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Попереднє зауваження 
Читач помітить, що в тексті томів, які складають "Книгу істинного життя", деякі теми 

повторюються, іноді з надмірною частотою, хоча розвиваються вони завжди по-різному; це - 

повторювана особливість цієї збірки вчень, отриманих від Господа. 

У зв'язку з цим ми повинні мати на увазі, що повідомлення, які містяться в цій книзі, були 

отримані в більш ніж 50 різних місцях зустрічей, розкиданих по цій столиці і по всій країні 

(мається на увазі Мексика - ред.), і що, з іншого боку, згадані повідомлення були отримані через 

велику кількість словесних посередників. 

Воістину викликає захоплення внутрішня узгодженість всієї сукупності повчань Божественного 

Вчителя, яка підтверджує, що слово, яке вийшло з вуст обраних для цього проголошення, є істина. 

"Слово Моє єдине з усіма", - сказав Господь через Своїх глашатаїв, і так було насправді, бо те, 

що Він відкривав через одного, Він підтверджував усіма іншими, додаючи: "Великі істини Я 

відкриваю вам через різних глашатаїв, бо одного не вистачило б, щоб передати світло Моєї 

Божественності". 

Те ж саме сталося і з посланням, яке Божественний Учитель відкрив людству в Другу Епоху. 

Чотири учні Його вчення залишили людству письмові свідчення про те, що вони чули, і схожість, 

яка існує між чотирма способами викладу, вражає, багато уривків повторюються майже в однаковій 

формі в кожному з Писань. Переконлива сила, якої набувають чотири Євангелія через їхнє взаємне 

підтвердження разом, є надзвичайною, оскільки в кожному з них вказується на серцевину істини. 

Сподіваємося, що це коротке пояснення послужить читачеві для відкриття в посланнях Третьої 

Епохи присутності дива, подібного до того, про яке ми говорили. 

Комісія по складанню Книги Правдивого Життя  
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Вступ 
Після виходу першого тому багато читачів висловили бажання дізнатися більше про витоки 

Духовного Діла Христа. У відповідь на це прохання цей другий том відкривається відповідною 

главою: 

ВИНИКНЕННЯ І ПЕРШІ ПОЧАТКИ БОЖЕСТВЕННИХ ОДКРОВЕНЬ У МЕКСИЦІ. 

Велика подія, про яку, без сумніву, свідчать Божественні Об'явлення, була мудро підготовлена 

Божою рукою. Обраним інструментом став Роке Рохас, який народився у столиці Мексики у 1812 

р. Це була проста, побожна людина, яка з юності була віддана релігійним речам. А в ніч на 23 

червня 1861 року йому було духовне видіння, і внутрішній голос промовив до нього: "Роке, ти 

обраний бути сильною "Скелею Ізраїлю"". - З того часу він часто чув внутрішні голоси, значення 

яких спочатку не розумів. До нього також приходили духовні видіння. Все це дуже збентежило 

його, і він боявся збожеволіти. У відчаї він попросив голос, який почув, сказати йому, хто з ним 

говорить. І він виразно почув: "Це Гавриїл говорить до тебе". - З цього моменту Роке Рохас 

заспокоївся, бо тепер він знав, від кого йде голос, і так часто, як він його чув, він зосереджувався, 

щоб вловити сенс слів. Його завдання стало зрозумілим, і він, як і було доручено, згуртував 

навколо себе однодумців - чоловіків і жінок. На одному з таких зібрань дух Іллі відкрився через 

розум Роке Рохаса і сказав: "Я - пророк Ілля, той, що преобразився на горі Фавор". Він дав перші 

настанови присутнім і відкрив їм, що починається "Третя Епоха" - Епоха Святого Духа. Дух Іллі 

невтомно працював над оснащенням перших учнів, так само, як він вже підготував шлях для Ісуса 

в Другій Епосі через Івана Хрестителя. 1 вересня 1866 року, посеред численного зібрання, Ілля 

помазав через свій інструмент Роке Рохас сімох віруючих, які повинні були стояти на чолі семи 

місць зібрання і представляти сім печаток. Ймовірно, саме в цей день було оголошено Божественне 

Одкровення, отримане раніше Роке Рохасом, яке об'єднало заповіді Мойсея, вчення Ісуса і 

настанови Іллі в єдиний закон з 22 заповідей. - На попередньому засіданні 12 чоловіків і 12 жінок 

були помазані, щоб згодом служити "носіями голосу" Божественного Вчителя. 

Коли цей час настав, Божественний промінь вперше спочив на молодій жінці на ім'я Даміана 

Ов'єдо, як на обраному інструменті, через який промовляв Христос. 

Все відбувалося у великій простоті, згідно з Божественною Волею, початок був скромним, через 

людські слабкості і недосконалості. Але на початку цього століття вже було кілька спільнот, в яких 

Христос давав про себе знати через обрані інструменти. Ці люди, чоловіки і жінки, були обрані і 

підготовлені Богом, щоб працювати в духовному піднесенні як інструменти для проголошення 

Його послань. В іспанській мові це слово - "portavoz", що означає "носій голосу", "носій слова" або 

"рупор". - Між 1930 і 1950 роками духовне вчення зміцнилося і поширилося на багато громад у 

столиці та по всій Мексиканській Республіці. Малопомітний для великого натовпу, Христос 

відкрив Себе у славному вченні. Це було повернення Христа в Дусі, в Слові. З Божої волі прояви в 

Мексиці тривали до 1950 року, а в останні роки перед цим були записані проповіді Божественного 

Вчителя. Група вірних послідовників Духовного Руху зібрала стенограми і почала публікувати 

перший том іспанською мовою в 1956 році. Загалом вчення тепер складається з 12 томів. - Якщо 

врахувати, що Божественні одкровення сповіщалися через різних глашатаїв у відповідних 

численних громадах і що послання повністю збігаються за змістом, то це є ще одним 

підтвердженням того, що слово, яке виходило з вуст обраних, є Божественною істиною. 

Після 1950 року члени громад продовжували збиратися в різних місцях зустрічей, 

дотримуючись настанов, даних Господом заздалегідь: Духовне піднесення відбувалося через 

мовчазну молитву, а потім було зачитано повчання. Потім "пророки", які мають дар духовного 

зору, свідчили про те, що їм дарував побачити Небесний Отець. Інші, наділені даром інтуїції, 

пояснювали і поглиблювали різні теми прочитаної проповіді. У такий спосіб передбачалося 

сприяти одухотворенню членів Церкви. 

Автору цих рядків пощастило у 1930 році поїхати до Мексики на професійне стажування. 

Багато років я насолоджувався принадами нового світу та професійним успіхом. У 1942 році, коли 

на різних театрах воєнних дій вирувала велика боротьба народів, я вступив у контакт з 
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Божественними Об'явленнями в столиці Мексики і відразу відчув, що вони до мене звертаються. 

Тим не менш, спочатку я досліджував ці послання критично, поки незабаром не зрозумів, що вони 

були справжніми одкровеннями від Небесного Отця. Я тоді був їхнім активним слухачем і 

особистим свідком. - Був час, коли ми були групою до 20 німців у мексиканській громаді, де ми 

були слухачами. Але частина співвітчизників знову відійшла. 

Одинадцять років тому, коли прийшов час завершити свою професійну діяльність у Мексиці, я 

повернувся до Німеччини. Незабаром після цього, разом з моїм другом Трауготтом Гьолтенботом, 

я почав перекладати перший том німецькою мовою, щоб зробити ці величезні одкровення 

доступними для німецькомовних зацікавлених осіб. Перший том вже давно перекладений і виданий 

деякий час тому видавництвом Otto Reichl Verlag, Remagen, під назвою: "Книга істинного життя". 

Зараз завершено роботу над другим томом, і ми бажаємо, щоб і він знайшов свій благословенний 

шлях до сердець німецьких духовних братів і сестер. 

 

Вальтер Майєр 

Співробітник Трауготт Гьолтенбот 
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Інструкція 29 
1 Учні, Я знову серед вас, але через те, що форма, в якій Я проявляю Себе, нова, ви 

сумніваєтеся, не розуміючи, що не можна зациклюватися на формах, бо так ви не дізнаєтеся, де 

істина. 

2 Засіб, за допомогою якого Я проявляю Себе в цьому часі, - людина, і саме тому ви 

сумніваєтеся в Моєму прояві. Моє послання полягає в суті слова, яке виходить з вуст голосоносця. 
* Позначення осіб, через розум яких, як інструмент, Господь дає про себе знати. В іспанській мові це 

слово звучить як "portavoz", тобто: носій голосу, посередник слова або рупор. 

3 Сьогодні ви знову сумніваєтеся. Ви хочете, щоб Я прийшов, як колись? Згадайте, що ви тоді 

теж сумнівалися! 

4 Я не говорю з вами через вченого чи філософа, бо тоді ви б приписували Слово не Мені, а 

йому. Натомість Я відкриваю Себе через смиренних, невігласів і незграбних, щоб, порівнявши 

нікчемність і мізерність його людського вигляду з величчю і мудрістю Слова, яке виходить з його 

уст, ви зрозуміли, що так може говорити з вами тільки Господь. 

5 Є й ті, хто у своїх сумнівах запитує себе: а чи справді це Учитель? Чи на правильному я 

шляху? Чи це не робота спокуси? - Але коли ви запитуєте себе так, то чуєте Моє любляче Слово, 

що говорить вам: "Чи відчули ви спокій на цьому шляху? Чи знайшли ви розраду та одужали від 

своїх хвороб? - Тоді ти зізнаєшся перед своєю совістю і скажеш: так, я все це пережив і отримав. 

6 Ще не час вам усім вірити. Час, випробування і події пробудять народ, і завтра він скаже: 

"Воістину, Той, Хто був тут і говорив з нами, був Божественним Учителем. 

7 Я відкриваю вам багато таємниць духу, щоб ви могли пізнати себе і таким чином краще 

пізнати свого Отця. 

8 Люди, які вивчають Бога, не згодні з цим. Які з них відповідають дійсності? Вчені 

розходяться в думках. Які з них мають рацію? Релігія і наука завжди розходилися між собою, не 

розуміючи, що духовне і матеріальне живуть разом у досконалій гармонії, і разом утворюють 

істинний витвір Творця. Один має іншу місію серед людей, ніж інший; але вони повинні 

виконувати божественну роботу, перебуваючи в гармонії один з одним, як і всі істоти творіння. 

9 Скільки прокльонів кинула релігія на адресу науки, і як часто наука відмовляла релігії в 

існуванні духовного життя! Релігія спирається на зло, яке завдала людству наука, а наука 

використовує як зброю фанатизм і забобони, яких навчили людство служителі релігій. 

10 Істинно кажу вам, що одним бракує знання істини, яку несе в собі природа, а іншим - 

належного тлумачення Мого Закону. 

11 Я - Цар Миру. Я витягнув Свій меч і прийшов з наміром боротися, щоб знищити всякий гріх 

і темряву. Ті, хто йдуть за Мною, не повинні боятися, якщо їх неправильно оцінять батьки або їхні 

діти, бо Моя любов компенсує їх у їхній битві. 

12 Вже в Другій Ері одні неправильно оцінювали інших, бо в той час, як одні слухали Ісуса, 

інші відкидали Його. 

13 Мої нові воїни повинні будуть своїми справами і прикладом проголошувати це послання 

серед людей, які забули Мою Істину. Сьогодні Я знаходжу Своє Слово лише в запилених книгах. 

Людство зійшло з істинного шляху і звикло до гріха, пороку і розпусти. Гріх більше не відштовхує 

їх, злочин більше не наповнює їх жахом, перелюб не впливає на них. 

14 Людство, ось вам Моє Слово в обмеженій формі, щоб ви могли його зрозуміти. Але якщо ви 

хочете доказів Моєї Присутності - докази Я вже дав вам і дам вам ще; але не плачте і не рвіть на 

собі волосся, коли вони прийдуть. 

15 У Другій Ері Ісус одного разу вирушив у мандрівку, а за Ним пішли деякі з Його учнів. 

Вони піднялися на гору, і в той час як Учитель Своїми словами наповнював тих людей 

захопленням, вони раптом побачили тіло свого Господа, що преобразилося, ширяючи в просторі, з 

духом Мойсея праворуч і Іллі ліворуч від Нього. 

16 Від цього надприродного видовища учні впали на землю, засліплені божественним світлом. 

Але вони одразу ж заспокоїлися і запропонували своєму Вчителеві накинути на Його плечі 
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пурпурову мантію царів, так само як на Мойсея та Іллю. Тоді вони почули голос, що сходив з 

безмежності і говорив: "Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав; Його слухайте!". 

17 Великий страх охопив учнів, коли вони почули цей голос, а коли підняли очі, то побачили 

лише Учителя, який сказав їм: "Не бійтеся і нікому не показуйте цього обличчя, доки Я не 

воскресну з мертвих". Тоді вони запитали свого Господа: "Чому книжники кажуть, що Ілля 

повинен прийти раніше?". А Ісус відповів їм: "Поправді прийде Ілля, і все полагодить. Але кажу 

вам, що Ілля вже прийшов, і вони не впізнали Його, а робили з Ним, що хотіли". Тоді учні 

зрозуміли, що Він говорить до них про Івана Хрестителя. 

18 Скільки разів за цей час на ваших очах Я робив так, що тіло, через яке об'являв Себе, 

зникало*, щоб ви могли бачити Мене в людській подобі, в якій людство знало Ісуса, і все ж ви не 

падали ниць перед обличчям нового перевтілення. 
* Господь посилається тут на численні свідчення духовних провидців серед присутніх, які засвідчили, що 

тіло глашатая зникло, а на його місці вони побачили постать Ісуса Христа. 

19 Моя робота - це Духовна гора, на яку я запрошую вас підніматися стежками любові, 

милосердя і смирення. Це нова гора Фавор, де минуле, сьогодення і майбутнє зливаються в одне 

ціле, де Закон, Любов і Мудрість об'єднуються в одну сутність. 

20 Мойсей, Ісус та Ілля - це шлях, який Господь намітив для людини, щоб допомогти їй 

піднятися до Царства миру, світла і досконалості. 

21 Відчуйте у своїх життях присутність посланців Господа. Жоден з них не помер, всі вони 

живуть для того, щоб освітити шлях людям, які заблукали, допомогти їм піднятися після падінь і 

зміцнити їх, щоб вони могли з любов'ю присвятити себе тим же у випробуваннях своєї провини. 

22 Знайте, яку роботу виконував Мойсей на землі за натхненням Єгови. Глибоко вивчайте 

вчення Ісуса, через Якого промовляло Божественне Слово, і шукайте духовний сенс Мого нового 

одкровення, епоху якого представляє Ілля. 

23 Коли ти досягнеш повного знання цих божественних одкровень, склади з них книгу, яка 

буде розділена на три частини, і ти побачиш, що в першій говориться про Закон, у другій - про 

Любов, а в третій - про Мудрість. Тоді ви зрозумієте, що саме закон веде, що любов звеличує, а 

мудрість удосконалює. Нарешті, ви зрозумієте, що ці одкровення були дані вам у досконалому 

порядку, висвітлюючи людське життя: що вчення любові було дано вам, коли ви вже володіли 

великими знаннями про справедливість, і що так само мудрість прийде до вас, коли ви будете жити 

в гармонії з вченнями, які містить любов. 

24 Господь завжди промовляв до людства через людину, бо між Божественною істотою і 

людиною стоїть ваш дух, який відтворює небесне послання, який сприймає і богословствує про 

Вічне. 

25 Мойсей, Ісус і Ілля уособлюють три етапи розвитку, на яких Я відкрив Себе вам: рука 

Мойсея, що тримала скрижалі Закону і вказувала шлях до Землі Обітованої; вуста Ісуса, що 

проголошували Божественне Слово; і Ілля, що своїми духовними проявами відкрив ворота, які 

ведуть вас до Нескінченного і до пізнання того, що ви називаєте Таємницею. 

26 Я розмовляю з тобою, Я говорю з твоїм серцем; і якщо для того, щоб почути Мене, ти 

повинен робити це через людський рупор, то Я чую тебе, коли ти говориш зі Мною в глибині свого 

єства. 

27 Я - Христос, якого в цьому світі переслідували, хулили і робили обвинуваченим. Після 

всього, що ви зробили Мені в Другій Ері в Ісусі, Я приходжу до вас, щоб ще раз довести вам, що Я 

простив вас і люблю вас. 

28 Нагим ви прибили Мене до хреста, і так само Я повертаюся до вас, бо не ховаю Свого Духа 

і Своєї правди від ваших очей за одежею лицемірства чи брехні. Але для того, щоб ви Мене 

пізнали, ви повинні спочатку очистити своє серце. 

29 Ви хочете бачити Мене у всій Моїй величі, і так бажає показати Себе Учитель Своїм учням; 

але поки що Я зустрічаю вас, що роблять перші кроки, і мушу обмежувати Себе, поки не зможу 

бути зрозумілим вами. 
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30 Що сталося б, якби ти раптом побачив Моє світло у всій його красі: ти осліпнув би. І якби 

ви почули Мій голос у всій його силі: ви б збожеволіли. - Якби вся Моя сила вивільнилася в носії 

голосу, через якого Я даю про Себе знати, що б з ним сталося? 

31 Тому погодьтеся, що Отець обмежує Себе для того, щоб бути зрозумілим, відчутим і 

духовно побаченим людьми, бо навіть у цьому обмеженні Він є досконалим, мудрим і безмежним. 

Багато хто з вас хотів би, щоб Я творив матеріальні чудеса, щоб повірили, що це Я даю про Себе 

знати. Це те, що Ви зробили в Першу Еру, коли Мойсей покликав народ, щоб провести його через 

пустелю до Землі Обітованої. Багато хто з вас вимагав від нього великих справ, щоб повірити в те, 

що він - посланник Божий, і, отже, піти за ним. 

32 Мойсей надав достатньо доказів того, що з ним істинний Бог, але народ вимагав більших 

свідчень, і коли посланник привів натовп до підніжжя гори Синай, він закликав силу Єгови, і 

Господь почув його і дарував йому великі докази і чудеса. 

33 Коли народ відчув спрагу, Я скористався цією нагодою і відкрив Мойсею Свою силу через 

віру, змусивши воду бити зі скелі. Коли народ голодував, Я засвідчив Свою присутність у молитві 

того, хто вів Ізраїль, пославши йому манну. 

34 Народ хотів чути і бачити Того, Кого чув і бачив Мойсей завдяки своїй вірі, і Я явив Себе 

народу в хмарі і змусив його чути Мій голос протягом багатьох годин. Але він був настільки 

сильним, що люди думали, що помруть від страху, їхні тіла тремтіли, а дух здригався від цього 

голосу правди. Тоді народ благав Мойсея попросити Єгову, щоб Він більше не говорив до Свого 

народу, бо вони не чують Його. Вони зрозуміли, що ще занадто незрілі, щоб безпосередньо 

спілкуватися з Вічним. 

35 У той час, коли Христос жив серед людей в Ісусі, люди говорили, коли бачили Його: Як син 

теслі і Марії може бути обіцяним Месією, тим, про якого сповіщали пророки і якого чекали 

патріархи? Як ця нікчемна людина може бути Сином Божим, Спасителем? - Але Учитель 

заговорив, і слово Його змусило затремтіти тих, хто прийшов до Нього з добрими намірами, і 

навіть невіруючих. Люди на кожному кроці вимагали від Ісуса чуда, і Він його зробив. Прийшов 

сліпий, і, на подив фарисеїв, Учитель прозрів, лише доторкнувшись до нього. Так само Він 

повертав рухливість паралізованому, очищав прокаженого від його зла, звільняв одержимого, 

перелюбницю перетворював словом, а мертві воскресали на Його голос. 

36 Все, що люди просили, щоб повірити і пізнати Мене, Я давав їм, бо в Мені була сила дати їм 

все, що вони просили, бо в Ісусі був прихований Божественний Дух, щоб виявити Себе і виконати 

Закон. 

37 Коли Ісус висів на хресті, не було жодного духу, який би не здригнувся від голосу любові і 

справедливості Того, Хто помер - голого, як сама правда, яку Він приніс у Своєму слові. Ті, хто 

вивчав життя Ісуса, зрозуміли, що ні до, ні після Нього не було нікого, хто б здійснив справу, 

подібну до Його, бо це була Божественна справа, яка на Його прикладі врятує людство. 

38 Я покірно прийшов на жертву, бо знав, що Моя Кров має перетворити і спасти вас. До 

останньої миті Я говорив з любов'ю і прощав вас, бо прийшов нести вам піднесене вчення і 

досконалими прикладами показувати шлях до вічності. 

39 Людство хотіло відвернути Мене від Моєї мети, шукаючи слабкості плоті, але Я не 

зупинився. Люди хотіли спокусити Мене на богохульство, але Я не богохульствував. Чим більше 

натовп ображав Мене, тим більше співчуття і любові Я відчував до них, і чим більше вони 

знущалися над Моїм Тілом, тим більше крові виливалося з нього, щоб дати життя загиблим за віру. 

40 Ця Кров є символом любові, якою Я позначив шлях для людського духу. Я залишив Своє 

слово віри і надії тим, хто жадає справедливості, а скарб Моїх одкровень - духовно вбогим. 

41 Лише після цього людство усвідомило, Хто був у світі. Як наслідок, справа Ісуса була 

зрозуміла як досконала і божественна, визнана надлюдською. - Скільки сліз покаяння! Скільки 

докорів сумління в душах! 

42 Нині Я являюся вам духовно на горі досконалості і, як і у видінні тих учнів, маю біля Себе 

Мойсея та Іллю - трьох посланців, які вказали людям шлях духу через виконання Закону. 

43 Мойсей дав людству Закон, висічений на камені, Ісус довів Свій Закон Любові до 

найвищого розгортання на Хресті, а Ілля, як божественний промінь, просвічував Мудрістю кожен 
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дух у цей час. Кожен посланник мав свій час, щоб донести до людства божественне послання, 

одкровення і пророцтва. 

