають біль. 

64 Я озброюю вас, учні, щоб ви несли Моє вчення любові і миру всім народам, щоб ви, 

виконуючи його, спасали своїх братів. Підійдіть до малого і великого. Часто ви будете стояти перед 

вченими, і перед ними ви повинні давати докази духовності. Скільком стане соромно від 

усвідомлення непотрібності своїх матеріальних знань і вони зізнаються, що те, чого не змогла 

досягти наука у зціленні хворих і вирішенні проблем, які мучать людей, досягли любов і милосердя 

Моїх учнів. 

65 Цей народ, маловідомий у світі, буде щедро благословенний. Її земля буде врожайною, а її 

скарбниця відкриється, щоб відправляти продовольство країнам, спустошеним війною. Дух її 

мешканців, спонукуваний Моєю любов'ю, буде посилати думки світла нужденним, і коли прийде 

час проголошення, він принесе Моє Слово, щоб оживити і зцілити ним тих, хто страждає. 

66 Багато іноземців приїдуть, щоб приєднатися до вас у ваших ідеях миру та злагоди. 

Одухотворення пошириться як благодатне насіння, і істина, яку воно проголошує, стане відомою. 

Тоді Син навчиться любити Мене щиро, і на людство виллється джерело благодаті, з якого витікає 

все добре. 

67 Я хочу, щоб ви виконали свою місію в цей період часу, а коли перейдете в інший світ, 

продовжили свою духовну роботу. Навчіть ваших братів, що один закон, сповнений 

справедливості, керує всіма духами, що всі мають місце в Моєму творінні, і що кожного з них Я 

підштовхую до його виконання. Все підкоряється непорушним Божественним законам. 
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68 Якщо в цей час випробувань людство судитиме вас погано і звинувачуватиме у війні ідей, у 

знищенні народів і у відсутності миру, не впадайте у відчай і не відволікайтеся, наполегливо 

моліться і пильнуйте. Не бійтеся покарання, якщо ви виконуєте Мій закон. 

69 Зрозумійте, що Я допустив початок воєн для того, щоб очистився дух людський. Кожну 

націю, установу і дім відвідає Моє правосуддя, щоб виявити ступінь їхнього прогресу. 

70 Працюйте так, як Я вас навчив; приводьте грішників до морального оновлення; відновлюйте 

(розбиті) життя, приводьте до Мене тих, хто відійшов. Тоді, коли цей період закінчиться, у всіх 

духах буде світло знання і досвіду, Моє Вчення буде вести людей, і в Моєму Законі не буде ніяких 

спотворень або поганих тлумачень. 

71 Якщо Я іноді називаю вас "діти", то це тому, що ви ще малі перед Моєю Божественністю, і з 

огляду на вічність ваше існування виявляється дуже коротким. Хіба ви часом не бачите своє щастя в 

дрібницях? Чи не плачете ви часом за тим, що не повинно бути причиною вашого болю? 

72 Істинно кажу вам: Я шукаю не тільки бідних і нікчемних, але й тих, хто відзначився у світі, чи 

то своєю силою, чи то своїм знанням. Мій заклик звертається до всіх, щоб вони досягли очищення 

свого духу. 

73 Якщо Я давав про Себе знати серед бідних тим малим, чим вони володіли, щоб підготувати і 

розворушити їх, то Я піддам випробуванню тих, хто накопичив матеріальні блага, щоб вони 

прислухалися до Мого заклику. Я заберу з цього світу того, хто глухий до Мого голосу, і покажу 

йому в духовній долині ту роботу, яку він не вмів робити на землі. 

74 Нехай ця настанова послужить вам уроком. Накопичуйте заслуги перед відходом з цього 

світу, залишайте на згадку про свій життєвий шлях затишок, здоров'я і мир, бо якщо не зробите 

цього, то завтра будете проливати сльози. 

75 Ваше серце має стати сильним, щоб витримати випробування, які на нього чекають. Я 

говорив вам, що ви зазнаєте переслідувань і наклепів, що вас будуть звинувачувати в релігійній 

плутанині, яка виникне; але Я буду спостерігати за вами і допомагати вам далі. 

76 Усуньте з ваших сердець огиду, яку ви можете відчувати до тих, хто страждає від хвороб, які 

ви називаєте огидними; і боріться з огидою, яку ви можете відчувати, коли стикаєтеся з 

людиновбивцею або з тим, хто втратив розум у пороках. Простягніть їм руку, скажіть теплі слова. 

Моліться за них. Я один знаю, що приховано в кожному з цих існувань. Я один знаю причини їх 

падіння. 

77 Я один можу прощати і виправдовувати тих, хто переслідується і засуджується людською 

юрисдикцією. 

78 Я зміцнюю ваш дух Своїм Словом, бо багато чого вам ще належить пережити і відчути у 

своєму серці. 

79 Я зроблю ваші почуття, які стали апатичними через ваш матеріалізм, знову чутливими. Ще 

вчора ви не відчували чужого болю, але незабаром ваші очі проллють багато сліз через страждання 

ваших ближніх. 

80 Полів багато, а робочих рук не вистачає. Будьте серед трудівників, які вчаться сіяти це 

благословенне насіння! Робіть це зараз, поки ви живете на землі, щоб гідно увійти в майбутнє 

життя. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 27 
1 Улюблені учні, Я відкриваю ваші очі до світла Моїх настанов, щоб ви могли відрізнити істину 

від обману. Світло совісті, чутливість та інтуїція, якими ви володієте, вкажуть вам добрий шлях і 

відкриють вам добрі плоди. 

2 Від істинного пізнання Мого вчення у вас народиться смиренність, бо ви відчуєте себе 

настільки малими по відношенню до свого Творця і водночас настільки милостивими і 

обдарованими Ним, що не наважитеся підняти погляд на Отця, коли відчуєте, що Він нечистий. 

3 Марнославство вкоренилося в тих, хто, думаючи, що досяг повного пізнання істини, вважав 

себе вченим, сильним, непогрішним, великим і необмеженим, не усвідомлюючи, що часто 

помилявся. 

4 Я не хочу, щоб у цьому народі, який тільки починає формуватися під світлом цих вчень, 

завтра з'явилися ті, хто, заплутавшись у своєму марнославстві, сурмитиме, що вони є реінкарнацією 

Христа або що вони є новими месіями. 

5 Ті, хто здійснюють такі вчинки, будуть тими, хто думає, що вони досягли розуміння всієї Моєї 

істини, але насправді йдуть далеко від шляху, зазначеного Христом, який є шляхом смирення. 

6 Вивчайте земне життя Ісуса, і ви знайдете глибоке і незабутнє вчення смирення. 

7 Ісус знав, хто Він, звідки прийшов і що Він прийшов зробити, але Він ніколи не виходив на 

площі чи вулиці, щоб гордо проголошувати, що Він Син Божий, Месія чи Відкупитель, але Своїми 

ділами Він досконало свідчив про Своє вчення любові і милосердя. Своїми вчинками Він давав 

знати, хто Він є, і коли іноді хтось запитував Його: "Ти Христос?", Ісус обмежувався відповіддю: "Ти 

це сказав". 

8 Тобто, поки люди говорили це устами, Він підтверджував це Своїми справами, на тлі яких всі 

слова не мали ніякої цінності. 