44 Мойсей був врятований з води, щоб він, ставши дорослим, звільнив свій народ і передав 

йому Закон Божий. 

45 "Слово" стало людиною, щоб Своїм прикладом сказати людству: "Я є Дорога, Істина і 

Життя". Марія, Діва Мати, була тією благословенною драбиною, по якій Христос зійшов до 

людства. Марія, свята і мила Мати Ісуса, вигодувала у своєму лоні Того, Хто згодом мав 

нагодувати всі духи божественним хлібом Свого Слова. 

46 Все, що Христос сказав вам і навчив вас Своїми справами, було законом, який підтвердив 

те, що ви отримали через Мойсея. Але ще не все було сказано, не все було відкрито, ще не все 

прийшло, що Ілля повинен був прийти на виконання пророцтв і Мого Слова, щоб підготувати Моє 

пришестя заново. З цією метою він проявив себе через людський розум як посередник за 

допомогою свого променя світла, щоб просвітити духи, серця і почуття, привести до розуміння 

того, що вже було відкрито, і підготувати людей до нових одкровень і просвітлень, які Я повинен 

буду довірити вам в цьому Слові. 

47 Ті, хто слухав перші мітинги 1866 року, чули слова: "Я - Ілля, пророк першої епохи, епохи 

Преображення на горі Фавор; приготуйтеся, бо відкриються вам сім печаток, і відчиняться вам 

врата Таємниці, щоб ви побачили шлях до вашого спасіння". 

48 Навіть у цю мить разом з Мойсеєм та Іллею я бачу духовне обличчя тих, хто розвинув цей 

дорогоцінний дар. - Ви стоїте перед цим преображенням, одні налякані, інші розкаяні, але це світло 

і ця благодать буде вилита на весь світ. 

49 "Мойсею, подивися на свій народ. Це ті самі люди, яких Ви водили через пустелю в 

пошуках Землі Обітованої. Розсіяні і блукаючі, вони рухаються по світу. У той час як одні 

зрозуміли, що Земля Обітована знаходиться в Моїх грудях і досягається через любов, якої навчає 

Моє Слово, інші захопили світ так, ніби це їхній останній дім і їхнє єдине володіння. Вони не 

вірили в Месію і не відчували присутності Святого Духа. Поверніться до них духом і покажіть їм 

наново шлях до землі обітованої, до Небесної Вітчизни. А якщо не повірять тобі - нехай 

затьмариться сонце, нехай місяць втратить своє світло і нехай здригнеться земля, бо цей народ 

прокинеться і більше ніколи не заблукає". 
* Господь промовляє тут до Мойсея, присутнього в дусі. 

50 Моя любов, що допомагає, - до людства. Кожного світанку Я пропоную мир людям, але 

вони не захотіли Моєї любові. Вони створили війну, і вони здобувають своє право. Тому бур'яни 

будуть висмикнуті, а все нечисте буде змито у водах любові і оновлення. 

51 Після смерті настане воскресіння до істинного життя; після війни настане мир, і як тільки 

закінчиться хаос, в совісті засяє світло, бо Я є світло світу. 

52 Настане 1950 рік, а до того часу багато глашатаїв передаватимуть Моє Слово. Мене 

почують і в інших країнах. Але в останній день Мого прояву "духовна долина" зверне на вас свій 

погляд: будуть присутні душі жителів землі, душі ваших батьків, будуть присутні патріархи і 

праведники. Блаженні ті, хто виконує Мій Закон, бо вони будуть зараховані до овець 

Божественного Пастиря; а горе неслухняним, бо вони будуть судимі, як козли. 

53 "Ілля, ти - світло*. У цей час, який є вашим, людству було відкрито, що йому дано не три 

закони, а один, тричі пояснений, узагальнений у двох заповідях: любити Бога більше, ніж усе 

створене, і любити один одного". - Сьогодні Я даю про Себе знати, щоб нагадати Моєму народові 

минулі вчення, а також оголосити йому Мої нові одкровення. 
* Тут Господь промовляє до присутнього духом Іллі. 

54. у цей день, коли ви згадуєте момент, коли Ілля відкрився* для людства в Третій раз, коли він 

дав про себе знати через розум людини, - відчуйте любов вашого Вчителя, звільніться від гіркоти і 

укріпіть свої кроки на шляху до спасіння! 
* 1 вересня 1866 року 

55. живи в гармонії з Моїми одкровеннями трьох часів і зроби своє існування вічним 

невичерпним джерелом справедливості, любові і мудрості. 
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Мир Мій з вами! 
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Інструкція 30 
1 У вченнях, які Я даю вам, Я називав вас "народом Ізраїлю" або "насінням Якова", і в міру 

того, як ви поступово осягаєте Мої вчення, ви усвідомлюєте, що духовно належите до раси того 

стародавнього народу, обраного серед народів землі для виконання місії передачі Моїх одкровень 

людству. 

2 Насіння, яке Я довірив Якову, стосується духу, а не тіла, як помилково вважають люди. Бо 

кажу вам: Якби спадщина, заповідана Ізраїлю першими патріархами, була б фізичною, вона б і досі 

породжувала пророків, посланців і просвітників. Натомість, подивіться, як цей народ накинув на 

себе кайдани духовних і матеріальних страждань, знаючи, що він більше не може сподіватися на 

прихід Месії, бо зрозумів, що Той, Хто був обіцяний їм, жив у лоні їхнього народу і не був 

визнаний ним. 

3 Дух Ізраїлю як раси заснув, поринув у сон, який триває століттями, і він не бачить істини, 

тому що жив тільки для задоволень світу, очікуючи досягти тут своєї Обітованої землі, свого суду і 

своєї слави. Але не думайте, що його сон буде вічним. Ні, тепер, коли страждання, біль і 

приниження випиті цим народом як нова чаша страждань, його дух починає пробуджуватися і 

шукати свій шлях шляхом роздумів, і при цьому він поступово відкриває для себе, що всі 

пророцтва і знамення, які сповіщали йому про прихід Месії, вірно здійснилися у Христі. 

4 Не за горами його пробудження у найповнішому сенсі, вже наближається його духовний 

світанок. Але перед цим він побачить, як матеріалізм людства знищить себе через свої амбітні 

устремління, егоїзм і ниці пристрасті. 

5 Коли цей народ переконається, що Царство істинного миру і благодаті не на землі, тоді він 

шукатиме Христа, вигнаний, відкинутий, і скаже Йому: "Учителю, Ти був правий, свобода тільки в 

тих, хто любить одухотворення. Бо ми, які прагнули до матеріальних благ, тим самим досягли 

лише того, що стали рабами". 

6 Коли це визнання Мене виникне в цих серцях, Я зроблю так, що серед них з'являться Мої 

нові пророки, які допоможуть їм підготуватися до шляху одухотворення, який буде шляхом 

їхнього звільнення. Не дивуйтеся, що ті, хто століттями стагнував у своєму розвитку, 

примудряються за короткий час пройти шлях, який так довго проходили інші, хто їм передував, і 

що вони навіть обганяють їх. 

Не забувайте, що багато з них володіють духом, посланим на землю з найдавніших часів, і що 

коли їх спокута буде завершена, вони знову займуть своє місце серед Господніх обранців, щоб 

нести світло своїм братам з усіх народів. 

7 Коли ті, хто носить ім'я "Ізраїль" в силу своєї раси, зустрінуться з тими, хто є такими ж по 

Духу, і ті, і інші об'єднаються, усвідомлюючи, що вони обидва належать до того благословенного 

насіння, яке проросло через пророків, через патріархів Першої Ери, і яке було полито кров'ю 

Викупителя, щоб розквітнути в цей час світла, в який ви слухаєте Мене. Зараз Я з вами духовно, 

хоча іноді ви сумніваєтеся в цьому і говорите: "Як я можу повірити, що Учитель спілкується з 

нами, і використовує для цього такого недосконалого і поганого посередника?". - Але ви не вперше 

сумніваєтеся в Моїй присутності серед вас, ще в Другу Еру люди говорили: "Як син теслі може 

бути очікуваним Месією?". 

8 Діти Мої, ви не можете проникнути в Мої високі поради. Але тепер, коли Я відкриваю вам 

таємниці, яких ви не розуміли, відкрийте ваші чуття і ваші серця, щоб ви могли пізнати глибинний 

сенс багатьох божественних проявів, наскільки ваш Господь вважає за потрібне відкрити вам. 

9 Коли в Другу Еру серед Моїх учнів або серед натовпів, які пішли за Мною, хтось запитував, 

чи можу Я повернутися до вас, у Мене не було причин приховувати це від них, і Я пояснював їм, 

що Моє повернення буде в час великих випробувань для людства, якому передуватимуть великі 

події і потрясіння в різних сферах вашого життя. 

10 Я виконав обіцянку, яку дав вам, бо жодна з попередніх ознак не була відсутня, як і жодна з 

оголошених подій. Проте людство, занурившись у духовну летаргію, пропустило знаки Моєї 

присутності серед людей повз себе непоміченими. 
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11 Мене ніхто не чекав, Я застав ваші серця холодними, світильник любові погаслим. Ви спали 

декілька століть. Лише деякі прокинулися на заклик Господнього посланця, який прийшов до вас, 

щоб сповістити, що Я стукаю у двері ваших сердець. 

12 Моя перша маніфестація відбулася однієї ночі, коли люди спали, так само, як і тієї ночі, 

коли Я став людиною, щоб жити серед вас. Якщо тих, хто приймав Мене тоді, було небагато, то 

тих, хто був присутній при Моєму новому з'явленні, - ще менше. Але не сприймай Мої слова як 

докір, бо вони не є докором: Я - досконала Любов, що оживляє тебе назавжди. 

13 Я прийшов, щоб показати вам шлях, який приведе вас до вашого спасіння посеред цього 

величезного моря зла. Але з моменту Мого першого прояву пройшли місяці і навіть роки, і з тих 

пір "мандрівники" приходили один за одним, шукаючи присутності Вчителя, і сьогодні вже не 

одиниці присутні на Моїх проявах, тепер вони утворюють великі натовпи. 

14 Не думай, що всі, хто слухає Мене, переконані в цій істині. - Ні, - в той час як для одних ця 

Робота є найбільшим, що одушевляє їхнє серце, для інших вона є чимось, що вони не можуть 

осягнути, і тоді вони судять, аналізують і досліджують, а коли не знаходять істину в тій формі, в 

якій бажають, то вимагають від Мене доказів, щоб увірувати, подібно до Фоми, як він. На це Я 

сказав їм: "Не випробовуйте Мене на міцність, Я даю вам достатньо доказів Моєї Присутності, 

Моєї Істини і Моєї Любові. - Але вони наполягають на своєму, кажучи: "Якщо Вчитель у Другий 

раз, будучи вже в Дусі, матеріалізувався* перед Томою, щоб довести його невір'я, - то чому Він не 

зробить нам, невіруючим, милість і не матеріалізується перед нами, хоча б на мить?". 
* набувають видимої форми 

15. так, діти Мої, ви мали б право просити Мене про докази, якби ваша незрілість відповідала 

дійсності, а ваше невігластво - істині. Але ви несете в собі розвинений дух, який не потребує 

матеріальних доказів, щоб вірити. Тобі треба дематеріалізуватися*, і тоді ти усвідомиш, що ти 

здатний зрозуміти Моє нове вчення і що Мені не потрібно матеріалізувати Свою Присутність. 
* стань духовним 

16 Вірте в Мене, бо духовний зміст Мого Слова зрозумілий і не введе вас в оману. Пам'ятаєте, 

Я говорив вам тоді: "Дерево пізнається по його плодах". Нині кажу вам: Слово Моє пізнається за 

його духовним змістом. 

17 Люди часто дивувалися, чому Ісус навіть після розп'яття дозволив побачити Себе грішниці 

Магдалині, а потім пішов до своїх учнів, але нічого не відомо про те, щоб Він відвідав Свою Матір. 

На це Я кажу вам, що не було необхідності давати Себе знати Марії так само, як Я давав Себе 

знати тим. Бо зв'язок між Христом і Марією існував завжди, ще до створення світу. 

18 Через Ісуса Я відкрився людству, щоб спасти грішників, і Я дозволив їм дивитися на Мене 

після розп'яття, щоб відродити віру тих, хто потребував Мене. Але істинно кажу вам, що Марія - як 

людина, Моя любляча Мати - не потребувала відмиватися від жодної плями, і не могла мати 

жодної нестачі віри, бо знала, ким є Христос, ще до того, як віддала Йому своє материнське лоно. 

19 Не треба було олюднювати Мій Дух, щоб відвідати ту, яка з тією ж чистотою і лагідністю, з 

якою прийняла Мене в своєму лоні, повернула Мене в ту сферу, звідки Я прийшов. Але хто міг 

знати, в якій формі Я говорив з нею на самоті, і якою божественною ласкою оточував її Мій Дух? 

20 Так Я відповідаю тим, хто ставив Мені це запитання, бо часто думав, що перший візит Ісуса 

мав бути до Його Матері. 

21 Наскільки форма, в якій Я давав Себе знати Марії, повинна була відрізнятися від тієї, в якій 

Я давав Себе відчути Магдалині і Моїм учням. 

22 Марія відчула Мене своїм духом. Марія не сумувала за Мною, не оплакувала смерть Ісуса. 

Її скорбота була за все людство, яке вона прийняла біля підніжжя хреста свого Сина як 

божественний дар від Предвічного, і за яке вона принесла в жертву чистоту свого тіла і своєї крові, 

щоб Слово стало людиною. 

23 Але коли Я наздогнав деяких з Моїх учнів по дорозі в Еммаус, вони, хоч і бачили Мене, але 

не впізнали в цьому подорожньому свого Вчителя, поки Я не дав їм почути Моє Божественне 

Слово. І коли Фома побачив Мене, йому показали рану на Моєму боці, щоб він переконався, що 
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Той, кого він вважав мертвим, насправді живий. Бо на це Я прийшов: щоб одні народилися для 

віри, а інші воскресли до неї. 

24 Сьогодні Я хотів не тільки розкрити вам Моє послання, але й навчити вас, як найкраще його 

донести. 

25 За час Моєї проповіді Я допомагав вашій душі в її розвитку, усуваючи труднощі, 

пом'якшуючи характери, пробуджуючи учнів, щоб вони присвятили свої серця милосердю, 

виконанню Моєї заповіді, яку Я так часто повторював вам, коли говорив: "Любіть один одного". 

Але хоча для вас ще не настав час почати поширювати Моє Слово, бо ви не досягли необхідного 

оснащення, Я дозволив усім, хто п'є з цього джерела здоров'я, моралі і життя, почати практикувати 

Моє божественне вчення, щоб вони могли тренуватися і загартовуватися для майбутньої битви, 

щоб своїми добрими справами вони переконували нові серця, які згодом також стануть 

працівниками і новими сіячами на нивах Господніх. 

26 Сьогодні я бачу, що в той час, як одні надмірно боязкі і потайливі, інші, навпаки, 

хвалькуваті. Але я не хочу, щоб ви впали в жодну з цих крайнощів. Я не хочу, щоб страх перед 

судженнями ваших сусідів змушував вас ховатися, бо цим ви довели б, що не довіряєте Моїм 

настановам, а якщо ви не вірите в силу, що міститься в насінні, яке ви хочете передати, то яким 

буде врожай вашого насіння? 

27 Бійся, однак, щоб твоя погана поведінка не зашкодила тобі серед твоїх братів. Але поки у 

вашому житті буде чистота, ви будете виглядати гідно, проповідувати Моє Слово і знайомити своїх 

ближніх з Моїми настановами. 

28 Не хваліться своїми дарами і своїм знанням істини, яке ви маєте. Кажу вам, якщо ви зробите 

це, то наразите себе на небезпеку бути підданими великим випробуванням з боку ваших братів. 

29 Я не давав вам Свого Слова, щоб ви проголошували його на вулицях і площах. Ісус так і 

робив, але Він знав, як відповісти на кожне запитання і випробувати тих, хто намагався Його 

випробувати. 

30 Ви малі і слабкі, тому не повинні накликати на себе гнів своїх братів. Не намагайтеся 

привернути до себе увагу, не думайте, що у вас немає нічого особливого. І не намагайтеся довести 

людям, що всі помиляються і що тільки ви знаєте істину, бо так ви не досягнете нічого доброго зі 

своїм насінням. 

31 Якщо ви бажаєте розвиватися духовно і морально, то не судіть помилки своїх братів, щоб не 

впасти в ту ж помилку. Удосконалюй свою недосконалість, смиренно молися до свого Учителя, 

щоб надихатися Його лагідністю, і пам'ятай Його пораду ніколи не виставляти напоказ свої добрі 

справи, щоб ліва рука твоя ніколи не дізналася, що зробила права рука. 

32 Я також кажу вам, що не потрібно шукати людей, щоб говорити з ними про Моє вчення, бо 

Моє милосердя приведе до вас тих, хто потребує вашої допомоги. Але якщо є моменти, коли, 

виконуючи Мій закон, ви повинні відчувати потребу зробити справу милосердя, а поруч з вами 

немає нікого нужденного, не засмучуйтеся з цієї причини, і не сумнівайтеся в Моєму слові. Це буде 

саме та година, коли ви повинні молитися за своїх відсутніх братів, які отримають Моє милосердя, 

якщо ви дійсно вірите. 

33 Не прагніть знати більше, ніж ваші брати. Зрозумійте, що ви всі отримаєте знання, які 

відповідають вашому розвитку. Якби Я дарував вам Своє світло без ваших заслуг, то ви вважали б 

себе великими і зіпсувалися б у своєму марнославстві, і мудрість ваша була б фальшивою. 

34 Я хочу бачити вас смиренними. Але щоб бути таким переді Мною, ти повинен показати це і 

своєму ближньому. 

35 Учні, любов і мудрість ніколи не бувають окремими, одне є частиною іншого. Як так 

сталося, що дехто прагне розділити ці дві чесноти? І те, і інше є ключем, що відкриває ворота 

святилища, які дозволять вам досягти повного знання Мого вчення. 

36 Я сказав вам: "Ви хочете мати багато друзів? - Тоді використовуйте доброту, ніжність, 

терпіння і милосердя. Бо тільки за допомогою цих чеснот ваш дух зможе осяяти шлях свого 

ближнього, бо всі вони є прямим вираженням любові. Бо дух містить у собі любов, бо він є 

божественною іскрою, а Бог є любов. 
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37 Своїми настановами Я формую вас духовно, щоб ви могли взяти участь у духовному 

бенкеті, де ви зможете насолодитися їжею мудрості і досконалої любові. 

38 Зрозумій, що твоя доля - жити так, як Я вчив тебе, тобто в смиренні, в любові, в 

одухотворенні, і що, роблячи це, ти дозволяєш невичерпному потоку любові до ближнього текти 

через твоє єство. 

39 У Своєму вченні Я показую вам широкий горизонт, і якщо ви побудуєте своє життя подібно 

до того, яке було Моїм, будьте певні, що ви прийдете до істинного спокою в Моєму Царстві. 

40 Моя Робота гарантує вам вічне щастя у вашому дусі. Хіба ви не чули у своєму серці 

солодкого і гармонійного голосу, який промовляє до вас щоразу, коли ви робите щось добре, коли 

даруєте розраду, або коли щедро даруєте прощення? Хто ж Той, Хто таким чином промовляє до вас 

всередині вас самих і винагороджує вашу доброту? - Це ваш Учитель, який не відокремлює Себе 

від Своїх учнів. 

41 Цими повчаннями Я даю вам зрозуміти, що чесноти - це єдині блага, які можуть прикрасити 

вашу душу. Ще скажу вам, що помилки, проступки і злі почуття можна порівняти з ганчірками, 

якими ви іноді прикриваєте свою душу. Я хочу бачити вас чистими і прикрашеними, бо в лахмітті 

злиднів ви не зможете засяяти у вселенському палаці Отця вашого. 

42 Добрі справи - це кришталево чиста вода, якою очищаються душі. Скористайтеся нею! 

43 Я говорю вам так, щоб ви зрозуміли, що ви поза межами вашого Царства і що ви повинні 

повернутися до нього, бо Бог чекає на вас. 

44 Я хочу з кожної людини зробити апостола, а з кожного апостола - майстра. Бо Я люблю вас 

безмежною любов'ю, і перш ніж жоден з вас не буде втрачений, Я краще відчую на Своєму дусі 

весь біль, який є і був присутній в людстві. 

45 У своєму серці ви говорите Мені: "Учителю, ти нас так любиш?". Але кажу вам, що ви ще 

не можете осягнути Мою любов, але вам повинно бути достатньо знати, що кожна дитина, яка 

повертається до Бога, - це скарб, який повертається до Отця. - Мушу звернути вашу увагу на те, що 

все повернеться в лоно Боже. Всі плоди, що з'явилися з творчого насіння, повернуться в Його 

житницю. 

46 Улюблені учні, працюйте над собою, щоб з міцною вірою прагнути до правдивого храму, 

який будується всередині вас Моїм милосердям. Бо там ти знайдеш Мене, і Я буду супроводжувати 

тебе на твоєму шляху еволюції до Мене. 

47 Це Я веду вас, бо Я досконалий. Я завжди знаю, куди йду і куди вас веду. Я - Добрий 

Пастир, який захищає вас, пестить і любить вас так, що ні на мить не завагався дати вам Своєю 

хресною жертвою урок, який приведе вас до істинного життя. 

48 Люди вважали, що, позбавивши Ісуса життя, вони знищать Моє вчення, не знаючи, що тим 

самим вони сприяють Моєму прославленню. 