9 Все це ви повинні мати на увазі, о любі люди, щоб, опинившись в бою, не дозволити 

спокусам звести вас з ніг і не дозволити вашому серцю отримати нагороду, яка належить тільки 

Духу. 

10 Щоб позбавити вас від того, щоб ви стали жертвою цієї слабкості, Я потурбуюся про те, щоб 

ця форма Мого проголошення до вас закінчилася. Хоча були й такі, хто вміє виконувати це 

завдання зі справжнім смиренням, є й такі, хто в присутності натовпу остаточно уявив себе богами. 

Але коли вони побачать, що більше не володіють тим, що мали колись, вони прийдуть до 

усвідомлення того, що для того, щоб досягти подальшого єднання з Отцем, необхідно володіти 

смиренням. 

11 Ви всі знаєте, що Я оголосив день, коли цьому союзу прийде кінець; цей час - 1950 рік, але 

ви побачите, як ті, хто стали марнославними і екзальтованими цим проявом, не підкоряться волі 

Отця, думаючи, що коли вони втратять цей дар, то повернуться до свого звичайного життя - 

непомітно для натовпу - і більше не будуть вихвалятися народом. 

12 Носії голосу скажуть, коли наблизиться година: "Хто прийде слухати нас, коли народ 

дізнається, що Вчитель більше не говорить нашими устами?". І скажуть вожді: "Хто прийде на наші 

місця молитви в той день, коли стане відомо, що слово Господнє більше не лунає з вуст Його 

обранців?". Одним і другим я кажу і зараз: Якби це була єдина форма, в якій Я міг давати Себе 

знати їхньому духу, Я б ніколи не позбавив вас її; але якщо Я дозволяю їй припинитися, то це знак 

того, що вас чекає щось вище і досконаліше, щось, що ви також знаєте: це з'єднання духу з духом з 

вашим Отцем. 

13 Люди, складіть пам'ятну книгу Моїх Слів і зберігайте її зміст у своєму дусі, просвітленому 

світлом своєї совісті, щоб ніколи не оскверняти Моїх Справедливих Справ. 

14 Якщо ви повірили в Мій прояв у цій формі, ви повинні також повірити, що Я більше не буду 

говорити з вами так, як робив це досі; і якщо ви повірили в Мою Присутність, коли Я навчав вас за 
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допомогою людського розуму, використовуючи неосвічених і недосконалих істот, то як ви можете 

не вірити, що ви можете отримувати Моє Божественне натхнення від духу до духу? 

15 Багато чого Я вже навчив вас, о учні. Не обмежуйтеся лише слуханням Мене, осягайте Моє 

Слово з любов'ю, вивчайте його глибоко, зараз, коли для цього є відповідний час, а не після того, як 

впадете в спокусу, бо тоді ваша боротьба буде важчою. 

16 Вивчайте Моє вчення, щоб правильно витлумачити його і в його світлі зрозуміти сенс життя і 

мету випробувань. 

17 Багато хто з тих, хто споглядає розбурхані сили природи, повені, що виходять з берегів, 

спустошуючи у своїй бурхливій течії цілі ландшафти, і людей, зайнятих знищенням один одного в 

жорстоких, братовбивчих війнах, кажуть, що це теж розбурханий гнів Божий. 

18 Я прощаю тих, хто так тлумачить Мою справедливість; але вони ще зрозуміють, що всі 

страждання і удари долі, які випадають на долю людства, походять від їх непослуху Моєму Закону. 

19 Хтось каже: "Господи, якщо ми так боляче ранимо Тебе своїми недосконалостями, якщо 

вони є причиною всіх наших страждань, то чому Ти нас не знищиш? Чому Ти змушуєш нас 

страждати?". 

20 Тим, хто запитує Мене про це, Я кажу: якби Я не любив вас, то змусив би вас зникнути 

одним лише словом: "Нехай буде так"; але якщо Я продовжую зберігати вас, незважаючи на ваші 

провини, це є доказом того, що на вас чекає висока доля. 

21 Мої поради досконалі, а Моя любов до вас безмежна, тому ваші недосконалості ніколи не 

матимуть достатньої ваги, щоб змінити Волю Всевишнього. На миті ви будете відхилятися від 

шляху, який вказує вам Мій Закон. Але врешті-решт, у досконалості Моєї справедливості, ти 

знайдеш Мою любов. 

22 Люди завжди піддавалися випробуванням, в яких, крім очищення свого духу, досягали 

світла досвіду, який допоможе їм в цей час зрозуміти мудрі, справедливі і досконалі вчення, які 

дарує вам життя. Ось чому Я говорив вам, що ви повинні боротися проти темряви своїм мечем 

світла, а також залишатися пильними і молитовними, щоб не впасти в спокусу. 

23 Якщо ви хочете глибше зрозуміти причину ваших випробувань, пам'ятайте, що ви 

перебуваєте в часі спокути за всі ваші минулі гріхи. Якщо ви вже вірите в те, що Я дарую вам, то 

солодке задоволення, нескінченний спокій увійде у ваше єство при думці, що Я єдиний, хто знає 

ваше минуле і хто може судити про нього з любов'ю. 

24 Подивіться на вигнаних царів у цей час, на князів без надії правити, на багатих у руїнах і 

могутніх на ложі болю! Хто знає, яка спокута криється у випробуваннях, яким вони піддаються? - Я 

один. Але я хочу, щоб ви всі знали, що через щире покаяння, добрі справи, через оновлення і 

одухотворення ви можете скоротити час спокути, аж до звільнення від болю, а відтак і миру. 

25 Цими вченнями Я висвітлюю вам вчення, які ви отримали з найдавніших часів, але які люди 

приховували від вас, тим самим перешкоджаючи людству знайти шлях до спасіння. 

26 Невже ви не вірите, дорогі люди, що якщо ви одними з перших зрозуміли цю істину в цей 

час, то це усвідомлення зобов'язує вас з усіх людей нести світло на театри воєнних дій і до народів, 

позбавлених миру? 

27 Досліджуйте Моє Слово для цього, але завжди робіть це з метою досягнення істини. 

28 Зміцнюйте свою віру в Моє Слово, щоб в майбутньому, коли почуєте аргументи проти цієї 

роботи, не похитнулися. 

29 Ти кажеш Мені: "Учителю, що ми могли б почути проти Твого досконалого вчення, що могло 

б поставити нашу віру під загрозу?". 

30 Так думаєте ви сьогодні, улюблені учні, бо ще не знаєте бурі і наближення битви. Зараз ви 

прийшли з миром, щоб почути Моє Слово, освіжитися Моїм вченням; але Я готую вас і роблю вас 

пильними, щоб ніхто не застав вас зненацька. - Серед вас багато невинних, багато довірливих, 

багато благородно налаштованих, чоловіків і жінок без зла, які не знають розпусти і зради, на які 
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здатні люди. Але якщо вони не будуть тренуватися, то легко стануть здобиччю тих, хто повстане 

проти цього вчення, будуть як беззахисні вівці перед голодними вовками. 

31 Краще вам зараз через Мене дізнатися те, що ви почуєте завтра. Готуйте себе до бою 

світлом Мого вчення, щоб ніщо не зашкодило вам, коли на вас нападуть і захочуть вас знеохотити. 

32 Не лякайтеся, коли вам скажуть, що Той, хто говорив з вами в цей час, був спокусник, і що 

було пророцтво, що і він буде творити чудеса, якими він сам збентежить і збентежить обраних. 

Істинно кажу вам, що багато з тих, хто так судить про Мій прояв, опиняться серед тих, хто воістину 

служить злу і темряві, хоча їхні вуста прагнуть запевнити, що вони завжди поширюють істину. 

33 Не забувайте, що дерево пізнається по плодах його, а Я кажу вам: Плід - це Слово, яке стало 

чутним через розум цих голосоносців, чоловіків і жінок з простими серцями. За плодами і за 

духовним прогресом тих, хто ними насолодився, людство дізнається, яким деревом є Я. 

34 Тринітарно-Марійська Духовна Робота почне поширюватися і тим самим викличе справжню 

тривогу серед багатьох, які, будучи переконаними, що вони вивчили і зрозуміли вчення, отримане 

ними раніше від Отця, стали марнославними над знаннями своїх філософій і наук, не 

усвідомлюючи того духовного розвитку, якого досягло людство. Вони, прокинувшись від своєї 

духовної інерції, помітять, як сьогодні мислить і відчуває дух людський, кинуть заклинання проти 

того, що вони назвуть "новими ідеями", і рознесуть звістку про те, що цей рух викликаний 

антихристом. Тоді вони звернуться до Писань, пророцтв і Мого Слова, яке Я дав вам в Другу Еру, 

щоб спробувати боротися з Моїм новим проявом, Моїм новим вченням і всім тим, що Я обіцяв вам 

і виконую сьогодні. 

35 Слово Моє дійде до вуст Моїх учнів і за допомогою писань навіть до тих, хто не приймає 

нічого, що виходить за межі матеріального, або що виходить за межі їхніх знань і понять, які вони 

колись прийняли, і вони назвуть Мене лжебогом за те, що Я приніс вам це слово. Але коли ти 

почуєш це, твоя віра не зазнає корабельної аварії - хоча твоєму серцю буде боляче, - бо ти 

внутрішнім рухом згадаєш, що твій Учитель вже оголошував тобі це і підбадьорював тебе Своїм 

словом, щоб ти витримав ці випробування. Але я кажу вам: хоча на вашому шляху ви зустрінетеся з 

обманом, лицемірством, забобонами, релігійним фанатизмом і ідолопоклонством, ви не повинні 

нікого засуджувати за його помилки. Навчіть їх Моїм Словом і залиште цю справу Мені, Який 

єдиний може судити вас і Який знає, хто є неправдивий Бог, неправдивий Христос, лукавий 

апостол, лицемірний фарисей. 

36 Лише від вас залежить, щоб ви найчистішим чином інтерпретували Мою настанову, щоб 

божественне насіння принесло плід у ваших справах і за його характером ваші брати впізнали Того, 

Хто дав його вам. 

37 Серце цього народу не буде безплідним, Я знаю, для чого Я покликав і зібрав його. Будуть 

моменти, коли навіть всередині Моєї Роботи багато хто буде в замішанні; але врешті-решт вони 

врятують себе від вихору і, наповнені світлом, відправляться на пошуки шляхів, що ведуть в інші 

землі, і принесуть Моє Вчення людям інших народів, з божественним посланням духовного 

братерства і миру. Вони будуть вчити, що все матеріальне має межу, що люди погано використали 

свободу волі, і що сьогодні Я ставлю "поки що" вашому стрімкому курсу і виконую в вас Свою Волю, 

але Я приходжу до вас не в протистоянні, а для блага всього людства. 

38 Мій підхід до вас у цей час не полягає в тому, щоб помститися за те, що людство зробило 

Мені на Голгофі; доказом цього є те, що багато разів після того, як ви завдавали Мені болю, Я 

дарував вам Свій Мир як доказ любові і прощення. 

39 Якщо Моя присутність серед вас у цей час збігається з великими лихами і жахливими 

війнами, які зараз обсіли вас, не приписуйте Мені цю чашу, яку п'ють люди. Страждання - це плід 

ваших гріхів, і вони походять не від Мене. коли Я оголосив вам, що в той час, коли Я буду говорити 

з вами як Дух Святий, серед людства буде лютувати біль, Я не диктував вам свої судження; це було 

тому, що Я знав, що коли прийдуть ці випробування, ви будете потребувати Мене; Я оголосив вам 

це тільки тому, що Я знав, що ви будете потребувати Мене; Я оголосив вам це тільки тому, що Я 
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знав, що коли прийдуть ці випробування, ви будете потребувати Мене... Я оголосив вам це лише 

для того, щоб ви були пильними і молилися в очікуванні Мого приходу. 

40 Вирок ви давно підписали собі самі, але Я, Кого ви вважаєте своїм Суддею, насправді є 

вашим Захисником, Який звільняє вас від вашого тягаря, з любов'ю направляючи вас на добрий 

шлях, щоб ви могли досягти істинної свободи, яка є свободою духу. 

41 Ти плачеш, народе Мій, бо у своєму покаянному серці відчуваєш любов Учителя. Вам було 

сказано, що ніхто, хто прийде до Отця з тяжкою провиною в душі, не отримає прощення, і що він 

повинен буде страждати від вічного прокляття. Але як ви сприйняли Мою божественну 

справедливість як таку жахливу? Хіба ви не помітили, як Я ясно показав через Ісуса, що Мої 

найніжніші слова і Мої найлюблячіші погляди були для тих, хто найбільше згрішив? Як я міг 

проголошувати вчення в світі, а у вічності робити все навпаки? 

42 Між Христом і Отцем не може бути ні найменшої різниці, бо обидва - той самий Дух, та сама 

Любов, та сама Премудрість, яка явила себе людству в трьох фазах. Я вже говорив вам у Другій Ері: 

"Хто знає Сина, той знає Отця". 

43 Чистими ви вийшли від Мене, і чистими ви повинні повернутися; але час спокути буде 

тимчасовим, ніколи не вічним; коротким або довгим, це залежить від волі, яку дух використовує 

для досягнення свого викуплення. 

44 Я бачу вас збентеженими, бо ви взяли до рук книги, в яких ваші брати надрукували свої 

помилки, які ви довгий час приймали за чисту істину. Але недалекі ті дні, коли людині доведеться 

навіть виправляти свої переконання, бо світло нового часу змусить її пізнати шлях істини, бо воно 

стане світлом у тій ночі, в якій перебуває її духовне життя. 

45 Я посилаю вам це вчення, щоб навчити вас проникати зі свого людського існування в 

духовне життя. 

46 Ви ще більше матерії, ніж духу, і тому на мить сумніваєтеся в істинності цього слова і 

запитуєте себе: "Невже з нами говорить Учитель?". Тоді "так" виникає від духу, який бореться з "ні" 

матерії. 

47 В обмеженій формі Я відкриваю Себе вам, щоб ви могли почути Моє Слово, в якому Я 

посилаю вам Свої божественні думки, які знову вказують вам шлях вашого духовного сходження. 