49 Я повернувся до людства і даватиму про Себе знати в цих місцях зібрання до 1950 року 

через людей, які мало що розуміють і призначені Мною для цього завдання. Поки Я спілкуюся з 

вами в такій формі, Я буду чекати приходу вчених, які будуть ставити під сумнів і заперечувати 

Мене. 

50 Це слово, просте і скромне за формою, але глибоке за змістом, знову збентежить вчених в їх 

зарозумілості і марнославстві і доведе їм, що вчення Христа Спасителя не може бути ніким 

знищене, бо Він є Життя. 

51 Ніхто не зможе покінчити зі Мною, Я воскресну, як воскрес свого часу, після того, як народ 

викинув Мене зі свого лона і прирік на ганебну смерть. Але якщо Я зараз знову з'являюся в цьому 

світі, то тільки тому, що люблю вас усіх. 

52 О вчені, філософи та лікарі! Ти дізнаєшся, що Я - твій Господь, коли прийдеш запитувати 

Мене, бо побачиш, як Я відповідаю на твої злі і зловмисні запитання, а на Мої зустрічні запитання 

ти замовкнеш. Але якщо ви розкаялися і впали у відчай, Я дам вам докази, не питаючи вас про них, 

і ці докази будуть любов'ю і прощенням. 

53 Я єдиний, хто може вирішити ваші конфлікти, хто по-справжньому зцілює ваші хвороби, 

хто пестить дітей і благословляє людей похилого віку, хто, звертаючись до людини, пестить і 

просвітлює її дух. Люди і століття пройдуть, але не Моя Тринітарна Марійна Духовна Робота. 
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Істинно кажу вам: ця Робота, яка є Моїм Законом і Моїм Вченням, просвітить людство. Не 

сумнівайся в Моїй мудрості і не оскаржуй більше Мою справедливість. Якби Я прийняв твій 

виклик, з Моєї сторони було б достатньо слабкого подиху Моїх природних сил, щоб перетворити 

твою науку і твої теорії на порох або на ніщо. Не шукайте Мене як Суддю, шукайте Мене як Отця, 

бо Я є Любов. 

54 О любі люди, чиє завдання - поширювати Моє Слово серед людей, які сьогодні скам'яніли у 

своєму матеріалізмі, - навчіться любити їх і завжди мати співчуття до тих, хто не розуміє Моє 

вчення про безмежну любов. 

55 Закрийте свої вуста для пліток, насмішок, осуду чи критики. Перевдягніть цей двосічний 

меч, який ранить праворуч і ліворуч, коли ви ним володієте. Якщо хочеш боротися в ім'я Моє, 

візьми в руки меч любові. 

56 Закрийте свої вуста, щоб вони не говорили богохульства і не завдавали знову ганьби. 

Натомість розплющте очі, щоб побачити зло і відмежуватися від нього. Але не засуджуйте своїх 

братів і сестер, людство, бо ви належите до нього і страждаєте тими ж недугами. Коли ваші уста і 

ваше серце очистяться у водах покаяння і добрих справ, вони почнуть говорити істиною Мого 

Слова, яке Я дам вам. 

57 Якщо ви будете говорити про Моє Вчення, не оновивши і не озброївши себе, замість того, 

щоб пробудити віру в серцях, ви отримаєте лише насмішки тих, хто буде поінформований про ваші 

помилки. Якщо ж після того, як ви "подивилися" і помолилися, до ваших сердець дійдуть насмішки 

і критика, то вони не зможуть завдати вам шкоди, бо ви вже захистили себе зброєю, яку Я вам дав, 

а це - терпіння, милосердя, лагідність і любов. 

58 Будьте смиренні, і ті, хто любить вас, будуть чинити вам по правді. Якщо ви не досягли 

цього оснащення духу і тіла, то вам краще не приступати до проповіді Мого Слова, бо вам не 

вдасться посіяти Моє насіння з тією чистотою, з якою Я дав його вам, і воно завжди буде 

змішуватися з вашими недосконалостями. Перш ніж сіяти, ви повинні дослідити Моє вчення і 

вивчити його так, щоб ви змогли зрозуміти і виконати Мої настанови. 

59 Якщо ви вмієте прийняти ляпас по правій щоці і підставити ліву своєму кривдникові на знак 

прощення, любові і смирення, то можете вірити, що ви почнете ставати Моїми учнями. Тільки тоді, 

коли між людьми з'явиться прощення, припиняться їхні братовбивчі війни і почнеться єднання всіх 

народів. 

60 Цими повчаннями Я хочу застерегти вас від того, щоб одного разу ви не стали лицемірами, 

не стали говорити про любов, безкорисливу допомогу, одухотворення, а своїми справами робити 

все навпаки. Кажу вам це тому, що є серед вас такі, які проголошують, що люблять Мене, але в 

їхніх серцях немає любові до братів своїх. 

61 Я хочу, щоб ви були щирими в духовному і матеріальному, щоб Я міг назвати вас Своїми 

гідними дітьми. Бо інакше Мій голос невблаганно досягне вашого духу і назве вас лицемірами, як 

Я назвав секту фарисеїв у Другу Епоху, які були живим образом гробниці - пофарбованої в білий 

колір, відполірованої і вкритої квітами ззовні, а всередині - лише гниль і смерть. 

62 Я чую тих, хто говорить Мені: "Учителю, ми вважаємо, що це дуже важке випробування - 

підставляти ліву щоку тому, хто вдарив нас по правій. Тим не менше, ми хочемо бути Вашими 

учнями. 

63 О люди, які, коли чують Моє Слово, завжди сприймають його в матеріальному сенсі, не 

зупиняючись, щоб зрозуміти його в духовному сенсі. Кажу вам, що так само, як вас можуть 

вдарити по щоці, вас можуть поранити в серце, морально, або навіть в душу. Але не думайте, що це 

випробування, про яке я вас прошу, є найбільшим, яке ви можете витримати. Цього Третього разу 

Я запитую вас трохи більше, коли звертаюся до вас у Своєму Вчительському Слові: Якби вбивця 

вашого батька побачив, що його переслідує людське правосуддя, і постукав у ваші двері, просячи 

вас про захист, чи дали б ви йому притулок, не зраджуючи його, на знак прощення? 

64 Це іспит, який я зараз прошу скласти всіх, хто хоче бути учнями Святого Духа в цей час. 

65 Якщо ви втілите це вчення в життя, істинно кажу вам, ви отримаєте велику нагороду. Але 

ви не повинні чекати нагороди, поки ви перебуваєте в цьому світі. 
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Ще раз закликаю вас не судити вчинки ваших братів, бо яким буде ваш суд, таким буде і ваше 

засудження. Надайте справу Мені, справедливу чи несправедливу, відому чи невідому, бо Я віддам 

вашим братам належне, а вам - належне. 

66 Будьте смиренні у всіх вчинках свого життя, не відчувайте невігластва до мудрості своїх 

ближніх. 

67 Блаженний, хто готується, бо він почує Мене в істині. Блаженний, хто очищає себе і 

виконує заповіді Господа свого, бо він побачить Мене. "Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство 

Небесне". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 31 
1 Закрийте свої матеріальні очі на цей прояв і піднесіть свій дух до свого Творця, бо саме з 

вашим духом Я буду говорити. 

2 Я обіцяв повернутися до Вас і не міг не прийти на цю зустріч з Вашим духом. 

3 Будьте умиротворені, уважно слухайте Мене і дозвольте долоту Мого Слова поступово 

формувати ваш дух. 

4 Ви багато блукали в пошуках місця, яке дало б вам спокій, і не знайшли його. - Коли ви 

вперше прийшли в ці скромні місця, щоб почути Моє Слово, ви не уявляли, що в них - бідних і 

непоказних, як вони є, - ви знайдете мир, якого ви так прагнули. 

5 Я завоюю вас для Себе любов'ю. Тому Я даю вам Свою настанову, яка є джерелом 

невичерпних благословень. Я залишаю вам це джерело, щоб у ньому ви приймали своїх братів, 

"мандрівників", "блукачів", з тією ж турботою і милосердям, з яким Я приймав вас. 

6 Людина живе не тільки хлібом, але й Моїм Словом. У вас є голод і спрага не фізична, і щоб 

набратися нових сил, ви шукаєте води і хліба Духа. Необхідно було, щоб біль вразив вас, щоб ви 

змогли зрозуміти вчення, яке Я давав вам в Другу Еру. 

7 Дехто з жахом запитує Мене: "Господи, невже людська любов перед Тобою заборонена і 

огидна, і Ти схвалюєш тільки любов духовну?". Але я відповідаю вам: не лякайтеся. Найвища і 

найчистіша любов належить духу. 

Але Я також помістив серце в тілесну матерію, щоб воно могло любити на землі, і дав людині 

органи чуття, щоб через них вона могла насолоджуватися всім, що її оточує. 

8 Я довірив людське життя духам, щоб вони заселили землю, а потім випробували на ній 

свою любов до Бога. Для цього Я розділив людську природу на дві частини і дав сильнішу частину 

одній, а слабшу - іншій: тими частинами стали чоловік і жінка. Тільки разом вони можуть бути 

сильними і щасливими, для цього Я запровадив шлюб. Людська любов благословляється Мною, 

коли вона підноситься любов'ю Духа. 

9 Любов, яка відчувається тільки через тіло, властива бездуховним істотам, бо вони не мають 

духу, який осяває життя розумних істот. Від союзів повного духовного порозуміння повинні 

виходити добрі плоди і в них повинні втілюватися духи світла. 

10 Настав час очистити своє насіння, щоб ви утворили сім'ю, сильну духовно і фізично. 

11 Зрозумійте Мене, діти Мої, витлумачте правильно Мою Волю, вже наближається 1950 рік. 

Пам'ятайте, що саме його Я позначив як кінець цього прояву. Я хочу застати вас в той час у 

всеозброєнні; бо тільки ті, хто досяг цього, залишаться непохитними на духовному рівні зрілості, 

якого вони досягли. Саме вони будуть нести істинне свідчення про Мене. 

12 Тільки той, хто одухотворив себе, зможе розкрити Мою роботу в її новій формі прояву. Але 

як це зробити, щоб отримати необхідне натхнення для сприйняття Моїх думок і передачі Моїх 

духовних послань? - Спостерігаючи і молячись. 

13 Я хочу, щоб усі досягли цього прогресу, а не лише деякі, щоб ваше свідчення було на благо 

людства. Пам'ятайте, якщо одні з вас будуть думати так, а інші інакше, то ви принесете лише 

плутанину своїм братам. 

14 Суть цього слова не змінилася відтоді, як його почала вимовляти Даміана Ов'єдо. Але де 

результат цих слів? Що з ними сталося? - Приховані записи тих божественних слів навчання, які 

були першими в цьому часі, в якому Моє Слово так рясно вилилося серед вас. 

Ці вчення повинні вийти на світло, щоб завтра ви могли стати свідками того, яким був початок 

цього прояву. Таким чином, ви будете володіти повною книгою Мого Слова в цій Третій Ері, таким 

чином, ви будете знати дату Мого першого вчення, його зміст і зміст останнього, яке Я дам вам в 

1950 році, коли цей період часу закінчиться. 

15 Сьогодні ви ще не підозрюєте, який хаос запанує в людстві після того, як припиниться Моє 

Слово. Ви можете собі уявити, які потрясіння викличе така держава серед народів? - Буде 

розгнузданість духів, і ви повинні бути готові протидіяти цьому. Пам'ятайте, що з кожним віком 

ваша відповідальність зростає, бо з кожним новим віком, о люди, ви все більше і більше пізнаєте 

Мій Закон. 
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Ваша спадщина дуже велика, і дуже важливо, щоб ви залишили її своїм братам, які її 

потребують, до того, як покинете цю землю. 

16 Зробіть своє серце чутливим, щоб ви могли зрозуміти Моє Слово, бо ви ще не зрозуміли 

його. Якщо ви не озброїтеся, то як ви приймете і зрозумієте Моє вчення, коли Я завтра по 

натхненню передам його вам? 

17 Єднайтеся в правді і в дусі, тоді ви більше не будете ділитися, навіть у найбільших 

випробуваннях. Тільки один Бог, тільки одна Воля і тільки одне Слово були з вами. Тому в 

майбутньому не виникне жодного іншого закону, окрім того, який я вам зараз дав. 

18 Не ставайте слабкими, люди! Згадайте кожну мить, коли я називав вас сильними. Якщо Я не 

розчарував вашу віру і довів вам, що духовний зміст Мого Слова незмінний, то чому ви повинні 

розчаровувати своїх братів, подаючи їм поганий приклад? Настав час поступово готувати те, що ви 

залишите у спадок прийдешнім поколінням. 

19 Багато хто говорить Мені в глибині свого серця: "Учителю, чи бачиш Ти, що ми ось-ось 

станемо невірними? Хіба таке можливо?". - Але Я відповідаю так само, як говорив Своїм 

апостолам у Другу Епоху: "Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу". Бо навіть якщо 

сьогодні ви лише "малі діти", які прагнуть перетворитися на Моїх учнів, ваша наполегливість 

дозволить вам досягти благородної спокути. Я не піду, поки не дам вам Моїх останніх вказівок 

наприкінці 1950 року. 

20 Відчуйте Мою любов поруч з вами, довірте Мені свої турботи, порадьтеся зі Мною в мирі, і, 

істинно кажу вам, після цього ви відчуєте себе зміцнілими. Чому ви приходите до Мене з 

острахом? Невже ти думаєш, що Я зраджую тебе твоїм братам? 

21 Я чую, як ти в глибині свого серця кажеш Мені: "Учителю, як нас прийняти до Тебе, адже 

ми так заплямовані своїми гріхами, а Ти - сама досконалість?". 

22 Відповідаю вам, діти людські: Чи ви думаєте, що Я не знав, що ви осквернені, коли 

прийшов шукати вас? - Я знав усе, для Мене немає нічого невідомого. Тому Я звернувся до вас, 

щоб дати вам Моє Вчення Любові, яке врятує вас від усякої пастки і допоможе очиститися від 

усякого гріха. 

23 Чому бідні, вигнанці світу відчувають, що вони найбільш недостойні Моєї любові? Чи не 

тому, що вони почули, що Я - Цар? - Як повільно ви розумієте Божественне вчення! Невже ви не 

зрозуміли, що Я став людиною в Другу Епоху, щоб дати вам найбільший урок смирення? 

Пам'ятайте, що в Ісусі я народився серед убогих і жив серед них, що ходив з ними стежками, що 

відвідував їхні домівки і сидів за їхнім столом, що зцілював їхні хворі тіла, пестив їхніх дітей, 

страждав і плакав разом з усіма ними. 

24 Ось той самий Господь, але сьогодні Він приходить у дусі. Цей Цар не має ні корони, ні 

пурпурової мантії, ні скіпетра. Просто Я живу в досконалості і царюю з любов'ю. 

25 Навіщо Мені проявляти Себе в розкішних палацах, з помпою і церемоніями, якщо це не для 

Мене? Істинно кажу вам: ті, хто уявляють Мене в розкоші і зовнішній пишноті, мають хибне 

уявлення про те, в чому полягає Моя Божественність. 

26 Багато хто здивується, що Я, як Христос, тепер наділив Себе божественністю, і скаже: "Як 

це Ти, який колись говорив, що прийшов тільки для того, щоб виконати волю Отця Свого, тепер 

говориш з нами так, ніби Ти - Сам Отець?". - Але я відповідаю вам: Зрозумійте, що Христос 

говорив як Божество, будучи "Словом" Божим, і що сьогодні знову Слово промовляє до вас у Дусі. 

Тому кажу вам, що Отець, і Слово, і Дух Святий - один Бог. 

27 Ти створений з матерії, в яку Я вклав душу, а її Я наділив духом. Тому ви говорите, що в 

кожній людині живе три особи? 

28 Ці три сили утворюють єдине буття, навіть якщо кожна з його частин проявляє себе по-

різному. 

29 Коли в людині існує досконала гармонія між трьома природами, з яких вона утворена, то 

вона має подібність до гармонії, яка існує в Богові, бо тоді в ній є тільки одна воля, а саме - досягти 

вершини своєї духовної досконалості. 

30 Люди, Я довго готував вас до боротьби. Але зі Мною залишаються тільки ті, хто звільнився 

від честолюбних, матеріальних цілей і побачив своє призначення в житті виключно в пізнанні 
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духовних вчень. Навіть серед тих, хто вже відійшов у потойбіччя, є багато тих, хто слухає Мене зі 

своєї стадії розвитку. 

Скільки "перших" не змогли вистояти і бути вірними Мені! Вони не захотіли чекати, поки 

перші насіння дадуть плоди. Вони хиталися у вірі, сумнівалися, не передбачали тієї величі, яка ще 

мала вилитися на "останніх". Але коли вони повернуться, ваблені криками і радістю цього народу, 

їм доведеться зайняти останнє місце. 

31 Це має послужити уроком для тих, хто сьогодні, хоч і бачить примноження насіння, але все 

ще сумнівається у розквіті цього вчення. 

32 Дематеріалізуйте себе, з сьогоднішнього дня втілюйте свою відданість Богу в гранично 

прості форми, таким чином готуючи себе і роблячи себе придатними для єднання духу з духом, яке 

ви будете мати з вашим Господом. Сьогодні Я все ще повинен говорити з вами через 

посередництво цих органів, щоб ви зміцнилися у своїй вірі і відчули, що Я близький до вас у 

глибині вашого серця. 

33 Виконуйте (своє завдання), люди, і Я виконаю вам (Свої обіцянки). Свідчіть про Мене, і Я 

свідчитиму про вас. Звільніть себе від усякого егоїзму, якщо хочете належати в істині до Моїх 

працівників, які повинні нести Моє Слово серед людей. Перестаньте дбати лише про себе і почніть 

дбати про своїх ближніх. Я хочу, щоб ви відкрили для себе найвище блаженство, яке приходить від 

полегшення чужого болю. 

34 У Моєму Слові розради, світла і любові несіть братам бальзам, який Я вам довірив. 

35 Одного разу ви зрозумієте, що мудрість духу перевершує науку інтелекту, бо інтелект 

людини відкриває лише те, що відкриває їй дух. Я даю вам цей натяк тому, що багато хто з вас 

скаже: "Як я буду лікувати хворих, якщо не знаю науки лікування?". 

36 Милуйте братів своїх, майте віру, вмійте молитися і цими чеснотами зробіть себе гідними 

Моєї благодаті. Істинно кажу вам, тоді ви відчуєте, як можна творити чудеса. 

37 Якщо, незважаючи на Мою настанову, знайдеться хтось, хто сумнівається в тому, що це 

Слово походить від Отця, нехай запитає Моїх працівників, цей народ, який слідує за Мною, і він 

отримає тисячі свідчень, які розкажуть йому про справжні чудеса, які здивували б учених, які 

вивчають їх. 

38 Слухайте уважно: коли Я перестану давати вам Моє Слово, нехай цей народ буде сіячем 

Мого духовного насіння. Але я прошу вас: Якою буде ваша рішучість щодо отриманих від Мене 

вказівок? Чи будеш ти готовий вірно передавати Мої натхнення? - Не обіцяйте Мені нічого з того, 

що ви будете робити в ті дні, краще продовжуйте слухати це вчення і занурюватися в нього. 

Сьогодні ви об'єднані навколо Вчителя, про "завтра" ви не знаєте, скільки з вас відвернеться від 

Мене, не виконуючи Моїх заповідей. 

39 Не дайте рокам пройти повз вас марно, дбайте щодня про те, щоб зробити ще один крок 

вперед на духовному шляху. Ходіть твердим кроком, ніхто не поспішає, аби тільки відчути себе 

попереду інших, бо спотикання буде дуже болючим. 

40 Я хочу, щоб ви стали сильними через своє мислення, через інтуїцію, через одухотворення 

своїх справ, щоб ви не завдавали найменшого болю в своїх життях і були готові полегшити всі 

страждання, які з'являються на вашому шляху. 

41 Я дав вам багато вчень, о люди, деякі з них більш глибокі, ніж інші. Я звертаюся до всіх 

Своїх дітей, до тих, хто йде перед і до "останніх". Це необхідно, тому що нові "малі діти" 

продовжують прибувати в прагненні до цього Слова, і, як Я зробив з вами, Я почну з 

найпростішого вчення для них. 

42 Я запитую "останніх": Ви вважаєте, що у вас немає духовної місії? Ви не відчуваєте 

відповідальності за людство? Якщо ви так думаєте, то ви помиляєтеся, бо ваші дари і ваші місії 

настільки ж великі, наскільки великі ті, кого ви бачите, кого Я використовую для того, щоб дати 

вам Мої настанови. Вони думали так само, як і ви, коли вперше почули Мене, і подивіться на них 

тепер: Як же вони помилялися! 

43 Залишайтеся на цьому шляху, бо незабаром ви зрозумієте все, чим ви володієте, і яку місію 

вам належить виконати на землі. 
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44 Зрозумій, що Я, твій Бог, не мав початку і не матиму кінця. Я вічний і в цьому часі 

відкриваю вам багато таємниць духовного життя. Ці знання приведуть вас до виконання закону в 

любові і вірності своєму призначенню. 

45 Настав час, коли Я відкриваю вам нові вчення, і це представляється вам так, ніби Отець 

повернувся до Своїх дітей після довгої відсутності. 

46 Я дарував вам дар свободи волі, бо ваша душа була поставлена на початок довгого шляху, в 

кінці якого - мета її очищення і вдосконалення. Щоб досягти цього щастя, ви повинні прийти до 

нього через заслуги любові, віри і стійкості. 

47 Яким прекрасним є дар свободи волі, і як погано людина ним користується. Але після цього 

тривалого досвіду дух підніметься, утвердиться над пристрастями світу і буде використовувати цю 

благословенну свободу тільки для прославлення свого Отця. 

48 Цвітіння з'являється з рослин і дарує Мені свої пахощі. Це їхня доля, якої вони не змогли 

уникнути, бо їм бракує духу, а відтак і дару свободи. Птахи дарують Мені свою пісню, але нічого 

іншого вони не можуть зробити, бо для цього вони створені, і вони не володіють свободою волі. 

49 Якою ж великою буде ваша заслуга в той день, коли і ви будете подібні до квітів або до 

птахів, хоча серце, в силу вільної волі, хотіло б збити вас своїми пристрастями зі шляху виконання 

ваших завдань. Це буде час духу, бо він займе своє законне місце, і це буде час матерії, коли вона 

визнає своє підлегле становище і обидва дозволять керуватися совістю. Гармонія, яка тоді буде 

існувати в людині, буде такою ж, як і в усьому створеному. Моя присутність буде не тільки 

впізнаватися, але й відчуватися людьми. 

50 Наближається час, коли люди принесуть Мені істинну данину, коли перестануть палити 

кадило, яке приносили Мені з перших днів, - кадило, яке не завжди говорило Мені про чисті 

справи, але часто було просякнуте людською злобою. Даниною, яка замінить кадило, буде ваша 

любов, яка дійде до Мене. 

51 Ви знаєте, що ви створені "за образом Моїм і подобою Моєю", але коли ви говорите це, то 

думаєте про свою людську подобу. Кажу вам, що Моя подоба не там, а у вашому дусі, який, щоб 

уподібнитися Мені, повинен удосконалюватися, вправляючись у чеснотах. 

52 Я - Шлях, Істина і Життя, Я - Праведність і Добро, і все це - від Божественної Любові. Чи 

розумієте ви тепер, якими ви повинні бути, щоб бути "за образом і подобою Моєю"? 

53 Причиною твого створення була любов, Божественне бажання поділитися з кимось Своєю 

силою; і причиною того, що Я наділив тебе свободою волі, також була любов. Я хотів відчувати 

любов Моїх дітей - не обумовлену законом, а спонтанне почуття, що вільно вихлюпується з їхнього 

духу. 

54 Люди, охоплені буйством своїх пристрастей, так низько впали у своїх гріхах, що втратили 

будь-яку надію на спасіння. Але немає такої людини, яку не можна було б зцілити. Бо душа - коли 

вона переконається, що людські бурі не припиняться доти, доки вона не прислухається до голосу 

совісті, - воскресне і буде виконувати Мій закон, поки не досягне мети свого призначення, яка не 

на землі, а у вічності. 

55 Той, хто вважає існування безглуздим, хто думає про марність боротьби і болю, не знає, що 

життя - це майстер, який формує, а біль - це стамеска, яка вдосконалює. Не думайте, що Я створив 

біль, щоб піднести його вам у чаші, не думайте, що Я спричинив ваше падіння. Людина стала 

непокірною з власної волі, а тому вона повинна підняти себе також власними зусиллями. І не 

думай, що тільки біль зробить тебе досконалим; ні, ти досягнеш Мене також через любовну 

діяльність, бо Я є любов. 

56 Якщо Я відправляю вас на довгий і важкий шлях, пам'ятайте, що Я супроводжую вас на 

ньому, продовжую вчити вас і допомагати вам нести свій хрест. І щоб дати вам доказ того, що Я з 

вами, Я пішов так далеко, що став людиною, щоб бути видимим і відчутним. Але ви нерозумні у 

своїх судженнях, ви сумніваєтеся, коли бачите Мене олюдненим, і говорите, що вашим очам не 

дано бачити Бога. Але коли Я говорю вам, що Я - Дух, ви говорите: "Як можна впізнати і повірити 

в те, чого не бачиш?". 
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57 Ви досягли того рівня розвитку, на якому можете розуміти Мене в Моєму Божественному 

Єстві і відчувати Мене як Дух. Еволюція і реінкарнація духу поступово підготували вас до 

прийняття Моїх нових вчень. 

58 Коли темрява, що огорнула людство, розвіється і стане світло в духах, вони відчують 

присутність нової епохи, бо Ілля повернувся до людства. Але оскільки вони не могли бачити його, 

то треба було, щоб дух його проявився через людський розум, і він з'явився перед пророками в 

тому знаменні пророка Іллі: над хмарами на вогненній колісниці своїй. 

59 Ілля прийшов у цей час як предтеча, щоб підготувати Мій прихід. Він прийшов як пророк, 

щоб сповістити вам нову епоху з її боротьбою і випробуваннями, але також і з мудрістю її 

одкровень. Він приходить зі своїм транспортним засобом світла, щоб запросити вас сісти на нього, 

підняти вас вище хмар і привести до духовного дому, де панує мир. Довіряйте Йому як Доброму 

Пастирю, йдіть за Ним духовно, як народ йшов за Мойсеєм у Першу Епоху. Моліться, щоб Він 

допоміг вам у виконанні вашої місії, і якщо ви бажаєте йти за Ним, робіть це. 

60 Перед тим, як Іллю забрала вогняна колісниця і понесла на висоти небесні, Єлисей 

попросив його передати йому свій пророчий дар і дух, щоб він був таким, яким був Ілля на землі; і 

Ілля залишив йому свій плащ як доказ того, що він виконує бажання свого учня. Але дух Іллі та 

його пророчий дар були в Єлисеї як очевидний знак духовного зв'язку з людьми та перевтілення 

духу. 

61 У кожну епоху і з кожним божественним об'явленням людям з'являється Ілля. 

62 Месія ще не прийшов на землю, незадовго до того, як Він народиться людиною, а вже дух 

пророка втілився в Іоанна, якого згодом назвали Хрестителем, щоб сповістити про близькість 

Царства Небесного, яке буде присутністю Слова серед людей. 

63 Пізніше, коли Я преобразився на горі Фавор, щоб явити Себе в дусі перед деякими Моїми 

учнями, Ілля прийшов з Мойсеєм, щоб зайняти своє місце поруч із Господом. Таким чином він дав 

зрозуміти, що в майбутньому йому довірено час, коли він повинен буде дати відчути свою 

присутність людству, щоб розбудити сплячий дух людей до світлого і досконалого життя. 

64 Це час, довірений Іллі для пробудження людства. Він є предтечею, який буде ходити від 

народу до народу, від нації до нації, від людини до людини, щоб промовляти до них, як це робив 

свого часу Іван на березі Йордану, коли промовляв до натовпу і казав, щоб вони готувалися, бо 

Царство Боже вже близько. Зараз він своїм духовним голосом скаже їм, щоб вони зібралися 

внутрішньо, бо присутність Господа як Святого Духа є з народом. 

65 Коли Ілля підготує людство і приготує шляхи Господні, він повернеться до Отця. 

66 Коли це станеться, не просіть його залишити вам свою мантію, як він залишив її Єлисею, бо 

він виявив себе духовно, часи змінилися, і ви забудете про емблеми. Але він залишить вам 

пророчий дар як дар любові і як свідчення того, що він був серед вас. 

67 Озброюйтеся, учні, вчіться у Мене, щоб Я послав вас між людьми, щоб ви оголосили Моє 

об'явлення як Дух Святий і сказали їм, як Іоанн: "Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне до 

людей". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 32 
1 Підготуйтеся, бо Я хочу, щоб ви ясно зрозуміли духовне значення Мого Слова, яке Я 

представляю вам в цю Третю Еру. 

2 Ви ще малі діти, але ви вже повинні бути великими учнями, тому що ви жили в декількох 

втіленнях. Тільки в перший раз ви повинні бути дітьми, щоб удруге вирости в юнаків, а втретє 

досягти зрілості. 

3 Я завжди бачив вас маленькими дітьми. У своєму духовному дитинстві ви жили 

безневинно, недостатньо розвинуті у своїх здібностях і почуттях, не знаючи початку свого життя. 

Тоді ви отримали Мої перші вчення і одкровення. 

У Другу Епоху ви вже повинні бути юнаками, жити в повній духовній молодості у піднесеному 

вигляді. Але Я знайшов вас пригніченими, пригнобленими, зв'язаними обрядами і традиціями, і 

коли Я побачив, що ви не скористалися Моїми вченнями, Я прийшов, щоб показати вам на Моїх 

прикладах милосердя і любові шлях, який приведе вас до Землі Обітованої, і підготувати вас до 

нинішнього етапу нових вчень, які Я обіцяв дати вам. 

Я казав вам бути сильними, боротися, щоб не потрапити в нову неволю. Але що ви зробили з 

Мого вчення? - Ви все ще не знаєте Мого вчення. Чому ви забули обіцянку, дану вам, що Я 

повернуся до вас духовно? Я присутній у дусі, як і пропонував вам, але ви не впізнаєте Мене. 

Ви запитуєте, чому Я називаю вас Ізраїлем і вимагаєте від Мене доказів, щоб повірити. - Чому 

ви віддалися ідолопоклонству і містиці*, сплутавши матеріальне поклоніння з духовним 

поклонінням Богу? Я знаходжу вас заплутаними фальшивими вченнями, якими ваші брати збили 

вас зі шляху до вашого вищого розвитку. 
* Мається на увазі віра в те, що просте прийняття таїнства або участь у паломництві викликає чудодійну 

силу. 

Ви скаржитеся, бо вам не вистачає свободи. Я бачу, що ви вистраждали через таку гірку чашу, 

яку ви випили до дна. Але не думайте, що Я вас покарав: Ні, Я завжди хотів направляти твої кроки 

так, щоб ти любив Мене як Батька і відчував Мій Божественний захист. 

4 Багато століть минуло з того дня, коли Я дав вам Моє Слово і Мої останні настанови через 

Ісуса; але сьогодні Я з'являюся вам як Святий Дух, щоб виконати Мою обіцянку, дану вам. Я не 

став людиною, Я приходжу в Дусі, і побачать Мене лише ті, хто підготовлений. У той час як ви 

вірите в Моє Слово і йдете за Мною, інші не приймають Моїх проявів і заперечують їх. Мені 

довелося надати їм великі докази, і завдяки їм я поступово переміг їхню невіру. 

Любов і терпіння, які Я завжди виявляв до вас, дають вам зрозуміти, що тільки ваш Отець може 

так любити і наставляти вас. Я охороняю тебе і роблю твій хрест легким, щоб ти не спіткнувся. Я 

даю вам відчути Мій мир, щоб ви могли йти своїм шляхом, сповнені довіри до Мене. 

5 Ви завжди страждали через те, що не прислухалися до Мого прикладу смирення. Ви не 

врахували, як низько Я зійшов, щоб зробити Себе чутним і зрозумілим для вас. Але Я прощаю вам, 

бо ви належите до перших людей, первістків. 

Живіть за Моїм прикладом і зробіть так, щоб людство полюбило Мене, щоб воно наблизилося 

до Мене. Бо люди вже не розуміють, як шукати Мене, не відчувають Моєї присутності, не 

визнають Моїх благ і приписують Мої чудеса випадковості. Вони не довіряють Мені і живуть 

безтурботно у своїй великій плутанині. 

Я говорив вам, що жоден листок з дерева не зрушиться з місця без Моєї Волі. Ти знаєш, що Я 

керую всесвітом Своїми законами любові, що всі істоти слухняні Мені. Тільки людина намагається 

обійти ці закони, не бажаючи використовувати свою вільну волю. 

6 Відпочиньте від життєвих перипетій. Сьогодні ви схилилися під тягарем своїх страждань, у 

вашому душі - біль, а з очей котяться сльози каяття за скоєні гріхи. - Тебе неправильно оцінили, 

тому що ти слідував Моїй Справі. Але Я говорив вам, що якщо ви підготуєте себе, то зможете 

подолати і винести суди ваших братів з тією силою, яку дасть вам практика милосердя. 

7 Я недаремно обрав вас як знаряддя для поширення Мого Слова. Я покладаюся на вас. 

Покладаю на вас нелегку місію - своїм прикладом нести спасіння своїм братам. Насіння в вас, це те 

саме насіння, через яке Я дав вам життя з самого початку. В результаті вашої праці і турботи я 
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очікую від вашого насіння добрих плодів. Полегшуйте хрест, який ви несете, виконуючи з любов'ю 

місію, яку я вам довірив. Завершуйте свою справу, не бійтеся смерті тіла, пам'ятайте, що ваш дух 

ніколи не помре. Вона лише позбудеться тілесної матерії, яка була надана їй як інструмент для 

життя на землі і яка, виконавши своє завдання, віддасть свою данину землі. Але ваш дух стане 

вільним, щоб відправитися до безмежних горизонтів, таким чином почавши нове життя для вас, в 

якому ви знайдете винагороду за свою працю в цьому світі. 

8 Відмовитися від хибних звичаїв і традицій. Використовуйте світло в Моєму вченні, щоб 

ваші сумніви розвіялися і таємниці прояснилися, як на те є Моя воля. 

9 Я показую вам істинне життя духу, щоб ви не жили під невиправданими погрозами і не 

виконували Мій Закон тільки зі страху перед покаранням, про який говорили вам ті, хто не 

зрозумів (правильно), як тлумачити Моє Слово. Осягайте Мій Закон, він не складний і не важкий 

для розуміння. Ніхто з тих, хто знає його і діє згідно з ним, не буде осоромлений, не піддасться 

брехливим словам або прогнозам, помилковим уявленням або поганим тлумаченням. Мій закон 

простий, він завжди показує шлях, яким ви повинні йти. Повірте Мені, Я - той шлях, який приведе 

вас до Білого Міста, до Землі Обітованої, що тримає свої ворота відчиненими в очікуванні вашого 

приходу. 

10 Мені було приємно передати вам спадщину, яка належить не тільки вам, але й усьому 

людству. Ви отримали так багато, що маєте обов'язок ділитися цим достатком з усіма, хто просить. 

Несіть світло своїм братам, які спокутують свої провини у в'язниці, втішайте хворих, "помазуйте "* 

їх своєю любов'ю, як Я робив це в Другу Еру, і ви побачите, як бальзам Мого Милосердя потече 

над ними. Підбадьорюйте стражденних, вчіть їх здаватися і давайте їм нові сили. Таким чином ви 

будете використовувати свої дари і відчувати себе сильнішими. 
* Див. примітку 1 у додатку до книги 

11 Ти маєш навколо себе світ доброчесних духів, які приходять тобі на допомогу. Просіть вірно 

і благоговійно, і ви отримаєте їхні блага. Кличте їх без будь-яких переваг, бо всі вони підготовлені 

Мною однаково, всі вони зробили себе гідними прийти на допомогу людству в цей час. Наслідуйте 

їхній приклад і єднайтеся з ними у високій меті духовного поступу. 

Я дозволив цьому "духовному світу "* навчати вас, і в битві, що наближається, вони будуть 

непереможними солдатами і вашим захистом. 
* Див. примітку 2 у додатку 

12 Мій закон не обмежений, він нескінченний, і ви можете виконувати його різними 

способами. Я не вимагаю від вас досконалих робіт, але ви повинні вивчити її і зануритися в неї так, 

щоб ви могли застосувати її на практиці. 

13 Я не хочу, щоб ви вважали ці "моменти" тут втраченими або погано використаними після 

того, як ви чули Моє Слово протягом такого довгого часу. Якщо ви будете наполегливі, вам 

вдасться одухотворити себе, і тоді ви будете як відкрита книга з вашими братами. - Після 1950 року 

ви досягнете більш високого рівня піднесення. Я буду продовжувати спілкуватися з вами через 

натхнення, а люди будуть отримувати ваші слова як послання, які я їм посилаю. Тоді ви зрозумієте, 

наскільки мудрим і глибоким було Моє вчення. 

14 Після 1950 року, року, в якому закінчиться Мій прояв у цій формі, людство чекають великі 

випробування. Природа зазнає потрясінь, все потрясеться, з'являться ознаки розпаду у всіх сферах. 

Приготуйтеся і станьте на бік слабких у той час, бо багато хто впаде в цих випробуваннях. 

15 Незабаром настане 1950 рік, якого бояться одні і якого прагнуть інші. Багато сект і релігій 

думають про цю дату і чекають подій, які відбудуться приблизно в цей час, щоб судити про Мою 

Роботу. Інші запитають про причину земного хаосу, і ти будеш говорити з ними від Мого імені і 

сповіщати їм, що після цього хаосу людство досягне жаданого миру. 

16 Бо Я не байдужий до ваших страждань, вони приходять до Мене і завдають Мені болю. 

Чому ви вважаєте себе чужими, хоча живете в одному домі, яким є цей світ, і поділяєте себе на 

раси, класи і віросповідання? Я обіцяю вам, що приберу кордони і зближу всіх разом. Корони і 

скіпетри впадуть, влада зникне, як і багатство, бо настав час, коли ці відмінності перестануть 



U 32 

27 

існувати. Настане день, коли ви всі будете володіти землею порівну. Ви пройдете від одного 

полюса до іншого, і вас ніхто не зупинить. 

17 Лицемірство, недоброзичливість і марнославство зникнуть, звільнивши місце для любові і 

злагоди. І той плач, який піднімається до Мене від вдів, сиріт, від нестачі хліба, від безмир'я і 

безрадісності, перетвориться на пісню хвали любові і вдячності, яка вирветься з вуст усіх Моїх 

дітей. 

18 Ви не відчуваєте тривоги у своїй країні, тому що ви насолоджуєтеся миром і добробутом. 

Але я вам кажу, не дуже довіряйте цьому. Ви повинні не спати, а пильнувати і заробляти, якщо 

хочете зберегти цей мир. 

19 Робітники, Я шукаю вас у випробуваннях, як колись шукав терплячого Йова. Але не 

думайте, що Я роблю це з бажанням змусити вас страждати. Ні, з наміром зробити ваш дух 

сильним у цьому горнилі страждань. 

20 Не намагайтеся показати себе чистими переді Мною, коли ваша совість звинувачує вас у 

ваших злочинах і гріхах. Краще, якщо ти сповідаєшся перед Отцем і дозволиш Його Слову 

очистити тебе від усякої плями, як очищувальний потік. Тоді ви відчуєте себе гідними стати перед 

своїми братами, щоб навчати їх істині, яку містить Моє вчення. 

21 Мій мир у вашому народі. Пильнуйте і моліться, щоб не втратити цієї благодаті через свої 

злі справи. Зберігай Мій мир, накопичуй Мою мудрість, як скарб. - Невже ви не усвідомили, що 

війна підстерігає вас, стукає у ваші двері і розставляє пастки, щоб збити вас з ніг? Але якщо ви 

вмієте дивитися, не бійтеся, бо Я буду поруч з вами, щоб ви перемогли у вашій битві. 

22 Я - Єгова, який завжди визволяв вас від смерті. Я - єдиний Бог, який говорив з вами в усі 

часи. Христос був Моїм Словом, яке промовляло до вас через Ісуса. Він сказав вам: "Хто знає 

Сина, той знає Отця". І Дух Святий, який сьогодні промовляє до вас, - це теж Я, бо є тільки один 

Дух Святий, тільки одне Слово, і це - Моє. 

23 Слухайте, Мої учні: у Першу Епоху Я дав вам Закон, у Другу навчив вас любові, з якою ви 

повинні тлумачити ці заповіді, а тепер, у цю Третю Епоху, Я посилаю вам Світло, щоб ви змогли 

проникнути в сенс усього, що було вам відкрито. 

24 Навіщо ж тоді ви хочете відкрити три божества там, де існує тільки один Божественний Дух 

- Мій? 

25 Я дав Закон першим людям, а Мойсею оголосив, що пошлю Месію. Христос, через Якого Я 

передав вам Своє Слово, сказав вам, коли Його місія вже добігала кінця: "Я повертаюся до Отця, 

від Якого вийшов". Він також говорив вам: "Отець і Я - Єдине". Але після цього Він обіцяв послати 

вам Духа Істини, який, згідно з Моєю Волею і згідно з вашою еволюцією, висвітлить таємницю 

Моїх одкровень. 

26 Але хто може пролити світло на Мої таємниці і пояснити ці загадки? Хто, крім Мене, може 

зняти печатки з Книги Моєї Премудрості? 

27 Істинно кажу вам, що Святий Дух, якого ви зараз вважаєте чимось відмінним від Єгови і 

Христа, є ніщо інше, як мудрість, яку Я відкриваю вашому духу, щоб ви зрозуміли, побачили і 

відчули істину. 

28 Сьогодні Я готую вас до прийняття Мого Слова, щоб воно впало, як роса на спраглі 

рослини, як кришталево чиста вода, що втамовує спрагу вашого духу. Я приймаю вас у Своїй 

Отцівській любові, як ніжних дітей. 

29 Ви починаєте робити перші кроки на твердій землі. Але якщо ви зупинитеся і пізніше не 

будете слухати Моїх заповідей, то не загороджуйте шлях своїм братам, тим, хто прийде після вас, 

сповнений бажання служити Мені, тим, хто приготувався і чекає Мене. чого ви можете навчити, 

якщо не засвоїли Мій урок? Проникніть у Мою Роботу і дозвольте собі бути просвітленими, щоб 

ви могли осягнути Мене. Я - Альфа і Омега, початок і кінець кожного вчення. 

30 У цей час я оголошую вам про візити, які повинні бути. Три чверті землі зникнуть, біль 

постукає в двері кожного, і світ зазнає великих випробувань. Але якщо ви підготуєтесь, то через 

одного з вас буде врятований цілий регіон. 

Науки, якої досягла людина, буде недостатньо, щоб вилікувати дивні хвороби, які виникнуть. 

Тоді ви зрозумієте, що ви повинні піднятися над земним, щоб зцілювати і запобігати злу. "Ізраїль" 
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звільнить людство від великих випробувань. Але наскільки ви повинні озброїти себе, щоб виконати 

своє призначення. Апостоли цього часу будуть ходити з країни в країну, несучи Добру Новину, і 

їхні дари будуть подібні до невичерпного джерела, що переповнює своїми благами всіх людей. 

31 Кожним чудом, яке Я їм дарую, вони пробуджуватимуть віру нових апостолів, і їхня місія 

буде великою. Але горе їм, якщо вони стануть марнославними, бо тоді вони втратять свої дари. 