48 Я благословляю і того, хто вірить у Мій прояв, і того, хто сумнівається. Я не віддаю перевагу, 

я люблю всіх однаково. Я відкриваю Себе світові не тільки для деяких сердець, але щоб осяяти 

світлом усі шляхи, щоб люди йшли до мети одухотворення і виконували Божественну заповідь, яка 

говорить: "Любіть один одного". 

49 Я - Божественний сіяч любові і знаю час посіву і час збирання плодів. Написано, що Бог дасть 

світові світло заново, коли люди будуть на вершині корупції. 

50 Учні, час сіяти. Люди шукають і закликають до війни; ви ж шукайте людське серце, щоб 

посіяти в ньому мир і любов. 

51 Коли на вас нападають, ховайтеся в чистоті Мого Вчення. У той час як люди тріумфують, 

відбираючи ваше людське існування, Я тріумфуватиму, даруючи вам вічне життя. 

52 Легіони добра в дії, вони прийняли бій, але рятують того, хто гине. Це - Моє божественне 

завдання. Хіба ви забули, що Мене називали Спасителем людства? Що дивного в тому, що пастир 

шукає своїх овець? Ще до того, як ви існували, Я вже любив вас, і ваш непослух був передбачений, 

як і ваше спасіння. 

53 Коли Я відкрив Себе в Ісусі, Він сказав, що Він - ваш Цар, і ви дали Йому хрест за престол. 

Там Я показав вам усю силу, якою володіють любов, прощення і лагідність. Як Я змусив Його Кров 

текти, так і Я дарую вам Свою любов безмежно. 

54 Ви думаєте, що Мене немає серед вас у цей час болю? Ось, я тут! Як джерело кришталево 

чистої води, Я прийшов, щоб втамувати духовну спрагу, яка поглинає вас. Я прийшов сказати вам: 

настав час, щоб ви дозволили своєму духу розвиватися, щоб всі його дрімаючі здібності могли 

прокинутися. Для цього Я надихаю вас і пояснюю вам, що таке одухотворення. 
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55 Віра, думка і воля - це сила. Будьте великими і сильними за допомогою цих дарів і 

проявляйте їх у всіх своїх справах, які завжди повинні ґрунтуватися на любові. 

56 Тепер ви знаєте, яке завдання Я поставив перед Собою. 

57 Я чекаю вас у вічності, але ви повинні боротися, щоб прийти до Мене. Тому Я висвітлюю ваш 

шлях, щоб ви могли йти по ньому і завжди йти вперед. 

58 Будьте чисті у своїх думках, словах і справах, і ви будете на Моїй дорозі. Тоді ви займете те 

місце в Царстві Отця, яке Він вам призначив. 

59 Приборкайте свої пристрасті, відмовтеся від матеріальних задоволень і подумайте про 

братів своїх. Подивіться, як проливається кров Моїх дітей у цьому світі, почуйте ридання, що 

лунають з усіх стражденних сердець. Є багато гнізд, де птахи загинули, багато дітей, які 

страждають, багато матерів, які плачуть, і багато маленьких дітей без колисок. 

60 Моліться за них, щоб братнє почуття одних і материнське почуття інших було бальзамом 

розради, що проникає в їхні серця. 

61 Залишайте сліди світла для подорожнього, що йде за вами. Тоді ви відчуєте Бога у своєму 

серці і в глибині свого єства; там Отець знайде Свій найкращий храм. Совість буде як вершина гори, 

звідки Я дам про Себе знати. Тоді людина буде більше духом, ніж матерією, і більше світлом, ніж 

тінню. 

62 Як вітер і сонце пестять тебе, так і ти, народе Мій, пести ближнього свого. Це час, коли 

багато нужденних і стражденних. Зрозумійте, що Той, хто просить вас про послугу, дає вам 

благодать бути корисними для інших і працювати для вашого спасіння. Він дає вам можливість бути 

милосердними і тим самим уподібнюватися до свого Отця. Бо людина народилася для того, щоб 

розсіяти у світі насіння добра. Зрозумій же, що той, хто просить у тебе, робить тобі послугу. 

63 Той, хто каже, що зробив послугу, надавши допомогу, бреше, бо навряд чи виконав 

зобов'язання. 

64 Я буду радіти Моїм учням, коли від їх гармонійного співзвуччя зазвучать солодкі і живі тони 

спіритуалізму, бо всі, хто оснащений, будуть говорити мовою серця. Ті, хто не озброївся, не 

загинуть, бо Я - Той, Хто вміє чекати, поки дозріють плоди; але ці будуть плакати за свій непослух, 

коли вип'ють чашу гіркоти. 

65 Я у всіх, але одні скажуть: "Я не відчуваю тебе",
 
 інші скажуть: "Я не бачу тебе", але всі 

розуміють, що Я у всіх і в усьому створеному. Чому ви намагаєтеся все побачити очима і 

доторкнутися до цього органами чуття? Намагайтеся бачити духом, розумом і серцем. 

66 Тоді ви побачите невідоме і відчуєте його вібрацію усім своїм єством. Коли ви зрозумієте, як 

сильно Я вас люблю, ви більше не будете говорити, що ваш Бог вас карає. 

67 Істинно кажу вам: в Мені немає гніву, бо це неміч людська. Це ви розпалюєте вогонь болю, 

а потім закликаєте Мене загасити його, але це Моя справедливість проявляється в вас. Тому 

розпалений вами вогонь ненависті і пристрастей ви повинні гасити водою чеснот, сльозами і навіть 

кров'ю. 

68 У Другу Епоху Я говорив вам: "Птахи мають гнізда, лисиці - нори, а Син Божий не має, де 

прихилити голову". 

69 "Мир залишаю вам, мир даю вам", в ньому ви знайдете розраду і радість. Будьте в Моїй 

любові, як Я у вашому болю! 

70 Зрозумій, що Я увійшов у твоє серце без того, щоб ти відчув Мій прихід. Щоб відчути Мою 

присутність, ти повинен був не спати, але коли Я знайшов тебе, ти спав. Саме тому, коли Я вас 

розбудив, ви здивовано запитали, хто прийшов і так з вами розмовляє. 

71 Мушу зазначити, що я не здивував Вас непередбачуваним візитом. Давно Я давав вам знати 

про знаки, які будуть передувати Моєму прояву як Святого Духа, але ви нічого не бачили і нічого не 

чули, але ви не бачили і не чули. 
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72 Якщо ви вивчите події, які зрушили ваш світ у минулому столітті, дати яких записані у ваших 

підручниках історії, то побачите, що насправді все, що було передбачено Господом, вірно 

здійснилося. 

73 Істинно кажу вам, що протягом часу, поки триватиме Моє проголошення, Я не знайду віри, 

бо люди повинні спочатку очистити свої серця і розум, щоб вони могли зрозуміти Моє Слово знизу 

догори. 

74 Тим, хто слухає Мої вчення день за днем і, хоча постійно отримує докази Моєї істинності, 

все ж сумнівається і відрікається від Мене, Я кажу, що необхідно вивчити духовний сенс Моїх 

вчень, щоб зрозуміти їх істинність. Так само Я говорив з ними в Другу Еру, коли говорив: необхідно, 

щоб Я помер, щоб Мені повірили, і щоб Я воскрес на третій день, щоб людство переконалося, що Я 

- Син Божий. 

75 Ті, хто ще далекі від одухотворення, хотіли б бачити Мене в образі Ісуса, щоб сказати Мені: 

"Господи, вірую в Тебе, бо я бачив Тебе". Їм Я кажу: Блаженні ті, що увірували, не бачачи, бо вони 

дали доказ того, що завдяки своєму одухотворенню вони відчули Мене у своїх серцях. 

76 Тепер ти розумієш, чому людина відчула потребу в створенні образів, які представляють 

Мене? - Через свою непідготовленість, через нечутливість до духовних проявів. 

77 Якби людина розуміла Моє вчення, то не відчувала б потреби образно зображати або 

малювати образи, щоб потім ставати перед ними на коліна. Він відкриє для себе, що немає в світі 

більш досконалого образу Господнього, ніж сама духовно піднесена людина. Тоді він буде 

прагнути робити ті ж справи, що і я, щоб наблизитися до свого Творця. 

78 Апостол Іоанн проникав у духовне, через своє захоплення відчував присутність Отця, від 

Його духовного голосу відчував, що втрачає свідомість. Але хоча він і бачив у тих видіннях фігури і 

форми, він не розумів, що кожне зображення було лише символом великого підручника мудрості і 

пророцтва, але не образом або формою Бога. 

79 Людина бачила Агнця, Лева, Книгу, зірки, старців, свічники, і все, що бачив її здивований 

погляд, було лише фігурами і формами, які існують на землі і відомі людині. Вони 

використовувалися як символи для представлення глибоких божественних вчень, але Мою 

Божественність у всій її славі ніхто не може побачити, бо Я нескінченний, не маючи ні початку, ні 

кінця. 

80 Якщо книга пророцтв Іоанна Богослова розглядається одними як непроникна таємниця, а 

іншими - в помилковому тлумаченні, то це пояснюється тим, що людство ще не досягло необхідної 

одухотвореності, щоб зрозуміти те, що там викладено; і я також можу сказати вам, що її не осягнув 

навіть сам пророк, якому вона була дана. 

81 Іоанн чув і бачив, і коли почув, що йому наказано записати це, то відразу послухався; але він 

розумів, що це послання для людей, які прийдуть після нього через довгий час. 

82 Сьогодні ви перебуваєте в тому часі, який був вам пророкований, і це Моє вчення - як світло 

нової епохи - дає вам можливість навчитися читати ту книгу, яка так довго була закрита для вашого 

розуміння. Наближається година, коли вам вдасться розшифрувати все те, що ви так довго вважали 

прихованим за завісою таємничості. 

83 Невже ви не вірите, що якби Іоанн зрозумів сенс отриманого ним одкровення, він би чітко 

пояснив вам його зміст, замість того, щоб заповідати вам книгу з малюнками і символами? 

Замисліться: якби він пояснив це одкровення в повній ясності - яка людина того часу змогла б його 

зрозуміти і, як наслідок, повірила б в істинність пророцтва? 

84 Моєю волею було, щоб ця Книга залишалася запечатаною і щоб вам було відкрито лише її 

існування і частина її змісту, щоб, коли прийде справжній час, Я пояснив вам це одкровення. 

85 Пробудіться, люди, донесіть це послання до людства, щоб воно могло прийняти своїм 

духом світло Мого Слова в Третю Еру. Забудьте свої людські потреби і кричіть "Осанна, осанна", бо 

нарешті ваша духовна еволюція дозволить вам зрозуміти істинне значення вчень, які Я приніс до 

вашого відома і світло яких поведе вас до досконалого світу у вічності. 
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Мир Мій з вами! 
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Інструкція 28 
1 Учні, наближається час, коли ваші брати прийдуть до вас з бажанням запитати вас і 

попросити свідчення одкровення, яке Я даю вам в Третій Ері, щоб просвітити їх розум. Коли це 

станеться, не відрікайтеся від Мене, ховаючись! Якщо Я навчаю вас з такою любов'ю на цій стадії 

Мого прояву, то саме для того, щоб навчити вас передавати Моє вчення, коли вас про це 

попросять. 

2 Я дозволив тобі почати практикувати Моє вчення з метою розвитку твоїх духовних дарів і 

здібностей, щоб, коли прийде час проголошувати Моє Слово серед людства, твої губи не заїкалися, 

а розум не був занадто незграбним, щоб проголошувати Мою істину. 

3 Ваше завдання - бути гідними прикладу свого Божественного Вчителя на його земному 

шляху. Пам'ятай: Кожного разу, коли Я з'являвся в домівках, Я залишав у них послання миру, 

зцілював хворих, втішав засмучених божественною силою, якою володіє любов. 

4 Ніколи Я не утримувався від того, щоб увійти в будинок, тому що Мені в ньому не повірили. 

Я знав, що, покидаючи це місце, серця його мешканців будуть переповнені радістю, бо, самі того 

не відаючи, їхній дух через Моє повчання зазирнув у Царство Небесне. 

5 Часом Я шукав серця, часом вони шукали Мене; але в усіх випадках Моя любов була хлібом 

вічного життя, який Я давав їм у суті Мого Слова. 

6 Іноді, коли Я усамітнювався в якій-небудь долині, Я залишався на самоті лише на миті, тому 

що натовпи людей, які прагнули почути Мене, наближалися до свого Вчителя в пошуках 

нескінченної доброти Його погляду. Я приймав їх і переповнював тих чоловіків, жінок і дітей 

ніжністю Свого безмежного милосердя, знаючи, що в кожному створінні є дух, якого Я прийшов у 

світ шукати. Потім Я говорив їм про Царство Небесне, яке є істинною домівкою духу, щоб вони 

заспокоїли внутрішнє хвилювання Моїм Словом і зміцнилися надією на осягнення вічного життя. 

Бували випадки, коли серед натовпу ховався хтось, хто мав намір заперечувати Мою істину, 

кричачи і стверджуючи, що Я - лжепророк; але Моє слово заставало його зненацька ще до того, як 

він встигав розтулити уста. Інколи Я дозволяв якомусь хулителю паплюжити Мене, щоб довести 

перед натовпом, що Учитель не пасує перед образами, даючи їм приклад смирення і любові. 

7 Були й такі, що, засоромившись Моєї лагідності, негайно відходили, каючись, що образили 

своїми сумнівами Того, Хто Своїми справами сповіщав істину. Але як тільки з'являлася можливість, 

вони приходили до Мене, йшли за Мною по стежках, плачучи, зворушені Моїм Словом, не 

наважуючись навіть звернутися до Мене, щоб попросити вибачення за образи, які вони раніше 

Мені нанесли. Я покликав їх до себе, приголубив їх Своїм Словом і дарував їм трохи милості. 

8 Цілком ті ж самі шляхи ви зараз пройдете, о улюблені люди, це шляхи, підготовлені Моїми 

прикладами любові і які тепер чекають на вас, учнів Святого Духа, щоб Моїм Словом і вашим 

прикладом ви могли принести спасіння людству. 

9 Не забувайте, що отруйна рослина і бур'ян знищуються тільки справами любові і милосердя, 

яких Я навчив вас через Ісуса. 