32 Поважайте дари, даровані вашим братам. Доглядайте за деревом, яке Я вам доручив, бо ви 

всі працівники на одній ниві. Моя милість слідує за вами скрізь, Я знаю ваші справи і думки. 

Дивіться і моліться, бо люди потребують вашої молитви для свого духовного розвитку. 

33 Багато хто з вас вважає, що ваші страждання суперечать Закону любові Отця, бо ви думаєте: 

"Якщо я дитя Боже, якщо мене створив всюдисущий Отець, то чому Він допустив моє падіння, 

чому не створив мене слухняним, добрим і досконалим?". 

34 Істинно кажу вам, що ви не думали про те, що думаєте. Те, що ви бачите як протиріччя 

Моїм Законам, є якраз підтвердженням Закону Любові. Але щоб ви краще це зрозуміли, послухайте 

уважно: 

На Божественній небесній драбині існує нескінченна кількість істот, духовна досконалість яких 

дозволяє їм займати різні сходинки відповідно до досягнутого ними ступеня розвитку. Ваш дух був 

створений з відповідними якостями для того, щоб розвиватися по цих сходах досконалості і 

досягти мети, поставленої у високих настановах Творця. 

35 Ви не знаєте долі тих духів, але Я кажу вам, що вона досконала, як і все створене Мною. 

36 Ви ще не розумієте, які дари дав вам Отець. Але не хвилюйтеся, бо згодом ви усвідомите їх 

і відчуєте, як вони розкриваються в повній мірі. 

37 Нескінченна кількість духів, які, як і ваш, населяють різні площини життя, об'єднані між 

собою вищою силою - силою любові. Вони створені для боротьби, для свого вищого розвитку, а не 

для стагнації. Ті, хто виконував Мої заповіді, стали великими в Божественній Любові. Однак 

нагадую вам, що навіть коли ваш дух досягне величі, сили і мудрості, він не стане всемогутнім, бо 

його атрибути не безмежні, як у Бога. Проте їх буде достатньо, щоб привести вас до вершини вашої 

досконалості на прямому шляху, який з першої миті намітила для вас любов вашого Творця. 

38 При твоєму створенні Я наділив тебе даром вільної волі, щоб ти за власним бажанням 

прославляв Мене любов'ю і милосердям, яким ти обдаровуєш своїх братів. 

39 Розум без свободи волі не був би творінням, гідним Верховної Істоти. Це була б інертна 

істота без прагнення до досконалості. 

40 Сьогодні ви все ще живете матеріалістичним життям, через відсутність братерства. Бо в 

сферах духовного все живе в досконалій гармонії. 

41 Відсутність розуміння до Божественної Любові призводить до регресу духу, уникнути якого 

можна лише повернувшись на правильний шлях, до безповоротного покаяння і послуху. 

42 У вашому нинішньому світі ваші брати, які культивують науки, не привели вас до вершини 

вашого розвитку. Вони привели вас до болю, до прірви і зарозумілості. Але Я ні на мить не 

залишав вас, це ви нерішуче відгукнулися на Мій заклик любові. 

43 Оскільки ви зловживали люблячою і праведною свободою, яку дав вам Отець, ви повинні 

очиститися болем і сльозами від плям, які ви поклали на свою душу. Але той, хто спокутує свої 

гріхи покорою, досягне свого вищого розвитку, і його підйом буде швидшим, ніж падіння. 

44 Протягом багатьох століть Я давав вам приклади і докази ніжності, Божественної любові, 

які іноді могли зворушити ваші серця і змусити вас вигукнути: "Я люблю Тебе, Господи, я 

захоплююся Тобою". Але я прошу вас: Якщо ви любите Мене, то чому не наслідуєте Мене і не 

втілюєте Моє вчення в життя? Чому ви віддалилися від духовного життя і тим самим загальмували 

свій розвиток? Як ви смієте звинувачувати Бога у власних падіннях, у своєму болю, у своїй 

необачності? 

45 Сьогодні, коли Я кличу вас, ви не всі Мене слухаєте. Тим не менш, Я обіцяю вам, що всі все 

ще будуть слухати Мене і що жоден з Моїх дітей не загубиться у вічності Духа. 

46 Одні шукатимуть Мене у відповідь на Мою любов, інші, схилившись від болю, 

благатимуть, щоб Моє милосердя відвернуло їхню чашу страждань. 
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47 Я розширюю послання, яке дав вам через Ісуса. Але ви ще не хочете покидати непевні 

стежки, на які забрели. 

48 Ти збираєшся звинувачувати Мене в усьому, що не від Мене походить, а спричинене 

тобою? - Я казав вам сіяти любов, а ви посіяли ненависть. Хочете пожинати любов? 

49 Я навчив вас жити простим, чистим і щедрим життям у мирі, а ви наполягаєте на тому, щоб 

жити в постійній війні ненависті, матеріалізму і божевільних амбіцій. 

50 Ви майже завжди просите Бога, не знаючи, про що просите; але ви ніколи не даєте Богові 

того, що Він просить у вас заради вас самих. 

51 Коли ви стали такими марнославними і так загубилися в Божественному вченні, як ви 

можете просити Бога дати вам те, про що ви не знаєте, як просити, або керувати всесвітом згідно з 

вашими уявленнями або вашою волею? Істинно кажу вам, що всесвіт не проіснував би і секунди, 

якби Він дозволив вам керувати ним за вашими людськими примхами. 

52 Я дав тобі ще одну краплю Божественної Мудрості. Більше я дам вам на наступних уроках. 

Але не приймайте Моє вчення, не обміркувавши його досконально. Це лише допоможе вам відчути 

Моє сяйво, яке наповнить вас світлом, щоб ви могли краще розуміти Мої одкровення. 

53 Зрозумійте сенс вчення і трактуйте його так, як підказує ваша совість і серце. 

54 Одухотворення не зустрічається в текстах релігій чи наук. Вона спочиває (прихована) у 

вашому дусі, який був би осмислено задіяний, якби завжди виконував заповідь, яка говорить вам: 

"Любіть один одного". 

55 Не формуйте нових філософій або теорій, похідних від цього вчення, не будуйте 

матеріальних храмів, не створюйте алегорій і символів. Я дам вам всі одкровення, які повинні 

прийти до вас в ці часи. 

56 Істинно кажу вам, що не ви одні будете володіти істиною. Духовенство різних релігій, 

вчені, віруючі і невіруючі - всі вони за своїм походженням є духовними створіннями Божими, яких 

Я буду обдаровувати благодатями на їхньому життєвому шляху. 

57 Смиренно запрошую ваших братів вивчати Моє вчення любові, милосердя і духовного 

піднесення. Не забувайте, що жодна ваша робота не буде досконалою, якщо в її основі не лежить 

любов до всього, що ви бачите, і навіть до того, про що ви тільки підозрюєте в моменти вашого 

споглядання. 

58 У невидимому є багато життів, вона підозрює, благословляє їх і любить. 

59 Не створюйте ідолопоклонства, фанатизму чи земних рейтингів. Немає нічого більшого, ніж 

світло, що прикрашає розум, який досяг досконалості через чесноти. 

60 Той, хто любить більше, є більшим, ніж той, хто каже, що він більший через свою посаду 

або марнославство. 

61 Пам'ятайте про Ісуса! 

62 Ваше розуміння в ці часи стає яснішим, і Моє Слово також стає більш зрозумілим. 

63 Мій храм - ваше серце, його світло - Моя любов. Найбільша жертва, яку ви можете покласти 

в нього, - це мир вашого духу, коли ви робите добро в житті, благословляєте своїх братів і любите 

їх. 

64 Яка користь від співів, молитов і обрядів, якщо в тобі живуть лише ниці пристрасті? Я 

жадаю твоєї любові, а не пахощів. Менше сліз і більше світла - ось чого я бажаю для вашого 

існування. 

65 За все ви повинні відповісти, і згідно з вашими злими справами ви отримаєте найсуворіші 

суди через себе. Бо я не суджу вас, це неправильно. Саме ваш власний дух у стані ясності є вашим 

страшним обвинувачем і страшним суддею. Я ж захищаю вас від диких звинувачень, виправдовую 

і викупляю, бо Я - Любов, що очищає і прощає. 

66 Нові вчення Я дам вам, щоб ви могли засвоїти цей урок, який є ще одним аркушем, який Я 

даю вам, щоб ви могли скласти "Книгу істинного життя". 

67 Виконуйте Мій Закон, і тоді на вашому прикладі смирення, милосердя і любові ці маленькі 

натовпи будуть множитися і стануть такими ж численними, як зірки на небі і як пісок на морі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 33 
1 Учитель знову відкриває Книгу Свого Наставництва, щоб по складах пояснити вам Своє 

Вчення Любові. Якщо ви хочете слухати Мене як Батька, Я кажу вам: Подивіться, ось стіл, 

накритий для вас, щоб ви сіли за нього і насолоджувалися їжею, яку Я з такою любов'ю зберіг для 

вас. 

2 Я приходжу в дусі, щоб заявити про Себе Своїм учням. Ви називаєте цей час часом світла, 

бо кожен дух і вся матерія відчули Мою духовну присутність. 

3 Я - Світло і Шлях, але ви не всі усвідомлюєте мету Мого прояву серед вас. Замість того, 

щоб насолоджуватися Моїми Божественними настановами і Моїми одкровеннями, ви залишаєтеся 

німими до Моїх натхнень*, думаючи, що Я прийшов тільки для того, щоб полегшити ваші 

матеріальні потреби і турботи, і ви обмежуєтеся проханням про хліб, роботу, гроші або здоров'я, не 

усвідомлюючи, що Я дарую вам всі матеріальні блага на додаток до цього. 
* Див. примітку 3 у додатку 

4 Деякі з вас приходять з серцем, сповненим вдячності і радості, тому що вони отримали 

благо, про яке просили для свого земного життя, і я благословляю їх. Але істинно кажу вам, що 

більшими є духовні дари, присутні у вашому єстві, які починають давати вам перші плоди під 

впливом Моїх настанов, і за них ви ще не подякували Мені. 

5 Відкрийте своє серце, щоб ви могли відчути в ньому все, що Я дарую вам. Бачите, ось чому 

Я часто говорив вам, що хоча Я серед вас, але ви Мене не відчуваєте. 

6 Чи повинен я знову, як у Другу Епоху, робити те, що ви називаєте чудесами, щоб знайти 

віру? Чи повинен я дати зір сліпим, рух паралізованим і життя Лазареві, щоб пробудити вашу віру? 

Істинно кажу вам, що багато "сліпих" за цей час прозріли, багато "розслаблених" почали ходити, і 

багато "мертвих" воскресли до життя благодаті. 

7 Перед вашим поглядом відкриваються два нові шляхи, ті самі, які ви знаєте від початку 

вашого паломництва. Одна - широка і квітуча, інша - вузька і вкрита колючками. Ви хочете йти по 

вузькій стежині, якою є шлях чесноти, не відмовляючись від іншого, але це неможливо. 

8 Істинно кажу вам: ви не знаєте Моєї дороги і не розумієте, що, незважаючи на незліченні 

випробування, на ній панує мир, на відміну від дуже широкої дороги, яка приносить задоволення, 

але залишає в серці лише біль і огиду. 

9 Я хочу, щоб твій дух вічно жив у Моєму мирі. Тому Я відкриваю йому Себе, щоб навчати 

його таким чином. Не забувайте, що в цей час перед ковчегом Нового Завіту ви уклали новий завіт 

зі своїм Отцем. 

10 Моя Воля, щоб ви залишалися непохитними в прийдешні часи болю і вирушили передавати 

Мої настанови своєму ближньому. Поширюючи Моє Слово і своє свідчення серед людства, не 

падайте духом перед обличчям сумнівів ваших братів. Ви всі увірували, коли вперше почули Мене? 

- Використовуйте це тіло або оболонку зараз, коли воно у вас є, щоб виконати свою місію перед 

людством. Як багато з тих, хто живе в духовному просторі, хотіли б володіти тілесною матерією, 

яку вони вважають скарбом! 

11 Духу вашому Я кажу: "Нехай ваша совість керує вами"; і вашій матерії: "Нехай дух ваш 

керує вами, і мир Мій буде з вами". І якщо ви це зробите, то ваш дух буде дивитися, як ті діви з 

притчі, які чекали приходу Жениха з палаючим світильником. Блаженні ті, що живуть "на 

сторожі", бо вони будуть уважні, щоб прийняти Мене. І коли настане для них остання година і вони 

постукають у двері духовної долини, Я відчиню їм. 

12 Якщо ви будете працювати з ретельністю, то завтра ви будете зі Мною. Підготуйте себе 

цими вченнями, щоб, подібно до Моїх учнів Другої Ери, ви могли вирушити в дорогу, несучи 

світло своїм братам і втіху стражденним. Схаменіться від своєї ледачої байдужості! Бо якщо ви, що 

маєте Закон, не будете розуміти Мого Слова і не будете свідчити про Мене, то прийдуть відвідини, 

і вас запитають, і якщо ви не прийняли в собі Моє вчення, - що ви відповісте? Тоді ти будеш 

засуджений, відчуєш страх і каяття, і згадаєш те, що Учитель говорив з тобою з любов'ю і 

невпинно. Але якщо ви будете вивчати Моє Слово і роздумувати над ним, то будете готові, коли 

вам доведеться говорити про це одкровення, і ті, хто зрозуміють вас, скажуть: "Божественний 
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Учитель дійсно був з нами!". - Якщо, незважаючи на ваше виконання, ви будете недооцінені 

вашими братами, не турбуйтеся, бо Я визнаю вашу роботу, і після того, як ви переможете у 

великих випробуваннях, Я дарую вам найвище блаженство спокою. 

13 В майбутньому багато хто з вас присвятить себе поширенню цього вчення серед людства, і 

ви побачите, як ваша праця принесе плоди і Божественне насіння примножиться. 

14 Я закликаю всіх земних паломників почути Мій голос, що запрошує їх до духовного 

сходження і набуття вічного життя. У цей день, коли Божественне Слово дає про себе знати - 

скористайтеся Його Словом і дозвольте собі просвітитися ним, бо в знанні - світло і ваше спасіння. 

15 Якщо Мій Закон вчить вас моралі, праведності і порядку у всіх діях вашого життя, то чому 

ви шукаєте протилежні шляхи, створюючи собі біль? І коли ти відходиш у потойбіччя, залишаючи 

своє тіло на землі, ти плачеш, бо дуже любив ту оболонку. 

Коли ти відчуваєш, що тіло вже не належить тобі і що ти повинен продовжувати шлях, поки не 

прийдеш до Мене, Я кажу тобі: "Сину Мій, що ти маєш Мені показати? Чи жили ви на землі у 

виконанні Моїх заповідей?". Ти ж, засоромлений і зневірений, бо не маєш дару любові до Того, Хто 

так любить тебе і так багато тобі дав, викував собі кайдани, які гнітять твій дух, і він здається 

безпросвітним, плачучи і ридаючи над собою, бо втратив благодать. Він чує тільки голос Отця, що 

кличе його. Але оскільки він не розвинувся і не відчуває себе гідним прийти до Нього, то стоїть на 

місці і чекає. 

Минає час, і дух знову чує голос, і повністю наповнений своїми стражданнями, він запитує, хто 

з ним говорить, і цей голос говорить йому: "Прокинься! Хіба ви не знаєте, звідки прийшли і куди 

йдете?". Тоді він піднімає очі, бачить незмірне світло, від блиску якого стає жалюгідним. Він 

усвідомлює, що до того, як був посланий на землю, він вже існував, вже був любимий Отцем, від 

якого виходив голос, і який тепер, бачачи його в жалюгідному стані, несе за нього скорботу. Він 

розуміє, що його послано в різні обителі, щоб пройти шлях боротьби і отримати свою нагороду по 

заслугах. І Син запитує: "Якщо до того, як Я був посланий на землю, Я був Твоїм найулюбленішим 

створінням - чому Я не встояв у чеснотах і мусив падати, страждати і трудитися, щоб повернутися 

до Тебе?". Голос відповів йому: "Всі духи були підпорядковані Закону Еволюції, і таким чином Мій 

Отець-Дух охороняє їх назавжди, і Він задоволений добрими справами Сина. Але Я послав вас на 

землю, щоб вона стала місцем боротьби за духовну досконалість, а не долиною війни і болю. Я 

сказав вам, щоб ви розмножувалися, не були неплідними. Але коли ви повертаєтеся в Духовну 

Долину, ви не приносите ніякого врожаю, ви тільки плачете і приходите без тієї благодаті, якою Я 

наділив вас. Тому Я посилаю вас ще раз і кажу вам: очищайтеся, шукайте те, що ви втратили, і 

відпрацьовуйте своє духовне сходження. 

Дух повертається на землю, шукає маленьке і тендітне людське тіло, щоб відпочити в ньому і 

почати новий життєвий шлях. Він знаходить призначене йому тіло маленької дитини і 

використовує його, щоб спокутувати свої злочини проти Мого Закону. Зі знанням Справи дух 

приходить на землю, він знає, що це дихання Отця і знає місію, яку несе від Нього. 

16 У перші роки вона невинна і зберігає свою чистоту, залишається в контакті з Духовним 

Життям. Потім він починає пізнавати гріх, бачить зблизька гордість, зарозумілість і непокірність 

людей праведним законам Отця, а непокірна від природи плоть починає плямувати себе злом. 

Впадаючи в спокусу, вона забуває про місію, яку принесла з собою на землю, і починає творити 

справи, що суперечать Закону. Дух і матерія скуштували заборонений плід, і коли вони впали в 

безодню, остання година застає їх зненацька. 

Знову дух опиняється в (духовному) середовищі існування, втомлений і схилений тягарем своєї 

провини. Тоді він згадує голос, який колись говорив до нього і досі кличе його, і, проливши багато 

сліз, відчуваючи себе загубленим, не знаючи, хто він, згадує, що вже був у цьому місці раніше. І 

Отець, який створив його з такою любов'ю, з'являється на його шляху і каже йому: "Хто ти, звідки 

ти і куди йдеш?". - Син впізнає в цьому голосі Слово Того, Хто дав йому буття, розум і здібності, 

Отця, Який прощає його знову і знову, очищає, виводить з темряви і веде до світла. Він тремтить, 

бо знає, що стоїть перед Суддею, і каже: "Отче, мій непослух і мій борг перед Тобою дуже великий, 

і я не можу розраховувати на життя в Твоєму Царстві, бо не маю ніяких заслуг. Сьогодні, 

повернувшись у Духовну Долину, я бачу, що тільки накопичив провину, яку повинен спокутувати". 
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Але люблячий Отець знову вказує йому шлях, він повертається у плоть і знову належить людству. 

Але тепер вже досвідчений дух з більшою силою підкоряє фізичну оболонку, щоб узяти гору і 

підкоритися Божественним заповідям. Битва починається. Він бореться з гріхами, які опускають 

людину, і хоче скористатися можливістю, яка надана йому для його відкуплення. Він бореться від 

початку і до кінця, і коли сивина на скронях блищить, а колись стійке і сильне тіло починає 

згинатися під вагою років і втрачає силу, дух відчуває себе сильним, більш зрілим і досвідченим. 

Яким великим і огидним видається йому гріх! Він відвертається від неї і досягає мети. Тепер він 

тільки чекає моменту, коли Отець покличе його, бо прийшов до висновку, що Божественний Закон 

справедливий і Воля Божа досконала, що цей Отець живе для того, щоб дарувати життя і спасіння 

Своїм дітям. 

Коли настав останній день, він відчув смерть у своїй плоті і не відчув болю. Він відійшов у 

вічність тихо і благоговійно. Він побачив себе в думках, і немов перед ним було дзеркало, він 

побачив себе прекрасного і сяючого світлом. Тоді голос заговорив до нього і сказав: "Сину, куди ти 

йдеш?". І він, знаючи, хто він, піднявся до Отця, і впустив Його світло в своє єство, і так сказав: "О 

Творче, о всеосяжна Любове, я приходжу до Тебе, щоб відпочити і дати Тобі наповнення". - 

Рахунок було зведено, і дух був здоровий, чистий, без кайданів гріха, і бачив перед собою високу 

нагороду, яка чекала на нього. 

Після цього він відчув, що зливається зі світлом того Отця, що його захоплення зростає, і він 

побачив місце миру, святу землю, відчув глибоку тишу і спочив на лоні Авраама". - 

17 Я говорю вам про чудеса, які містить у собі Духовне Життя, і пропоную вам Мої настанови. 

Чи виконаєш ти своє завдання на землі, щоб прийти до Мене, о народ Ізраїлю, о людство, о дочко 

Моя? Через заслуги ви ввійдете в Небесне Царство, а через практику чеснот досягнете миру на 

землі. 

18 Ти приходив у плоть знову і знову, і з кожним перевтіленням ти збільшував свою провину і 

обов'язок спокути. Не звинувачуйте Мене у своїх стражданнях, бо Я не караю вас, ви самі виносите 

собі вирок. 

19 Зараз у вас є остання можливість загладити свою провину. 

20 Я повернувся до вас через обіцянку, яку дав вам. Від Перших часів Я уклав з тобою завіт, і 

Я буду вести тебе до кінця. Бо ви - люди, які приготували себе до того, щоб сісти за Мій стіл. Я - 

їжа і плід, хліб і вино. 

21 Ви невтомно приходите слухати Мене і втамовувати свій голод і спрагу праведності, як і в 

Другу Епоху, коли за Мною також йшли люди, спраглі любові. Я проповідував Слово Моє в 

долинах і на горах, навіть на морі, і в пустелі йшли за Мною народи. Їхня віра не знала втоми, їхня 

впевненість була незламною. Тоді Моя милість розлилася над тими людьми і огорнула їх 

сокровенною сутністю Мого Слова. Матері несли дітей на руках, чоловіки кидали роботу, щоб 

послухати Мене, старі, спираючись на палиці, йшли за натовпом. 