10 Ви побачите стежки, повні каміння, і поля, вкриті кропивою. Але ваш дух, ведений Іллею і 

зміцнений у вірі, в бажанні нести стражденним бальзам любові, осяє світлом істини шлях тих, хто 

живе в темряві. Він не відчує ні тернів шляху, ні болю, який можуть завдати йому сумніви і 

нерозуміння. 

11 Ідіть цим шляхом, і чим більшу кількість сердець ви наділите переповненою любов'ю, тим 

більшою буде ваша інтуїція, і тим глибшою і постійнішою буде ваша віра в справи, які Я відкрию 

через ваше посередництво. 

12 Якщо до початку вашої місії її виконання здавалося вам неможливим або важким, то згодом 

воно буде здаватися вам все легшим і легшим, за яким ви зможете визначати свій духовний 

прогрес. 
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13 Це час, коли Я втілю всіх духів на землі, з яких сформую Свій улюблений народ, щоб вони 

своїми справами любові і милосердя дали людству свідчення істинного пізнання духовного життя. 

14 Ви, які були відзначені для виконання цієї місії і які мають знання і впевненість у 

приналежності до Мого народу - радійте цьому одкровенню, але не впадайте у відчай перед 

обличчям битви, що наближається; бо істинно кажу вам, що воїни, які повинні боротися за істину, 

не повинні відчувати страху перед ворогами, яких представляє їм людство. 

15 Всіх вас, хто відчуває у своєму дусі потяг до одухотворення, до свободи і прагне піднятися 

до Мене шляхом любові, милосердя і справедливості, Я оголошую приналежними до Мого народу, 

і ви будете воїнами правди. Але щоб досягти цього, ви повинні спостерігати і молитися, і боротися 

зі своїми слабкостями, щоб свідчення, яке ви даєте про Моє вчення, було істинним. 

16 Я також кажу вам, що кожен, хто має бажання належати до Мого народу, буде прийнятий і 

любимий ним, якщо він буде свідчити своїми думками і справами, що ідеал любові - це світло, яке 

висвітлює його життєвий шлях. 

17 Для того, щоб ви могли краще зрозуміти Моє вчення, слухайте Мою  

Притча: 

18 Двоє мандрівників повільно йшли безкрайньою пустелею, їхні ноги боліли від розпеченого 

піску. Вони прямували до далекого міста, і лише надія дістатися до місця призначення оживляла їх 

у нелегкій подорожі, адже хліб і вода поступово закінчувалися. Молодший з них почав 

втомлюватися і попросив свого супутника продовжити шлях наодинці, оскільки сили покидали 

його. 

19 Літній мандрівник намагався вселити в юнака нову хоробрість, розповідаючи, що незабаром 

вони можуть знайти оазис, де зможуть відновити втрачені сили, але той не наважився на відвагу. 

Старший не мав наміру залишати його на самоті, і хоча теж втомився, звалив втомленого супутника 

на спину і з труднощами продовжив похід. 

20 Після того, як юнак відпочив і зважив на труднощі, які він завдає тому, хто ніс його на 

плечах, він відчепився від його шиї, взяв його за руку, і так вони продовжили свій шлях. 

21 Безмірна віра оживляла серце престарілого мандрівника, давала йому сили долати втому. - 

Як він і підозрював, на горизонті з'явився оазис, під тінню якого на них чекала прохолода джерела. 

Нарешті вони дійшли до нього і пили цілющу воду, поки не напилися досхочу. Вони заснули 

спокійним сном, а коли прокинулися, то відчули, що втома зникла, немає ні голоду, ні спраги, на 

серці мир і сили дійти до міста, яке вони шукали. Їм не дуже хотілося покидати це місце, але 

мандрівку треба було продовжувати. Вони наповнили свої посудини цією кришталево чистою і 

прозорою водою і продовжили свій шлях. 

22 Літній мандрівник, який був опорою для молодого, сказав: "Воду, яку ми несемо, будемо 

брати тільки в міру; можливо, на шляху нам зустрінуться прочани, які, знемагаючи від виснаження, 

вмирають від спраги або хворіють, і треба буде запропонувати їм те, що ми несемо". Молодий 

чоловік заперечив, сказавши, що було б нерозумно віддавати те, чого може навіть не вистачити для 

них; що в такому випадку вони можуть продати його за будь-яку ціну, яку захочуть, оскільки це 

коштувало їм таких великих зусиль, щоб отримати цей дорогоцінний елемент. 

23 Старець не задовольнився такою відповіддю і відповів йому, що якщо вони хочуть 

душевного спокою, то повинні будуть поділитися водою з нужденними. 

24 Похмуро юнак сказав, що він вважає за краще споживати воду у своїй посудині наодинці, 

ніж ділитися нею з будь-ким, кого вони можуть зустріти по дорозі. - 

25 І знову збулося передчуття старця, бо вони побачили перед собою караван чоловіків, жінок і 

дітей, що заблукали в пустелі і ось-ось мали загинути. Добрий дідусь поспішно підійшов до людей і 

дав їм попити. - Втомлені відразу відчули себе сильнішими, хворі відкрили очі, щоб подякувати 

мандрівникові, а діти перестали плакати від спраги. Караван піднявся і продовжив свій шлях. 
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26 На серці благородного мандрівника запанував спокій, а інший, побачивши, що його 

посудина спорожніла, з тривогою сказав супутнику, щоб вони повернули назад і пішли до джерела, 

щоб поповнити витрачену воду. 

27 "Ми не повинні повертатися назад, - сказав добрий мандрівник, - якщо матимемо віру, то 

натрапимо на нові оазиси далі". Але юнак засумнівався, злякався і вважав за краще розлучитися зі 

своєю супутницею на місці, щоб повернутися назад на пошуки джерела. Вони, які були бойовими 

товаришами, розлучилися. Поки один продовжував шлях, сповнений віри в свою мету, інший, 

думаючи, що може померти в пустелі, біг до джерела з нав'язливою думкою про смерть в серці. 

Нарешті, захеканий і знесилений, він дістався до джерела. Але задоволений, він випив досхочу, 

забув товариша, якого відпустив одного, і місто, яке покинув, і вирішив відтепер жити в пустелі. 

28 Невдовзі неподалік пройшов караван втомлених і спраглих чоловіків і жінок. Вони охоче 

підходили, щоб напитися води з цього джерела. Але раптом вони побачили, як з'явився чоловік, 

який заборонив їм пити і відпочивати, якщо вони не заплатять йому за ці блага. Це був молодий 

мандрівник, який захопив оазис і зробив себе володарем пустелі. 

29 Ті люди слухали його з сумом, бо були бідні і не могли купити той дорогоцінний скарб, який 

би втамував їхню спрагу. Нарешті вони розлучилися з тим, що мали з собою, купили трохи води, 

щоб втамувати відчайдушну спрагу, і продовжили свій шлях. 

30 Незабаром ця людина перетворилася з пана на царя, бо не завжди там проходили бідняки, 

були й впливові люди, які за склянку води могли віддати цілий статок. 

31 Ця людина вже не пам'ятала міста за пустелею, а тим більше братнього супутника, який 

виніс його на своїх плечах і врятував від загибелі в тій пустелі. 

32 Одного разу він побачив караван, який безпечно наближався до великого міста, але був 

вражений, побачивши чоловіків, жінок і дітей, які йшли з силою і радістю, співаючи хвалебну пісню. 

Чоловік не зрозумів, що побачив, і його здивування було ще більшим, коли він побачив, що на чолі 

каравану йшов той, хто був його супутником у подорожі. 

33 Караван зупинився перед оазисом, а двоє чоловіків стояли обличчям один до одного, 

здивовано дивлячись один на одного. Нарешті, той, хто жив в оазисі, запитав того, хто був його 

супутником: "Скажи мені, як це можливо, що існують люди, які перетинають цю пустелю, не 

відчуваючи ні спраги, ні втоми?". Він робив це тому, що внутрішньо думав про те, що станеться з 

ним з того дня, коли ніхто не прийде до нього просити води або даху над головою. 

34 Добрий мандрівник сказав своєму супутнику: "Я дійшов до Великого Міста, але не один; по 

дорозі я зустрічав хворих, спраглих, заблукалих, виснажених, і всім їм я надавав нової відваги 

вірою, що оживляє мене, і так, від оазису до оазису, ми прибули одного разу до воріт Великого 

Міста. Там я був викликаний до Володаря того царства, який, побачивши, що я знаю пустелю і 

співчуваю мандрівникам, доручив мені повернутися, щоб бути провідником і порадником 

мандрівників у сумному переході (пустелею); і ось ви бачите мене на чолі чергового каравану, який 

я повинен привести до Великого Міста. - А ти? Що ти тут робиш?" - запитав він того, хто залишився 

в оазисі. - Останній мовчав, присоромлений. Тоді добрий мандрівник сказав йому: "Я знаю, що ти 

привласнив собі цей оазис, що ти продаєш його воду і береш гроші за тінь. Ці речі не належать вам, 

вони були розміщені в пустелі божественною силою, щоб той, хто потребуватиме їх, міг 

скористатися ними. Ви бачите ці натовпи людей? Їм не потрібен оазис, бо вони не відчувають 

спраги і не втомлюються. Досить того, що я передаю їм послання, яке Господь Великого Міста 

посилає їм через моє посередництво, і вони йдуть, знаходячи на кожному кроці нові сили завдяки 

високій меті, яку вони мають: досягти того Царства. 

35 Залиш джерело спраглим, щоб вони знайшли в ньому відпочинок, і втамуй спрагу тих, хто 

терпить тяготи пустелі. Ваша гордість і егоїзм засліпили вас, але яка користь від того, що ви стали 

господарем цього маленького оазису, коли ви живете в цій пустелі і позбавили себе можливості 

пізнати Велике Місто, до якого ми разом прагнули? Невже ви вже забули ту високу мету, яку ми 

мали разом?". 
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Мовчки вислухавши того, хто був йому вірним і самовідданим товаришем, він розплакався, бо 
відчув докори сумління за свої помилки. Він зірвав з себе фальшивий святковий одяг і шукав 
відправну точку, де починалася пустеля, щоб піти шляхом, який приведе його до Великого Міста. 
Але тепер він пішов своєю дорогою, осяяний новим світлом - віри і любові до ближніх.  

(кінець притчі) 
 
36 Я - Господь Великого Міста, а Ілля - Древній з Моєї притчі. Він - "голос волаючого в пустелі", 

він - той, хто наново відкривається вам на виконання одкровення, яке Я дав вам у преображенні на 

горі Фавор. 

37 Саме Він веде вас у Третю Еру до Великого Міста, де Я чекаю на вас, щоб дати вам вічну 

нагороду Моєї любові. 

38 Ідіть за Іллею, любі люди, і все зміниться у вашому житті, у вашому поклонінні Богу і ваших 

ідеалах, все перетвориться. 

39 Ви вірили, що ваша недосконала релігійна практика буде тривати вічно? - Ні, Мої учні, 

завтра, коли ваш дух побачить на горизонті Велике Місто, він скаже, як і його Господь: "Царство 

Моє не від світу цього". 

Мир Мій з вами! 



 

 

Додаток - Примітки 
Примітка 1 

В ході повчань ми часто зустрічаємо вираз "брати". Це стосується не лише представників чоловічої 

статі великої людської родини, але й жіночої. Слово "брат" просто означає "ближній" - будь-якої 

статі - і в той же час позначає відносини, які люди повинні мати один з одним: Братство. Ісус чітко 

говорить про це у своєму слові". . . бо один вам Учитель, Христос, а ви всі брати" (Мт. 23,8). 

Примітка 2 

Слово "спокута" ми зустрічаємо в цих проповідях знову і знову, цей термін проходить червоною 

ниткою через весь твір. Критичний читач може запитати: Спокута - чому і за що? 

Бог дав людству Свій Закон, знову і знову роз'яснював його через Своїх посланців, а Своїм 

голосом у нашому сумлінні постійно нагадує нам про нього. Дотримання Закону має принести нам 

мир, щастя, здоров'я, роботу і хліб у нашому земному житті. Порушення ж Божественного Закону 

автоматично тягне за собою тяжкі наслідки. І немає на землі людини, яка б не згрішила, тобто не 

переступила Божий Закон. Саме тому ми бачимо, як дехто страждає фізично і морально через те, 

що знехтував мудрими Божественними законами на своєму життєвому шляху. Інші спорожняють ту 

саму гірку чашу, яку вони дали випити своїм ближнім. Бо зло, яке ми заподіюємо або маємо намір 

заподіяти комусь, рано чи пізно повертається до нас у посиленому вигляді, оскільки нам також 

доводиться страждати від постійних наслідків нашої поведінки, які поет Фрідріх Шиллер 

охарактеризував словами: "У тому й прокляття злого вчинку, що він мусить породжувати зло". 

Це непорушний закон Божої досконалої справедливості - пожинати те, що посіяв, чи то добро, 

чи то зло. Це виражено у фундаментальному біблійному слові: "Що людина посіє, те й пожне". 

Християнське богослов'я не надало цьому фундаментальному, духовному закону Божого розвитку і 

виховання, який відповідає закону причинно-наслідкового зв'язку, того значення, на яке він 

заслуговує, і витіснило його зі свідомості більшості християн через неповне, однобічне тлумачення 

жертовної смерті Ісуса. І люди, які на власному досвіді пізнали цю істину в її часто дуже суворій 

реальності, часто не можуть примирити її з ідеєю люблячого Бога і Отця. 

Якщо було сказано, що порушення Божественного Закону автоматично тягне за собою тяжкі 

наслідки, то слід також сказати, що ці тяжкі наслідки - або випробування - несуть в собі Божу 

любов, оскільки служать вічному спасінню людини. Бо через страждання людина починає глибше 

замислюватися над собою і своїм життям. Іноді він не може розгледіти сенс відвідування, тому що 

в минулому його розуму є таємниця, яку він не може розгадати. Однак у багатьох випадках 

Небесний Отець дозволяє людині зрозуміти причину її випробування. Якщо вона віддається Божій 

волі, відчуває каяття і просить у Бога прощення, то Божа любов дарує і його. Однак людина 

повинна розуміти, що це не знімає всіх болів і негараздів одним махом. Бо Божа справедливість не 

може пощадити його від наслідків його переступів. Але Його прощення підбадьорює, втішає, дає 

надію і зміцнює, щоб легше перенести випробування. Якщо він переносить її з терпінням і довірою 

до Бога, то він на шляху до спокути своєї провини. Таким чином, біль стає великим учителем у його 

житті, і чим більше він внутрішньо перетворюється і формує своє життя згідно з Божою волею, тим 

легшим з часом стане його тягар спокути за минулу провину, і тим швидше він знову звільниться 

від нього. Наші особисті випробування є невід'ємною частиною всесвітніх візитів, які прийшли на 

нас і будуть приходити все більше і більше. Як в особистій, так і в загальній сфері настав час 

розплати. Де і як би нас не накрила хвиля суду - чи то у зв'язку з всесвітніми відвідинами, чи то в 

особистих випробуваннях - головне, щоб ми були внутрішньо готові. Ми повинні не чекати, поки 

смерть прийде до нас, а якомога швидше спрямовувати своє життя Божественними заповідями і 

світлом у своїй совісті, щоб наш дух міг тут, на землі, завершити спокуту своїх злочинів проти 

Божественного Закону і - вільний від тягаря недосконалостей - увійти у вічне Царство. 