22 В один з таких випадків Учитель здійснив чудо з хлібами і рибами як доказ того, що будь-

якого хліба вистачить, якщо його роздавати з любов'ю і без оглядки на особистість. Бо 

одностайність і братерство також будуть їжею. 

23 Навіть учні сумнівалися, що таких мізерних запасів вистачить, щоб нагодувати такий 

великий натовп. Але коли вони побачили, що диво стало дійсністю, то, засоромлені, сказали собі: 

"Воістину, це Месія!". 

24 Тепер, у Третій Епосі, ви знову маєте Мене. Я даю вам хліб життя вічного, яким буде 

харчуватися людство. 

25 Я даю вам це Слово за допомогою людського розуму. Для того, щоб дати про Себе знати в 

такий спосіб, Я повинен був дочекатися духовного та інтелектуального розвитку людини, щоб 

використати її в цей час. Моя воля виконана, і ця таємниця обернеться ясністю для всіх тих, хто 

поки що не розуміє її правильно. 

26 Не бійтеся суджень і насмішок сект і конфесій. Це вони, хоч і мають у своїх руках книги 

пророцтв, але не витлумачили їх (правильно) і тому не знали, чого чекати від Мене. Ви ж, не 

знаючи пророцтв, які говорили про Моє повернення як Святого Духа, очікували Мене. Зараз 

настала Третя Ера, але людство так і не зрозуміло, як тлумачити Євангеліє. 
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27 Скільки народів ходять, як вівці без пастиря. Але Я з вами, і щоб Мене можна було 

впізнати, Я виявив Себе в бідності і в смиренності, як у Другу Епоху. Якщо людство хоче 

ідентифікувати Мене через тих, хто йде за Мною, воно може досягти успіху: хворі, стражденні, 

принижені, виснажені, ті, хто голодують і жадають справедливості, ті, хто померли для віри, вони - 

ті, хто йде за Мною. 

28 Нікого не дивує, що за цей час Я не з'явився в лоні жодної церкви, так само, як і не вийшов з 

релігії в Другу Еру. 

29 Я не зупинюся там, де панує марнославство, матеріалізм та ідолопоклонство. Я дам про 

Себе знати в лоні найбільшої простоти і смиренності, де немає обрядів, що змушують забути суть 

Мого Закону. Тому не дивуйтеся, що Мене оточують нужденні, неосвічені і грішники, бо Я вклав у 

них Своє милосердя, перетворивши їх на корисних істот, дарувавши їм дари, щоб навернути 

багатьох, і через них, тобто через вас, Я дав ясні докази Своєї сили. Але якщо у вас ще є сумніви, 

то не турбуйтеся, бо "ніхто не є пророком у своїй країні". Завтра прийдуть чужинці, і вони повірять 

вам, або ви підете в невідомі землі, і вони приймуть вас, бо не всі сумніваються в вас. Є й ті, хто 

йде за вами і розраховує на вашу любов і допомогу, тим самим слугуючи вам стимулом і 

підбадьоренням у нелегкому сходженні по шляху. - Що станеться з тими, хто йде за тобою і 

знаходить у тобі силу, коли ти похитнешся? Коли відчуваєш зневіру, шукай Мене, і Я зміцню тебе. 

Коли вам буде боляче, не думайте, що Я вас покарав. Отримайте з цього випробування користь, яку 

воно містить для вашого розвитку. 

30 Мені б тільки захотіти цього, і ви були б чисті. - Яка була б заслуга, якби це Я очистив вас? 

Нехай кожен спокутує свої провини перед Моїм Законом, це - заслуга. Бо тоді ви знатимете, як 

уникнути падінь і помилок у майбутньому, бо біль нагадуватиме вам про них. 

31 Якщо між вчиненим проступком і його природними наслідками є щире каяття, то біль не 

досягне вас, бо тоді ви вже будете достатньо сильні, щоб з покірністю винести випробування. 

Світ п'є дуже гірку чашу, але Я ніколи не карав його. Але після його болю воно прийде до Мене, 

хто його кличе. Тоді ті, хто був невдячним, знатимуть, як віддячити Тому, Хто виливає в їхнє 

існування лише блага. 

32 Досі у світі не переважала людська любов. Як і від початку існування людства, насильство 

панує і перемагає. Хто полюбив, той став жертвою зла. 

33 Зло розширило своє царство і зміцніло на землі. Але в цей самий час Я приходжу, щоб 

протистояти цим силам Своєю зброєю, щоб серед людей встановилося царство любові і 

справедливості. А до того я буду боротися. Бо для того, щоб дати вам мир Мого Духа, необхідно, 

щоб Я вів війну і знищив усяке зло. 

34 День справедливості вже з вами, живі і мертві чують голос совісті в цей час. 

35 Цей світ не є вічною домівкою для вашого духу. Якби це було так, ви б не бачили, як 

помирає ваше тіло, яке ви так любите, не бачили б, як згасає життя ваших батьків, тих, хто дав вам 

життя. У цьому світі все швидкоплинне, немає нічого постійного. Якби все тут було щастям і 

насолодою, ви б ніколи не згадували про свій дух, не думали б про інших, не згадували б Мене. 

36 Дуже довгим був шлях болю, який пройшла твоя душа, і я не хочу, щоб ти зустріла ще 

більший біль, ніж той, який ти вже пережила. Повертайтеся до Мене в пошуках миру, шукайте 

свою досконалість, і Я перетворю вас на майстрів, які будуть наставляти і рятувати тих, хто 

заблукав у темряві невігластва. 

37 Люди, що плакали над Моїми словами прощення, чому досі не прийшла до вас 

справедливість, хоча правиця ваша показала Мені заплямовану кров'ю брата вашого? - Не бійтеся, 

бо ваше істинне покаяння буде, як мантія, що захищає вас, а Моє прощення, як кришталево чиста 

вода, зміцнить вас у вашій спокуті. Але горе тому, хто вбив і не віддав свого боргу! Горе тому, хто 

обманув, хто заподіяв ганьбу, хто не виконав свого обов'язку перед батьками! Бо тоді життя і біль 

будуть судити їх, як мудрий суддя, і навчати, як учитель. 

38 Сьогодні ви прийшли до Мене, подолавши всі перешкоди і тому, що прагнете наново 

почути Моє Слово. Бо ви маєте бажання стати Моїми учнями, і тому приходите слухати і вивчати 

Моє божественне вчення. 



U 33 

34 

39 Ви знаєте, що немає нічого кращого для того, щоб оновитися і знайти сили для подолання 

своїх пристрастей, ніж Моє Слово, яке просвітлює ваш дух і пробуджує в вас істинну любов до 

своєї духовної чистоти. 

40 Це час, коли Моє Слово представлено більш детально, щоб ви не були в невіданні того, що 

Я відкриваю вам. Але коли Я іноді говорю з вами в образах, то для того, щоб ви краще 

запам'ятовували Моє вчення. 

41 Я - рятувальна шлюпка, яка опинилася в межах досяжності потопаючого, що зазнав 

корабельної аварії. Ті, кого цілим і неушкодженим висадили на берег, де панує мир, згодом 

відчувають у собі обов'язок робити те ж саме зі своїми сусідами, коли їм загрожує загибель. 

42 Кораблів не вистачає, і є багато викрадених, які волають про допомогу. Ось людство гине в 

пороках, у розпусті і в злочинах! Ось люди, віддані життю матеріалізму та егоїзму! Жінки звикли 

до гріха, який панує всюди, вони втрачають свою доброчесність і делікатність, оскверняється дім, 

який є храмом людини, бо з нього зникає світло, тепло і мир. 

43 Я приходжу на цю планету і шукаю на ній душу людини, яка є храмом Божим, і запалюю в 

ній віру, говорячи їй про новий світ, світ миру, до якого вона може прийти через моральне 

оновлення і братерство. 

Одні відчувають, як серце їхнє пульсує силою, і роблять Божественний ідеал своїм, інші 

нарікають на перешкоди і труднощі, виправдовуючись тим, що не йдуть за Мною. Їм бракує віри, і 

вони не зрозуміли, що той, хто відвертається від своєї долі, повинен знову і знову приходити в одну 

і ту ж точку, поки не пройде весь шлях. 

44 Я не кажу вам відвертатися від ваших матеріальних обов'язків або від здорових задоволень 

серця і почуттів. Я лише прошу вас відмовитися від того, що отруює вашу душу і робить ваше тіло 

хворим. 

45 Той, хто живе в рамках закону, виконує те, що підказує йому совість. Той, хто 

відмовляється від дозволених насолод, щоб поринути в заборонені, навіть у хвилини найбільшої 

насолоди дивується, чому він не щасливий і не умиротворений. Бо від насолоди до насолоди він 

занурюється все глибше і глибше, поки не загине в безодні, так і не знайшовши справжнього 

задоволення для свого серця і духу. 

46 Хтось повинен піддатися і спорожнити до останньої краплі чашу, в якій шукав насолоди, не 

знайшовши її, щоб почути голос Того, Хто запрошує їх назавжди на бенкет вічного життя. 

47 Я приймаю приношення Моїх учнів. Ілля підготував вас і заступився переді Мною, щоб ви 

були гідні почути Моє Слово і знали, як використовувати його духовний сенс. Я обіцяю, що кожен, 

хто шукає Мене у своєму душевному болю, буде втішений. 

48 Це час Святого Духа, коли Я входжу в контакт з людиною. З тих, хто почув Мене, одні 

починають впізнавати Мене, а інші вже люблять Мене. Коли закінчиться цей час Мого прояву, 

людство дізнається, Хто прийшов. Вони визнають Іллю предтечею, сповненим благодаті і сили, а 

також Вчителем, який зійшов з любові до людського роду. 

49 Улюблені учні, візьміть Мене за приклад, щоб незабаром досягти кінця вашого 

відшкодування, коли Ілля, Пастир, який вів вас протягом століть, представить вас Мені. 

50 Я не хочу, щоб духи, коли вони покинуть цю землю, відчували себе самотніми або 

загубленими в неосяжній духовній долині, яка чекає на всіх. Тому Ілля звертається до вас, щоб ви 

підготувалися до цього переходу, і ви познайомили своїх братів з тим Духом, який є Пастирем і 

Посередником між людиною і її Творцем. 

51 Ви переживаєте період випробувань і справедливості, всі ви зараз пожинаєте плоди своєї 

праці. Цей час мав настати, він був написаний. Я попереджав вас молитися і каятися, але Я 

знайшов вас сплячими, без пам'яті про Мої слова. Але Я спостерігаю за вами і прийшов ще раз, 

щоб дати вам Моє Вчення, яке відкриває перед вами дуже широкі горизонти. Якщо ви зможете 

його осягнути, то будете мужніми і вольовими, а коли це світло проникне у ваш дух, йдіть до 

інших і допомагайте їм звільнитися від їхньої млявості. Змилуйся над тими, хто грішить через 

незнання, і вкажи їм шлях, який веде до їхнього спасіння. 

52 Я роблю учнями тих, хто колись був дітьми, і ще більше наближаю учнів до Себе. Всіх вас 

Я посадив на одну небесну драбину і розділив ваші скорботи. Біль людства доходить до Мене, Ілля 
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бореться за духовну єдність людства. Нова вавилонська вежа виросла в гордості і чварах, але 

навпроти неї Я будую вежу Ізраїлю на фундаменті смирення і любові. Боротьба буде великою, але 

врешті-решт чеснота переможе гріх і мир буде відновлено. Тоді слабкі стануть сильними, сліпі 

відкриють очі, і відбудеться справжнє пробудження душі, щоб вона могла вступити в життя 

розвитку. 

53 Золото і влада, яких так прагне людина, не дадуть спокою її духу, не втішать її хворого 

ложа, а лише закам'яніють її серце. Як часто Я ставив перед багатими картини болю, щоб 

перевірити їхні почуття, а вони залишалися байдужими до сиріт, страждань і болю своїх ближніх, 

не розуміючи, що Я зробив їх хранителями матеріальних благ лише для того, щоб вони 

розподіляли їх зі справедливістю і любов'ю. 

54 Є багато істот, які чекають милосердної руки, яка зцілить їх, слова розради чи прикладу, 

який спокутує їх. Дух страждає від голоду за любов'ю, за щирістю і за справедливістю, і ти, 

Ізраїлю, можеш дати, бо Я дав тобі достаток духовних благ для роздачі. 

55 Не всі часи будуть для вас такими мирними. Тому сьогодні, коли ви ще маєте свободу дій, 

старанно працюйте і готуйте своїх братів з інших народів через молитву. Ви вже знаєте, що Дух не 

знає відстаней, і тому в день, коли Моє вчення буде доноситися через Моїх посланців, вони не 

спіткнуться, а знайдуть друзів, братів, які зрозуміють їх місію і дадуть їм підтримку і тепло. 

56 Кому довірено це послання і хто живе в спілкуванні зі Мною, тому Я вселю досконалі 

справи і відкрию Свого Духа в його словах. 

57 Багато хто з вас відчув на собі презирство людей за те, що вони йдуть за Вчителем. Інші 

були відкинуті в домі своїх батьків, а третіх відкинув чоловік або дружина. Але пам'ятайте, що Я 

все це бачу і що Я щедро відплачу за вашу жертву. 

58 В усіх, хто вас оточує, бачити не ворогів, а братів. Не вимагайте ні для кого покарання, 

будьте поблажливими, щоб подавати приклад прощення і щоб у вашому дусі не виникало докорів 

сумління. Закрий свої вуста і дозволь Мені судити твою справу. 

59 Зцілюйте хворих, повертайте розум збентеженим. Вижени душі, що затьмарюють розум, і 

зроби так, щоб обидва* повернули собі світло, яке вони втратили. 
* Див. примітку 4 у додатку 

60 Моліться за народи, бо Я буду пильнувати вас. Несіть Моє Слово до всіх сердець. Дякуйте 

Мені потім за блага, які ви отримали, бо тоді ви зрозумієте, що жоден листок на дереві не 

ворухнеться без Моєї волі. 

61 Істинно кажу вам: Ті, хто найбільше віддалився від Мене, усвідомлюють, що настав час 

суду, бо вони мають передчуття і тривоги. 

62 Мій голос кличе і будить духів, як сурма. Але якби людство потурбувалося про вивчення і 

осмислення пророцтв Першої і Другої Епохи, то ніщо з того, що відбувається зараз, не здивувало б 

і не збентежило б його, бо все вже було передбачено. 

63 Моє вчорашнє слово виконується сьогодні, бо скоріше Царська Зірка перестане сяяти, ніж 

воно не буде виконане. 

64 Терпіть гіркоту, яку завдає вам війна народів, не вимагайте від них (божественної) 

справедливості, бо їхня чаша страждань вже досить гірка. Будьте милосердні у своїх судженнях, 

думках і молитвах. 

65 Ті, хто все ще насолоджується певним спокоєм, мають обов'язок молитися, щоб допомогти 

тим, хто страждає від тягот і злигоднів війни. 

66 Якщо замість співчуття ви відчуваєте гнів або презирство до тих, хто завдає стільки 

страждань людству, - істинно кажу вам, ви позбавляєте себе всякого духовного піднесення і 

розуміння. 

67 Нехай Мій голос відгукнеться у вашому серці, втілюйте Моє Слово в життя: так Моє 

Вчення набуде сили на землі. Це світло, яке буде протистояти ідеям, що вийшли з хворого і 

загниваючого людства. 

68 Усю праведність, усю велич і усе світло, яке тільки може забажати людина для розвитку 

свого духу, вона зможе знайти в Моєму вченні. Але для того, щоб людина зупинилася, щоб 
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дослідити Моє вчення і зацікавитися його змістом, вона повинна спочатку усвідомити перші плоди 

його в оновленні і чеснотах Моїх учнів. 

69 Я обіцяю відкрити вам великі таємниці, якщо ви будете жити в мирі. Бо тоді Моє світло 

зможе засяяти у вашому єстві. 

70 Ви всі хочете бути серед тих, хто свідчить про Мою істину і є як маяк для мореплавця або 

зірка для паломника на шляху людства. 

71 Сьогодні ви маєте Мене серед вас за допомогою цього проголошення. Скористайтеся Моїм 

перебуванням і станьте учнями від немовлят, щоб ви могли гідно проповідувати Моїм Словом, 

коли Я перестану говорити. 

72 Учіться, пильнуйте і моліться, сійте любов і милосердя серед ваших братів, щоб через ваші 

діла Я міг сказати людям: Любіть один одного! 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 34 
1 Улюблені люди, не чекайте кращих часів, щоб розкрити це послання людству, бо не настане 

іншого більш відповідного часу, ніж цей. 

2 Відкрийте очі на реальність і не мрійте більше про суєту світу. Зрозумійте, що ваша місія - 

нести Моє вчення на всіх земних шляхах. 

3 Тут, серед цього натовпу, я відкриваю майбутніх емісарів, нових апостолів, працівників, які 

повинні бути невтомними у виконанні свого завдання. 

4 Одні підуть на Схід, інших Я пошлю на Захід, і різноманітність мов не буде перешкодою 

для поширення Мого Слова. 

5 Меч світла, любові і справедливості, присутній у Моєму вченні, прокладе шляхи, зруйнує 

стіни невігластва і зітре кордони. Все буде підготовлено для об'єднання народів. 

6 На початку боротьби дехто з радістю прийме тринітарно-марійську духовну доктрину. Інші 

ж будуть відкидати його і переслідувати вас, вбачаючи в ньому загрозу своїй земній владі і своїм 

помилковим тлумаченням. Але істинно кажу вам, що це буде так, наче долонею своєю вони 

закриють сонце, щоб воно не давало світла свого. 

7 Я повинен попередити вас, що той, хто відкине це Слово, відкине Мене, а той, хто прийме 

його, прийме Мене. Бо в його духовному значенні Я відкрив Себе людям у цей час, в ньому 

присутній Мій дух. Тому я кажу вам: Хто прийме Моє Слово, той впізнає Мій голос, відкриє Мені 

двері свого серця і матиме Мене в собі. 

8 Моє правосуддя запропонувало вам чудову можливість загладити свою провину і сплатити 

борг. Не дайте жодному дню вашого життя пропасти даремно, яке я вам довірив. 

9 Ти - блудний син, який покаянно повернувся до Отчого дому, і Я прийняв тебе з любов'ю, 

щоб ти повернув собі свою спадщину. 

10 Я знаю, хто з тих, хто приходить зі сльозами на очах до Мене, - істинно розкаюється, хто 

сльозами щирого каяття оплакує свою провину і просить Мене про можливість загладити свою 

провину. Вони плачуть через те, що образили свого Батька, вони не плачуть через себе. На 

противагу цьому є інші, які нібито жалкують, що образили Мене, і плачуть, обіцяючи і навіть 

клянучись більше не грішити. Але одночасно з тим, що вони клянуться, вони просять Мене про 

нові земні блага. Це ті, хто незабаром знову відійде з дому Отчого. 

11 Якщо їм вдасться отримати від Мене те, чого вони прагнули, то вони змарнують це. Якщо 

вони не отримають його, то будуть хулити Мене. Вони думають, що в ницість цього шляху є лише 

терни, і не знають, що той, який вони обрали, є найбільш непевним, вибоїстим і небезпечним. Вони 

думають, що, повністю віддавшись насолодам світу, зможуть примножити свої багатства і тим 

самим зменшити свої тяготи, не розуміючи, що, відкинувши солодкий тягар духовного хреста, 

вони звалили на свої плечі величезний матеріальний тягар, під вагою якого вони закінчать життя в 

депресії. 

12 Як мало тих, хто прагне жити в раю миру, світла і злагоди, виконуючи Божественні закони з 

любов'ю. 

13 Дуже довгий шлях пройшли люди, а все одно воліють їсти заборонені плоди, які лише 

накопичують страждання і розчарування в їхньому житті. Заборонені плоди - це ті, які є добрими, 

бо їх створив Бог, але які можуть стати шкідливими для людини, якщо вона не підготувалася 

належним чином або вживає їх надмірно. 

14 Чоловік і жінка приймають плід життя без підготовки і не усвідомлюють своєї 

відповідальності перед Творцем, коли через них на землі з'являються нові істоти, які стають 

людьми. 

15 Вчений благоговійною рукою зриває плід з дерева науки, не прислухаючись до голосу своєї 

совісті, в якому промовляє до нього Мій Закон, щоб сказати йому, що всі плоди з дерева мудрості 

добрі, і тому той, хто зриває їх, може робити це виключно для блага свого ближнього. 

16 Ці два приклади, які я навів, показують вам, чому людство не знає ні любові, ні спокою того 

внутрішнього раю, який людина повинна мати в своєму серці назавжди через послух Закону. 
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17 Щоб допомогти вам знайти те ж саме, Я навчаю грішників, непокірних, невдячних і 

зарозумілих, щоб ви зрозуміли, що ви наділені духом, що у вас є совість, що ви можете повною 

мірою судити і оцінювати, що є добро і що є зло, і щоб вказати вам шлях, який приведе вас до раю 

миру, мудрості, безмежної любові, безсмертя, слави і вічності. 

18 Я звертаюся до вас, що згрішили, бо праведники вже живуть у духовному раю; а решта 

істот, які не мають духу, а отже, і совісті, насолоджуються своїм раєм, яким є природа, де вони 

живуть у досконалому послуху і в повній гармонії з усім творінням. 

19 Сьогодні Я висвітлюю шлях, по якому вам належить розвиватися і в кінці якого ви 

зустрінете Мене. Я не примушую вас, але звертаю вашу увагу на те, що якщо ви не прислухаєтеся 

до цього заклику, то незабаром самі прийдете до того, щоб шукати шлях спасіння. Але тоді ви 

втечете від жахів вашої нелюдськості, вашої пихи і вашої зарозумілості. 