Інакше, обтяжений своїми помилками і переступами, він матиме важкий шлях у потойбічному 
світі. 
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Примітка 3 

"Після 1950 року" - це часовий відрізок, відкритий у майбутнє без обмежень, який триває 

протягом усієї другої половини століття. - Крім того, божественні знамення і випробування, як 

правило, обмежені в часі і місці, оскільки Бог бажає не знищення, а вдосконалення і спасіння 

людства. Тому катастрофи світового масштабу допускаються Богом лише як крайній засіб для 

духовного оновлення людства. 

людяність. (Див. U 9, 79-82 та U 11, 77-78) 
Примітка 4 
У цьому німецькому виданні вірші 14-23 не включені, оскільки вони повторюють вчення 9, вірші 

25-34. - Робота над складанням повчань велася на вільних аркушах і траплялося, що один вільний 
аркуш друкувався двічі. У другому іспанському виданні 1966 року згадані вірші все ж були включені 
знову, щоб не переривати послідовну нумерацію. 

Примітка 5 
На перший погляд, суд може здатися несправедливим і суворим; але при глибшому роздумі ми 

відкриваємо, що Божа справедливість - якою б важкою вона не здавалася нам спочатку - несе в 

собі любляче повчання і виховання. 

Фарисеї за часів Ісуса були партією в іудаїзмі, яка суворо дотримувалася буквального 

дотримання закону і особливо незліченних приписів, звичаїв і обрядів, що випливають із закону. 

Їхнє поклоніння Богу вичерпувалося цією відданістю Закону. Ісус відкинув цю помилкову думку 

Своїми словами і вчинками. Христос і в теперішньому часі говорить нам, що зовнішнє богослужіння 

з його церковними обрядами і звичаями не має перед Ним ніякої користі. Ті, хто називає себе 

слугами Божими, забули, що Бог є Дух і тільки духовне до Нього доходить, тому на першому місці 

має бути духовне: Сприяння розвитку духу як іскри божественного духу в нас, одухотворення та 

з'єднання з Богом від духу до духу. Вони не змогли відкрити для себе двері в духовний світ і тому 

не проголосили примат духу і необхідність одухотворення ввірених їм людей. 

Деякі слова Христа з цього вчення послужать подальшим поясненням: U 3, 89-90; U 15, 48-53; U 

18, 2-5+12; U 22, 33+62; U 24, 46-48; U 25, 38-40; U 27, 35. 
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Це послання для всіх народів. 
Усьому людству, через посередництво мого народу, я пошлю книгу, що містить суть мого слова 

і свідчення справ, які я зробив серед вас. Моя воля полягає в тому, щоб ці сторінки містили всю суть 

і істину Моєї Євангелії і Мого Слова протягом трьох Епох. 

Прочитайте цю книгу, прийміть Моє Слово як Хліб Життя Вічного, і ви зрозумієте все те, що досі 

залишалося неясним і таємничим, коли будете спілкуватися безпосередньо від духу до духу з 

Моєю Божественністю. Це вчення - немов новий день, що сходить для людства, який просвітить 

його до великого пробудження. 

Це Третій Час, час, коли ви навчитеся розуміти, практикувати і жити Моїм Євангелієм. У Перші 

часи Я оселився на горі і послав вам звідти Свій Закон, висічений на камені. У Другий раз Я 

спустився в долину, щоб жити серед вас. У Третій раз Я роблю ваші серця Своїм житлом, щоб Я міг 

проявити себе і говорити з вами з вашого найпотаємнішого серця. Коли людство визнає істинність 

цього вчення, його справедливість і безмежну мудрість, воно звільнить своє серце від усіх 

забобонів і страху. Мій закон не поневолює. Мій закон звільняє. 

Не один раз, а багато разів і різними способами Я вказував і обіцяв Своїм учням Своє друге 

пришестя, пророкував їм знамення, які сповістять про Моє пришестя: Знаки в природі, події в 

людстві, світові війни, гріх на найвищому рівні свого розвитку. Але щоб світ не обманював себе, 

очікуючи мене знову як людину, я даю їм знати, що Христос прийде на хмарах, символі потойбіччя, 

звідки виходить мій промінь, тобто в дусі. Ця обіцянка була виконана. Моє Слово прийшло не для 

того, щоб перевтілитися у плоть. Це навчання закінчилося. Мені не потрібне тіло, щоб перебувати 

серед вас. Тим не менш, ви маєте Мене у всій повноті як Учителя, як Суддю, як Лікаря. 

Нинішній час є вирішальним у житті людства. Ви бачите величезну боротьбу у всіх стихіях і 

силах. Це кінець людського етапу розвитку. 

Події, які щодня потрясають народи землі, - це голоси суду, що закликають вас до покаяння, 

молитви, оновлення і очищення, але цей час випробувань буде продовжуватися до тих пір, поки не 

зігнеться впертість і затятий дух людей, поки вони не відмовляться від своєї зарозумілості і 

нечестивості. Людству ще надано короткий проміжок часу, щоб проаналізувати свої дії, щоб воно 

могло відповісти Божественному Судді, коли Він покличе його до відповіді. Кінець однієї епохи і 

початок нової викликали кризу і хаос, від яких ви зараз страждаєте. Наближається час великої 

скорботи для всіх, бо ні влада, ні гроші, ні знання не допоможуть відвернути суворість 

Божественного Правосуддя. Тільки одухотворення врятує людство від хаосу. Не варто сподіватися 

на будь-яке інше рішення. Якщо добре підготуватися, то світ піде новим курсом. Тоді загроза війни 

буде відвернута і настане мир. О, людство, якби тільки у вас була добра воля. Однієї молитви, 

однієї думки, одного слова було б достатньо, щоб примирити людей, народи і держави. Люди ще 

діти, але велике випробування, яке на них насувається, дозволить їм за короткий час пережити так 

багато, що вони швидко перейдуть з цього дитинства в доросле життя. 

Цей голос, що кличе вас, - це голос Божественного Вчителя. Це слово - від Того, Хто все 

створив. Суть цієї роботи стане тим наріжним каменем, на який спиратимуться всі накази в 

майбутньому. Той, хто має владу над усім, перетворить твоє серце з каменю на святилище любові 

та піднесення і запалить світло там, де була лише темрява. 
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