20 Я прийшов до вас не з суворістю. Ви самі даєте своїм проступкам те покарання, на яке вони 

заслуговують. 

21 Народе Мій, у твоєму серці Я залишаю суть Мого Слова, щоб ти живився ним духовно. Бо 

серце твоє подібне до квітки, і пахощі його - суть любові, яку Я вклав у нього. Не дайте цій квітці 

зів'янути, бо незабаром вона втратить свої пахощі. Чутливі квіти ваших садів, але ще чутливіше 

ваше серце, а ще більше його божественна сутність. 

22 Після 1950 року ви більше не будете отримувати Моє Слово через ці органи зв'язку,* які ви 

називали носіями голосу або перекладачами. Одні перейдуть з цієї землі в іншу. 

Інші залишаться, щоб отримати перші натхнення, знаки, які передують з'єднанню від духу до духу. 
* Див. примітку 9 у додатку 

23 Коли цей зв'язок почне розвиватися серед вас, ви в істині почнете осягати і розуміти вчення, 

яке ви зараз отримуєте, і в той же час ви будете знати, як відокремити духовний сенс Мого Слова 

від усіх недосконалостей, які носій голосу міг додати до Мого Слова. 

24 Тепер я запитую вас: чи згодні ви бути вбогими на землі, але багатими духом? Чи ви 

віддаєте перевагу земним насолодам перед пізнанням вічного життя? - Благословляю вас, бо в 

серці ви кажете Мені: "Господи, ніщо не зрівняється зі славою слухати Твоє Слово". 

25 У цей час Я даю вам нове послання: Третій Заповіт. Багато хто був свідком цього прояву. 

Але істинно кажу вам: не ви зрозумієте повного сенсу того, що Я відкрив вам, і не ви оціните 

значення, яке має це послання. 

26 Часто Я давав вам вчення, а ви тлумачили його помилково, бо ви матеріалізовані, і коли Я 

говорив вам про духовні осяяння, ви надавали їм матеріального значення. Прийдуть інші, більш 

духовно розвинені покоління, і коли вони будуть вивчати вчення, які містять ці одкровення, вони 

будуть тремтіти від духовного зворушення. Іншим разом вони будуть насолоджуватися ніжним 

миром Мого Слова, а в інших випадках вони будуть вражені тим, що вони знайдуть в Моєму 

вченні про любов. Тоді вони скажуть: як це можливо, що присутні в той час свідки цього Слова не 

усвідомлювали його значення, його величі і його світла? - І це вже не вперше: Навіть у Другу 

Епоху, коли Я промовляв до серця людей, вони не розуміли Мене, бо жили і думали тільки для 

світу і для матерії. 

27 Коли тіло, що служило Мені оболонкою в Другій Епосі, увійшло в агонію і Я промовив 

останні слова з хреста, серед Моїх останніх речень було одне, яке не було зрозуміле ні в ті 

хвилини, ні ще довго після них: 

"Боже мій, Боже мій, чому Ти покинув Мене?" 

28 Через ці слова багато хто засумнівався, інші розгубилися, думаючи, що це пустослів'я, 

коливання, хвилина слабкості. Але вони не врахували, що це була не остання фраза, що після неї Я 

говорив інші, які виявили повну силу і ясність: "Отче, в руки Твої віддаю Духа Мого"; і: "Все 

звершилося". 

29 Тепер, коли Я повернувся, щоб внести світло у вашу плутанину і висвітлити те, що ви 

називаєте таємницями, Я говорю вам: Коли я висів на хресті, агонія була довгою, кривавою, і тіло 

Ісуса, безмежно чутливіше, ніж у всіх інших людей, витримало довгу агонію, і смерть не настала. 

Ісус виконав свою місію у світі, вже сказав останнє слово і дав останню науку. І тоді те мученицьке 
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тіло, та розтерзана плоть, відчуваючи розлуку з Духом, у муках запитувала Господа: "Отче, Отче, 

чому Ти мене покинув?". - Це був ніжний і стражденний плач пораненого ягняти за своїм 

Пастирем. Це був доказ того, що Христос, Слово, дійсно став людиною в Ісусі, і що Його 

страждання були справжніми. 

30 Чи можете ви приписати ці слова Христу, який вічно з'єднаний з Отцем? - Тепер ви знаєте, 

що це був стогін тіла Ісуса, яке було осквернене людською сліпотою. Але в міру того, як ласка 

Господня сходила на цю мученицьку плоть, Ісус продовжував говорити, і Його слова були: "Отче, в 

руки Твої віддаю Духа Мого". - "Все зроблено". 

31 Коли ж ти, людство, будеш так зі Мною розмовляти? Коли ти вимовиш той ніжний плач, 

який не є докором, не є сумнівом, не є браком віри, але доказом любові до Отця, яким ти 

сповіщаєш Йому, що хочеш відчути Його близьким в останню годину? - Подумайте над кожним 

Моїм реченням, бо Я є істина, обіцяна вам. 

32 Тепер, коли Я навчаю вас, Я використовував неосвічених і невігласів, бо вчені і вчені 

відреклися від Мене. Я також шукав грішників, щоб навернути їх і послати свідчити про Мою 

істину. Ці Мої діти, через яких Я даю про Себе знати, повинні довести, що вони гідні цієї благодаті, 

пробудившись до світла вчення, яке вони будуть проповідувати, щоб вони могли досягти повного 

знання свого завдання і зрозуміти, що тільки подаючи приклад і показуючи добрі справи, їм 

повірять їхні співгромадяни. 

33 Цей час навчання буде сприятливим для оснащення натовпу. 

34 Моє вчення - це чиста і кришталево прозора вода ріки життя, якою ви очиститеся і 

отримаєте те перетворення, яке зробить вас гідними називати себе учнями Святого Духа. 

Приготуйте своє серце в Моєму Слові, і істинно кажу вам, з нього проросте добре насіння. 

Формуйте свій дух і розум, слухаючи Мене, і ваші справи, слова і думки будуть випромінювати 

Мою Істину. 

35 Правда, не тільки ви будете свідчити про Мене, бо все творіння є живим доказом Моєї 

істини. Але в цій роботі у вас є завдання, яке ви повинні виконати, і борг, який ви повинні сплатити 

перед собою. Бо істинно кажу вам: Мені ви нічого не винні, тільки самі собі. 

36 Якщо ви не будете свідчити про свого Господа, це зроблю Я, але ви будете гірко плакати, бо 

не були з Учителем у годину битви. 

37 Хочете знати, як зробити так, щоб Ваші свідчення були визнані правдивими? - Будьте щирі 

з собою, ніколи не кажіть, що маєте те, чого не маєте, не намагайтеся виявити те, чого не отримали. 

Навчайте тільки того, що знаєте, свідчіть тільки про те, що бачили самі. Але якщо вас запитують 

про те, на що ви не можете відповісти, мовчіть, але ніколи не брешіть. Ще раз кажу вам, що ваше 

"так" завжди повинно бути "так", а ваше "ні" завжди "ні", тоді ви будете вірні істині. 

І клястися не треба, бо той, хто говорить правду, не потребує клятв, щоб здобути віру, бо він 

несе просвітлення своїми справами. Нехай поклянеться, хто брехав, а хто - коли настане момент, 

коли він потребує довіри, - повинен закликати ім'я Боже, щоб надати силу своїм словам. Не 

клянися ні Богом, ні Марією, ні батьками твоїми, ні життям твоїм. Я ще раз кажу вам, що ваші 

справи повинні свідчити про ваші слова, тоді і те, і інше буде свідчити про Мене. 

38 Якщо ви говорите істину і вам повірять, то блаженні ті, які повірили вам. Якщо вас 

відкидають, ображають або висміюють за те, що ви говорите істину, залиште цю справу Мені, бо 

справа істини - Моя, і тоді Я буду захищати вас. І не намагайтеся закрити правду завісою брехні, бо 

тоді суд ваш буде великий. Хіба ви нічого не знаєте про той великий храм в Єрусалимі, в який 

люди входили протягом багатьох століть, прагнучи влади і мудрості? Бо вона була велика, доки її 

лоно було як притулок спокою для духів. Але коли туди увійшли лицемірство, брехня і 

користолюбство, її завіса розірвалася, і згодом від неї не залишилося каменя на камені. 

39 Я ще раз кажу вам почати бути чесними по відношенню до самих себе, не намагатися 

обманювати самих себе, тобто почати любити правду. Наближається час, коли впадуть великі 

голови світу, коли народи відчують Мою божественну справедливість. Скільки плачу буде тоді 

серед людей! Світ фальші, помилок і несправедливості зникне, а на його місці встановиться 

Царство Боже, яке є справедливістю і світлом. Для багатьох людських справ це буде кінець, але для 

часу одухотворення - початок. 
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40 Світ, який зникне, буде світом зла, який ви створили, де сильні пригнічують слабких, з 

якого зникла навіть невинність дітей, де батьки не розуміють дітей, а діти не розуміють батьків. 

Цей світ, в якому найсвятіші принципи та інститути були осквернені людьми, і в якому люди 

вбивають один одного замість того, щоб любити один одного як брати. 

41 Для того, щоб цей новий Вавилон зник, його зло треба викорчовувати, як бур'ян. Біль буде 

великим, але в цій чаші страждань нечисті очистяться, сліпі прозріють, смерть зупинить земний 

шлях багатьох людей, але не для того, щоб їх знищити, а для того, щоб повернути до життя. 

42 Від злих справ людства нічого не залишиться. Але на руїнах вашого минулого Я підніму 

новий світ як велике Царство, в якому людство буде як велика родина, що живе в мирі, любові, 

відчутті і мисленні в Моєму Законі Любові. 

43 Нові покоління заселять землю і пожинатимуть як духовно, так і матеріально плоди досвіду 

і розвитку, залишені їхніми попередниками, бо з усього минулого вони виберуть добрі плоди. 

44 Над недосконалими культами Моєї Божественності підніметься істинно духовне поклоніння 

Богу, так само, як над матеріалістичною наукою людей сьогодення підніметься нова наука на 

службі братерству, добробуту і миру. 

45 Роз'єднаність людей зникне, і як вони віддалялися один від одного в своєму розбраті, 

створюючи діалекти і мови для кожного народу, так і коли на землі засяє гармонія, всі відчують 

потребу в спілкуванні єдиною мовою. Істинно кажу вам, братерська любов один до одного 

полегшить їм цю роботу, бо вона буде заснована на Моїй заповіді, яка говорить вам: Любіть один 

одного. 

46 Як може бути правильним, щоб люди не розуміли один одного, коли навіть тварини одного 

виду розуміють один одного, навіть якщо одні з одного регіону, а інші з іншого? 

47 Об'єднайтеся в любові під натхненням вашого Отця, і Той, Хто є Альфа і Омега всього 

творіння, дасть вам універсальну мову. 

48 Освіжайтеся, освіжайтеся Моїм Словом, воно вище поділу ваших мов, вище вашого початку 

і вище вашого кінця. Але якщо ви здивувалися настільки детальному і невичерпному способу, яким 

Я говорив з вами через вуста Моїх глашатаїв, знайте, що це була лише іскра Мого Божественного 

Світла, яку Я послав через ці уми. 

49 Ви запитуєте Мене: "Господи, якщо Ти обрав нас свідками цього прояву, то чому не 

відгородив нас від страждань і нещасть земних?". - На це я вам відповідаю, що вам необхідно 

спорожнити - хоча б трохи - чашу страждань, яку п'ють ваші брати, щоб ви могли зрозуміти їхні 

страждання. 

50 Якщо Я сказав вам, що в цей час буде знищено все, що створила зарозумілість і злоба 

людська, то невже ви не вірите, що і в вас є щось, що потрібно знищити, урізати або спокутувати? 

51 Ви обдаровані, але в той же час дуже страждаєте від випробувань. Але якщо біль не дає вам 

спокою, пам'ятайте, що це лише крапля гіркого зілля, яке п'ють інші народи. Коли серце відчуває 

біль, воно спонукається до молитви, і в цьому воно інтуїтивно розпізнає одне із завдань, яке цей 

народ приніс на землю. 

52 Моліться, діти Мої, з думками про світло, мир і братерство, бо ці молитви не загубляться в 

просторі, але їх сила буде підтримувати їх вібрацію в духовному і направляти їх до серця тих, за 

кого ви молилися. Моє слово не повинно стати для вас буденністю, приходьте з таким же 

смиренням і запалом, як і в перші дні, щоб ваша молитва була почута вашими братами. Бо прийде 

день, коли ви відчуєте, що все ваше єство потрясеться, і цей день буде останнім, коли я говорю з 

вами в цій формі. 

53 Для чого ви думаєте, що Я покликав вас у цей час, натовпи людей? Чи тільки для того, щоб 

зцілити свої хвороби або відновити втрачений спокій? - Ні, люди, якщо я підняв вас до істинного 

життя, запалив віру у ваших серцях, повернув посмішки на ваших обличчях і силу у ваших тілах, 

то тільки тому, що хотів озброїти вас таким чином, щоб ви могли піднятися на боротьбу. Але Я 

бачу, що багато хто думає про себе і відвідує Мої уроки тільки для того, щоб знайти душевний 

спокій, не бажаючи знати анітрохи про завдання, яке їх чекає. Інші йдуть, як тільки отримують 

бажане, не виявляючи ніякого інтересу до вивчення і розуміння сенсу Мого вчення. 
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54 Ви всі були покликані брати участь у цій роботі, і тому Я вилив Своє Слово на цей народ, 

щоб вони зберегли те ж саме в своїх серцях, навіть якщо це лише одне з Моїх речень. 

55 Моє вчення говорить вам: Якщо ви не зробите Моє Слово відомим людству, каміння 

заговорить, щоб свідчити про Мою істину і про часи, в які ви живете. Але не чекайте, поки каміння 

заговорить, бо воно заговорить, змусивши землю здригнутися, моря розбурхатися або вирватися 

потоками з кратерів вулканів. 

56 Краще вчасно підготуйте себе, щоб, коли цей світ спустошать моровиці, невідомі хвороби і 

всілякі скорботи, ви - розсіяні по всіх шляхах землі - донесли до сердець Моє добре, зміцнююче 

Слово, щоб прилетіти, як ніжний вітерець, до тих, кого обрушилися урагани. 

57 Відкиньте свою млявість і використовуйте дорогоцінний час, яким ви насолоджуєтеся 

сьогодні, бо ви не знаєте, чи матимете мир у прийдешніх часах, щоб вивчати і занурюватися в Моє 

Слово. 

58 Моліться, як добрі учні, і наповнюйте свої серця благородними цілями. Не забувайте, що я 

не роблю між вами різниці рас, класів і релігій, щоб, куди б ви не пішли, ви відчували себе на своїй 

батьківщині і вважали кожного, кого ви зустрінете, якої б раси він не був, тим, ким він є насправді: 

вашим братом. 

59 Я приніс вам це Слово і дозволив почути його вашою мовою, але доручаю вам перекласти 

його згодом іншими мовами, щоб воно стало відомим усім. 

60 Так ви почнете будувати справжню вежу Ізраїлю, ту, яка духовно об'єднує всі народи в одне 

ціле, яка об'єднує всіх людей в тому божественному, непорушному і вічному законі, який ви 

відчули в світі з вуст Ісуса, коли Він сказав вам: "Любіть один одного!". 

61 Досліджуйте Моє Слово, поки не переконаєтеся в його чистоті та істинності. Тільки тоді ви 

зможете мужньо йти своїм шляхом і твердо стояти проти вторгнення матеріалістичних ідей, які 

загрожують духу. Бо матеріалізм - це смерть, це темрява, це ярмо і отрута для духу. Ніколи не 

міняйте світло і свободу свого духу на хліб земний, на мізерні матеріальні блага! 

62 Істинно кажу вам: Той, хто довіряє Моєму Закону і витримує у вірі до кінця, ніколи не буде 

відчувати нестачі в матеріальному забезпеченні життя, а в моменти з'єднання з Моїм Духом завжди 

буде отримувати хліб вічного життя через Мою безмежну милість. 

Мир Мій з вами! 



U 35 

42 

Інструкція 35 
1 Блаженні ті, хто просить Мене зі смиренням і вірою про вдосконалення свого духу, бо вони 

отримають від Отця свого те, чого просять. 

2 Блаженні ті, хто вміє чекати, бо Моя милосердна допомога дійде до їхніх рук у потрібний 

момент. 

3 Вчіться просити, а також чекати, знаючи, що ніщо не уникне Моєї волі любові. Вірте, що 

Моя воля проявляється в кожній вашій потребі і в кожному вашому випробуванні. 

4 Дитина має право вимагати від батька того, що відповідає Його закону справедливості і 

любові, а батько, зі свого боку, зобов'язаний забезпечувати дитину. 

5 Кажу вам, що ті, хто підкоряються Моїй Волі тут, на землі, будуть насолоджуватися Моєю 

любов'ю, коли вони будуть в дусі. 

6 Коли тягар твого хреста обтяжить тебе, покличеш свого Помічника, і Я негайно прийду тобі 

на допомогу. 

7 Моліться у хвилини випробувань короткою, але голосною і щирою молитвою, і ви відчуєте 

втіху; і коли ви досягнете співзвучності з вашим Господом, Я зможу сказати вам, що Моя Воля - 

ваша Воля, і ваша Воля - Моя Воля. 

8 Моліться не тільки тоді, коли переживаєте болісні випробування, моліться і тоді, коли 

перебуваєте у спокої, бо тоді ваше серце і думки зможуть зайнятись іншими. І не моліться тільки за 

тих, хто зробив вам добро, або за тих, хто не заподіяв вам шкоди, бо це хоч і почесно, але не 

настільки велике, як заступництво за тих, хто заподіяв вам якусь шкоду. 

9 Пам'ятайте, що Я, ваш Учитель, був помічником і визволителем тих, хто кричав перед 

Пилатом: "Розіпни Його! Розіпни Його!". - Ви теж можете допомогти своїм братам нести свій хрест 

у покорі: молитвою, думкою, словом, а також матеріально. Таким чином ви зможете зробити 

спокуту того, хто обтяжений тягарем свого болю або своєї боротьби, більш стерпною. 

10 Це сприятливий час для того, щоб бути милосердними. Тому моліться, просіть і працюйте, 

ниви родючі і чекають на вас. 

11 Моліться за мир для народів, привертайте його своїми молитвами. Посилайте цілющий 

бальзам через свої думки і передавайте світло в уми ваших братів. Істинно кажу вам, що ваші 

прохання ніколи не залишаться непочутими і непоміченими вашим Отцем. 

12 Будьте готові, бо багато хто буде заперечувати, що Я відкрив Себе через людський розум. 

Але ви скажете їм, що це відбувається не вперше: що Бог говорив через людину в Три Епохи, що 

від початку часів всі пророцтва, натхнення і одкровення, дані людству, були божественними 

голосами, отриманими через людське посередництво, що направляли людей всіх часів і народів. 

13 Ті, хто заперечує, суперечить або обурюється вашим свідченням, діють так тому, що не 

знають, що таке духовний прояв, навіть якщо вони називають себе вченими на землі. 

14 Це Моя воля, щоб людство, через цей народ, який став свідком Мого прояву в цій формі, 

дізналося, що людина була призначена від свого походження, щоб бути в спілкуванні зі своїм 

Небесним Батьком, щоб служити Йому на цій планеті в якості глашатая, і що, хоча в минулі часи 

випадки людей, вустами яких говорив Господь, були ізольовані, ви зараз живете в час, коли люди 

будуть досягати більшої досконалості і ясності в дусі, щоб спілкуватися з Отцем з покоління в 

покоління. 

15 Ви оголосите, що в той час люди будуть радитися про все зі своїм Господом, щоб 

здійснювати свої справи у світі в рамках заповідей Божественного Закону. Батько сімейства буде 

говорити до своїх дітей словами, які Господь вкладає в його уста. Вчителі навчатимуть під вищим 

натхненням, правителі знатимуть, як донести Волю Божу до своїх народів, судді підкорятимуться 

голосу своєї совісті, яка є світлом Того, Хто все знає і тому єдиний здатний судити з досконалістю. 

Лікарі будуть уповати насамперед на божественну силу, і їхнє слово і їхня цілюща сила буде йти 

від Господа. Вчені осягнуть настільки складне завдання, яке вони принесли з собою на Землю, і в 

силу своєї духовної оснащеності отримають божественні підказки. Нарешті, всі ті, хто принесли в 

світ місію наставляти душі на шлях розвитку, будуть знати, як піднятися для отримання Моїх 

одкровень і донести їх до сердець людей з тим світлом і чистотою, з якою вони отримали їх самі. 
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16 Я говорю вам про епоху, яка настає, і про яку ви повинні сповіщати і пророкувати в 

упевненості, що вона здійсниться. Якщо ж брати твої будуть сміятися з твого пророцтва, не впадай 

у відчай, бо й апостол Іоанн, коли сповістив, що він отримав у з'єднанні з Отцем, був осміяний і 

навіть вважався божевільним. Проте настав час здійснення всього того, що здавалося одним 

неможливим, а іншим - дивним і незрозумілим. 

17 Час, в якому ви живете сьогодні, є саме тим, в якому здійснюється все те, що Я говорив 

вустами того провидця, пророка і глашатая Вчителя. 

18 За своє духовне бачення цей апостол любові і правди був переслідуваний, замучений і 

засланий. Але йому не бракувало Мого захисту від переслідувачів і катів, і тому Я кажу вам: не 

бійтеся. Якщо вас ув'язнять за це, Я випущу вас на волю; якщо позбавлять вас роботи і хліба, Я 

збережу вас; якщо принижуватимуть вас або обмовлятимуть, Я прославлю вас і вчиню вам 

правосуддя; і якщо вб'ють вас, Я воскрешу вас до істинного життя. 

19 Ось чому я продовжую говорити вам, щоб ви готували себе через молитву, щоб ви могли 

поширювати це пророцтво і давати це свідчення вашим братам з серцем, повним лагідності, сили, 

віри і любові. 

20 Все, що ви будете робити в рамках цієї підготовки в Моє ім'я, повинно принести добрі 

плоди, і ви побачите, що все, про що ви мріяли, здійсниться. 

21 Так само, як Я виконав усі Свої обіцянки людям минулих часів, так само Я виконаю їх і вам. 

22 Ви живете в часи страху, в яких люди очищаються, спорожнюючи свою чашу страждань до 

кінця. Але ті, хто вивчав пророцтва, вже знали, що неминуче настане час, коли скрізь спалахнуть 

війни через те, що народи не розуміють один одного. 

23 Невідомі хвороби та пошесті ще не з'явилися серед людства і не спантеличили вчених. Але 

коли біль досягне свого апогею серед людей, у них ще знайдуться сили вигукнути: "Кара Божа!". 

Але Я не караю, це ви самі себе караєте, коли відступаєте від законів, які керують вашим духом і 

вашим тілом. 

24 Хто випустив на волю і кинув виклик силам природи, як не нерозумність людей? Хто 

порушив Мої закони? - Зарозумілість вчених! Але істинно кажу вам: цей біль послужить для того, 

щоб викорчувати з коренем бур'яни, які виросли в серцях людей. 

25 Поля будуть вкриті трупами, гинутимуть навіть невинні. Одні загинуть від вогню, інші - від 

голоду, треті - від війни. Земля здригнеться, сили природи прийдуть в рух, гори вивергнуть свою 

лаву, а моря зашумлять. 

26 Я дозволю людям довести свою розбещеність до тієї межі, до якої дозволяє їм їхня вільна 

воля, щоб, жахнувшись власного творіння, вони відчули справжнє каяття в своєму дусі. 

27 Смиренні учні, люди любові до братів ваших, хоч і сповнені недосконалості: протидійте 

впливу пристрастей, розв'язаних війною, думками про мир, молитвами, насиченими духовним 

світлом, словами братерства і справами, що містять правду і милосердя. Ви повинні бути готові, бо 

в кінці війни, коли закінчиться ця міжусобиця, натовпи людей прийдуть здалеку в пошуках 

бальзаму для тіла і для душі. 

28 Не покинь нас, коли прийде та година, Учителю, - каже Мені цей народ. На що Я 

відповідаю, що не можу вас покинути, бо Я присутній у всьому, що створено. 

29 Я буду говорити з людьми через сили природи, з морів пролунає Мій Голос, і від одного 

кінця цієї планети до іншого духи відчують дотик Світла Того, Хто єдиний може сказати вам з 

істинною ніжністю: "Любіть один одного!" 

30 Для багатьох ця заповідь стане їхнім суддею, інші відчують її в своєму серці, як відкриту 

рану, а для когось вона буде як сторож, який не дасть заснути заради її виконання. 

31 Ви бачите тепер, що Я не зможу відокремити Себе від вас, як сказав колись один із Моїх 

пророків: що в цей час Дух Мій виллється на всяку плоть і на всякий дух. 

32 Куди б ти не пішов, я піду перед тобою. Куди б ви Мене не шукали, ви Мене знайдете. Куди 

б ви не звернули свій погляд, ви побачите Мене. Але Я не хочу сповіщати вам Своїм Словом у цей 

день лише гіркоту і передвістя великих бід. Коли Я говорю вам про все це, то для того, щоб ви не 

спали і молилися, щоб випробування не застали вас зненацька в той момент, коли вони прийдуть 

на вас. 
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33 Подібно до того, як Я сповістив вам про війну і великі лиха, які очікують людство, Я також 

кажу вам, що настане день, коли всі народи землі будуть насолоджуватися миром, коли люди 

будуть любити один одного в Мені, і їхнє життя, їхня праця, їхні справи у світі будуть тим 

приємним обожнюванням, яке підніматиметься до Мене, як запашний фіміам, з цієї планети. 

34 Ви запитуєте Мене: "Господи, коли ж настане цей час?". І я відповідаю вам: Коли людство 

очистилося через біль, покаяння, оновлення і практику добра. 

35 Якщо дух людини виконає заповіт, який він уклав зі своїм Отцем, Я, в свою чергу, виконаю 

Свої обіцянки до останнього. Я відкрию Свою таємницю і поширю її в мудрості, мирі та 

одкровеннях серед Моїх дітей. 

36 Народе мій, дивись і молися, поки ти ходиш по цьому світу. Готуйтеся духовно і фізично, 

бо незабаром Я пошлю вас говорити про Мою істину. 

37 Підготуйте свій дух через практику молитви, милосердя і смирення, як показує вам Моє 

вчення, а також підготуйте своє тіло, позбавляючи його від пороків, поганих звичок і роблячи його 

слухняним, поки ви не зробите його досконалим співробітником Духа. Як тільки ви будете 

оснащені, ви відчуєте ясність, з якою шлях постане перед вами. Тому кажу вам, що життя духу від 

його відходу з божественного лона до повернення - це сходи розвитку. 

38 Коли Отець створив вас, Він поставив вас на першу сходинку цієї драбини, щоб ви мали 

можливість істинно пізнати і зрозуміти свого Творця, проходячи цей шлях. Але як мало хто 

починав висхідний шлях розвитку, зійшовши з першої сходинки! Більшість з них об'єдналися у 

своєму непослуху і бунтарстві, погано використали дар свободи і не прислухалися до голосу 

совісті; вони дозволили матерії панувати над собою і таким чином створили своїми еманаціями 

силу - силу зла - і вирили прірву, в яку своїм впливом змушені були затягнути своїх братів, які 

почали криваву боротьбу між своїми слабкостями і зіпсованістю і своїм прагненням до піднесення 

і чистоти. 

39 Наскільки іншим було б ваше життя на землі, якби ви постійно перебували в добрі і 

праведності. Бо в ньому ви пожинали б плоди Моєї любові. Проте, ви не загублені, і Я не вигнав 

вас зі Свого Царства. Доказом цього є те, що, прийшовши до вас, Я, загорнувши Свою Присутність 

у людську подобу, зійшов у світ, який ви створили з такою кількістю помилок і недосконалостей. 

40 Тут, у цьому світі, Я дав вам Свою Кров і Своє Тіло, щоб довести вам, що Я люблю вас, 

незважаючи на ваші відхилення і вашу невдячність. 

41 Мій непорушний Закон, який Я дав вам у перші часи, настанови пророків на добро, Моє 

Вчення і кожне Моє послання - це духовне світло, прийняте людиною через совість; і дух її злився 

б з Моїм, якби вона перебувала в Законі і в чистоті від початку свого розвитку. 

42 Блуд людей, їхнє невігластво, відсутність духовного піднесення та страждання, спричинені 

їхніми гріхами, стали причиною того, що Отець зійшов, щоб врятувати їх, відкривши їм Книгу 

Премудрості, яку вони знехтували заради земних задоволень, і ще раз вказати їм істинний шлях. 

43 Минуло багато століть, і багато разів істотам доводилося повертатися у світ, але вони все 

ще не розуміють суті Мого Закону і природи власного духу. 

44 Я все ще даю Себе знати людям в гуманізованій формі, хоча Я також кажу вам, що те, що Я 

відкриваю в цей час - це вчення, яке підніме духи на той рівень, на якому Я говорю з вами, і з якого 

вони зможуть розпізнати і виправити кожну помилку, відновити те, що було зруйновано, і 

повернути все, що вони втратили. 

45 У Моєму божественному посіві жодне зерно не пропало, хоча падіння людей затримали 

його духовний розквіт і плодоношення. 

46 У цей час земля перекопується з великим болем для людства, але необхідно, щоб Я знайшов 

Своє зерно, щоб відокремити його від плевел. 

47 Що стало причиною твого гріха і непослуху Моєму Закону? 

48 Слухайте, учні: Перш ніж ви прийшли в життя, Я вже був присутній, і в Моєму Дусі був 

захований ваш. Але Я не хотів, щоб ви успадкували Моє Царство, не заслуживши його. Я не хотів, 

щоб ви володіли тим, що є, не знаючи, хто вас створив, і не хотів, щоб ви пішли без напрямку, без 

мети і без ідеалу. 
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49 Саме тому Я дав вам совість, щоб вона служила вам дороговказом. Я дарував вам свободу 

волі, щоб ваші справи мали істинну цінність переді Мною. Я дав вам дух, щоб він завжди прагнув 

піднятися до світлого і чистого. Я дав вам тіло для того, щоб за допомогою серця ви відчували 

добро і прекрасне, і щоб воно служило вам пробним каменем, постійним випробуванням, а також 

інструментом для життя в матеріальному світі. Земля була школою для вашого духу, їй ніколи не 

бракувало присутності Божественного Вчителя. Людське життя було книгою глибокої мудрості для 

втіленого духу. 

50 Коли простір уперше був осяяний присутністю духів, вони - ще хитаючись і заїкаючись, як 

малі діти, не маючи ні розвитку, ні сил, щоб перебувати в місцях високої одухотвореності, - 

відчули потребу в опорі, в базі, щоб відчути себе сильними, і тому їм була дана матерія і 

матеріальний світ, і в новому стані вони набули досвіду і знань*. 
* Див. примітку 5 у додатку 

51 Ви ще не усвідомили місію, яку ви повинні виконати серед людства в цей час; але Я дам вам 

знати через Моє Слово про вашу боротьбу і шлях до досягнення мети. 

52 Ваш мозок маленький, і сам по собі він не в змозі зрозуміти цінність дарів, якими ви 

володієте, і значення тієї роботи, яку Отець має виконати серед людства через цей народ. 

53 Моя мудра і могутня Воля прокладає шлях Моїм посланцям, Моїм учням, Моїм пророкам, 

щоб вони йшли вперед з доброю звісткою маніфестації Мого Слова, щоб вони могли в той же час 

підготувати шлях для великих натовпів ваших братів, яких ви називаєте іноземцями, щоб вони 

прийшли в лоно вашого народу. 

54 Здаватиметься, що ці натовпи прийдуть у пошуках хліба для тіла і спокою для серця. Однак 

Я знаю, що саме їхній дух буде прагнути до виконання Моєї обіцянки, яка зберігається в 

найпотаємнішій частині кожного духу. 

55 З далеких країн і народів ви побачите своїх братів, які прибувають у прагненні до 

звільнення свого духу. З тієї давньої Палестини вони також прийдуть натовпами, як колись 

племена Ізраїля переходили пустелю. 

56 Її паломництво було довгим і скорботним відтоді, як вона вигнала зі свого лона Того, Хто 

запропонував їй Своє Царство як нову спадщину. Але вона вже наближається до оазису, де 

відпочине і поміркує над Моїм Словом, а потім, зміцнившись у знанні Мого Закону, продовжить 

шлях, який показує їй її давно забутий розвиток. Тоді ви почуєте, як багато хто скаже, що ваш 

народ - це нова земля обітована, Новий Єрусалим. Ти скажеш їм, однак, що та обіцяна земля 

знаходиться за межами цього світу, і щоб досягти її, треба йти в дусі, пройшовши через велику 

пустелю випробувань цього віку. Ти також скажеш їм, що цей народ - лише оаза посеред пустелі. 

Але ви повинні зрозуміти, люди, що оазис повинен давати тінь знесиленим мандрівникам і, крім 

того, він повинен підносити свою кришталево чисту і свіжу воду до пересохлих вуст тих, хто 

шукає в ньому притулку. 

57 Що це за тінь і вода, про яку Я говорю вам? - Моє вчення, люди, Моє божественне 

наставляння в діяльності любові. І на кого Я поклав це багатство благодаті і благословення? - У 

вас, люди, щоб ви все більше звільняли своє серце від усякого егоїзму і представляли його чистим 

дзеркалом у кожному своєму творінні. 

58 Чи не сповнилися б ваші уми і серця радістю, якби ви своєю любов'ю змогли навернути цей 

народ, настільки прив'язаний до своїх традицій і духовно застійний, до тринітарно-марійного 

духовного вчення? Чи не було б серед вас радості, якби старий Ізраїль навернувся за 

посередництвом нового Ізраїлю, тобто якби перший отримав благодать через другого? Досі ніщо не 

переконало єврейський народ у тому, що він повинен порвати зі старими традиціями, щоб досягти 

свого морального і духовного вдосконалення. Це люди, які вважають, що виконують закони Єгови 

і Мойсея, але насправді все ще поклоняються своєму Золотому тельцю. 

Наближається час, коли цей заблудлий народ, розкиданий по всьому світу, перестане дивитися на 

землю і підніме очі до неба в пошуках Того, Хто був обіцяний йому від початку як його 

Відкупитель, і Кого вони помилково оцінили і вбили, тому що вважали Його бідним і не знайшли в 

Ньому нічого доброго. 
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59 Наближається година, коли той хрест, який вони поклали на Мене за вироком суду, стане 

для кожного з тих духів ліктями праведності, поки, нарешті, їхні вуста не вигукнуть: "Ісус був 

Месією!" 

60 Вони будуть шукати Мене у своїй духовній бідності, стражданнях і болях, і вони будуть 

здивовані, коли побачать, що Той, Хто в їхніх очах не володів нічим у світі, володіє всім, і що ті 

скарби і те Царство, про які Він так часто говорив їм, були істиною, і вони зрозуміють, що ніщо в 

світі - ніякі скарби, ніякі багатства не можуть зрівнятися з миром Духа. 

61 Якщо цей народ відвернувся від Мене, Я все одно чекаю на нього. Бо люди можуть 

порушити своє слово і навіть свої заповіти, але Я незмінний і ніколи не порушу Своїх обітниць. 

62 Якщо йому було сказано, що Я буду його Викупителем, Я викуплю його; якщо йому було 

сказано, що Я введу його в Моє Царство, Я введу його в Моє Царство. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 36 
1 Перед обличчям лагідної доброти Мого Слова глибоке каяття охоплює дух, що зійшов зі 

шляху розвитку. Любляча лагідність Моїх слів змушує людину плакати, бо вона визнає, що її гріхи 

не заслуговують на прощення. 

2 Того, хто щиро кається, Я втішаю, прощаю його провини і допомагаю йому загладити 

заподіяне зло. Знай, що хто не кається, той не досягає Мене, бо тільки з покаяння може відбутися 

оновлення, виправлення і очищення. Також знай, що тільки очищені духи можуть увійти в Мою 

присутність. Але як можна було по-справжньому відчути покаяння, якщо не усвідомлювати велич 

своїх гріхів? Я повинен був прийти до людей, щоб вони зрозуміли, що означає перед 

Божественною Справедливістю: забрати життя ближнього, зруйнувати віру, обдурити дух, зрадити 

серце, осквернити невинність, заподіяти ганьбу, відібрати у брата те, що належить йому, збрехати, 

принизити і ще стільки вад, які залишилися непоміченими вами, тому що ви звикли до всього 

цього. Але прийшло Моє Слово любові, і в його суті ви знайшли присутність досконалої 

справедливості, яка змусила вас визнати через свою совість кожне ваше зле діяння, змусила вас 

переглянути свої думки і нагадала вам про ваше духовне вдосконалення, про яке ви вже забули. 

3 Тільки тоді ви усвідомили велич своїх проступків, масштаб своїх помилок, які раніше 

здавалися вам незначними, і тільки тоді ви правильно оцінили тяжкість багатьох страждань і болю, 

які ви заподіяли. І тоді вам стало соромно за себе, ви відчули, що Я дивлюся на вас у всій вашій 

наготі, з усіма вашими плямами. Тому, почувши Моє Слово, сповнене ніжності, миру і чистоти, ви 

на мить відчули себе недостойними Моєї любові. Але тут же ви почули, що Я шукаю саме вас, і 

ваше серце, яке омилося сльозами, як доказом того, що ви покаялися, що ви повинні очиститися і 

служити Мені, почало шлях своєї духовної еволюції. 

4 Ніхто з Моїх дітей не може забути Мене, бо він носить у своєму дусі совість, яка є світлом 

Мого Духа, за яким він рано чи пізно повинен впізнати Мене. 

5 Для одних легко проникнути в сенс Мого Слова і знайти там світло, а для інших Моє Слово 

- загадка. 

6 Я кажу вам, що не всі можуть зрозуміти духовність Мого послання в цей час. Тим, хто не 

зможе, доведеться чекати нових часів, щоб їхній дух відкрив очі на світло Моїх одкровень. 

7 Я ніколи не приходив до людей, оповитих таємницею. Якщо Я говорив з вами образно, щоб 

відкрити вам Божественне або представити Вічне в якійсь матеріальній формі, то це було для того, 

щоб ви могли зрозуміти Мене. Але якщо люди зупиняються на поклонінні формам, предметам або 

символам замість того, щоб шукати сенс цих вчень, то природно, що вони повинні страждати 

століттями застою і бачити в усьому таємницю. 

8 З часів перебування Ізраїлю в Єгипті, коли Моя Кров була втілена в ягня, є люди, які живуть 

лише традиціями і обрядами, не розуміючи, що та жертва була образом Крові, яку мав пролити 

Христос, щоб дати вам Духовне Життя. Інші, вважаючи, що живляться Моїм Тілом, їдять 

матеріальний хліб, не бажаючи зрозуміти, що коли Я давав хліб Своїм учням на Тайній Вечері, то 

саме для того, щоб вони зрозуміли, що той, хто сприймає значення Мого Слова як їжу, живиться 

від Мене. 

9 Як мало тих, хто здатен осягнути Моє божественне вчення в істині, і як мало тих, хто 

тлумачить його духом. Пам'ятайте, однак, що Я не давав вам божественне одкровення відразу, але 

пояснював його вам потроху з кожним Моїм повчанням. 

10 Якщо ви час від часу впадали в плутанину і накидалися на інших через помилкове 

тлумачення, то цілком природно, що сьогодні ви не розумієте ясно духовне вчення Третьої Ери, і 

не інтерпретуєте його правильно. 

11 Необхідно, щоб ви почали скидати своїх ідолів, руйнувати свої старі помилки і приводити в 

порядок свої думки, щоб ви могли усвідомити, що з найдавніших часів Отець завжди говорив вам 

про Дух, і хоча Він часто використовував матеріальні образи, щоб навчати вас, Він завжди мав на 

увазі Духовне Життя. 
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12 Прокиньтеся від сну, люди, нехай ваш дух досліджує Моє Слово. Бо істинно кажу вам: 

якщо ви добре вивчите одне з Моїх вчень і зрозумієте його, ви проникнете в духовну суть Моїх 

одкровень. 

13 Пам'ятаєте настанову, в якій Я говорив вам: "Просіть, просіть, і дасться вам". Сьогодні Я 

кажу вам: вчіться просити. 

14 Коли Я кажу вам зараз, що ви повинні навчитися просити, це тому, що в минулому ваше 

прохання було неповним і егоїстичним; ви думали тільки про те, щоб просити для себе або для 

своїх близьких. Моє сьогоднішнє вчення говорить вам, що ви повинні навчитися відчувати горе 

інших. Переживіть і відчуйте біль і страждання ближнього, нещастя, які терзають ваших братів. Ви 

повинні навчитися розуміти того, хто таємно носить рану, і відчувати страждання тих, кого ви не 

можете бачити, бо вони далеко. Серед останніх треба думати про тих, хто перебуває вдома в інших 

народах і державах, тих, хто перебуває в інших світах або в потойбічному світі. Не бійтеся, якщо 

одного разу ви забудете про себе і будете думати тільки про інших, бо ви нічого не втратите. 

Знайте, що той, хто молиться за інших, робить це для себе. 

15 Скільки радості ви даруєте Моєму Духові, коли Я бачу, як ви підносите свої думки в 

пошуках Отця. Я даю вам відчути Мою присутність і наповнюю вас миром. 

Шукайте Мене, говоріть зі Мною, не зважайте на те, що ваші думки занадто незграбні, щоб 

висловити ваше прохання - Я знатиму, як їх зрозуміти. Говоріть зі Мною з довірою, з якою людина 

звертається до свого Отця. Довіряй Мені свої скарги, як найкращому другові. Запитуйте Мене про 

те, чого ви не знаєте, про все, що вам невідомо, і Я буду говорити з вами словом Учителя. Але 

моліться, щоб у ту благословенну мить, коли ваш дух підніметься до Мене, ви отримали світло, 

силу, благословення і мир, які дарує вам ваш Отець. 

16 У мене ще є багато одкровень для духу в майбутньому через молитву. Удосконалюйте себе 

в цьому прояві і ви зможете досягти досконалості у своїх проханнях, тобто навчитеся просити. 

17 Коли ваш дух увійде в духовну долину, щоб дати звіт про своє перебування і справи на 

землі, найбільше, про що я прошу вас, буде все, про що ви просили і що ви зробили на благо ваших 

братів. Тоді ви згадаєте Мої слова в цей день. 

18 Кінець однієї епохи і початок нової привели до цієї кризи і хаосу, який ви переживаєте. Це 

те саме, що відбувається з тяжкохворою людиною, коли наближається одужання: здається, що 

настала смерть. 

19 Чим більшою буде ця криза в людстві, тим більшим буде його здоров'я після неї. Істинно 

кажу вам, що так буде, і Я сповіщав вам про це тисячоліттями. Тепер ви повинні озброїтися, 

зміцнитися у вірі і підготуватися до бою. 

20 Вам, хто часто чує це слово, кажу: пильнуйте і моліться, бо настає час великої скорботи для 

всіх, час, коли люди не зможуть скористатися ні всією своєю владою, ні своїм золотом, ні своєю 

освіченістю, щоб зменшити вагу Божественної справедливості. У ті дні ви станете свідками подій, 

які здадуться абсурдними і нелогічними гордим і зарозумілим, бо станеться так, що вчені 

звернуться до тих, кого вони вважали невігласами, що багаті і могутні будуть шукати нужденних, 

бо з ними буде більше розуміння і спокою перед лицем випробувань, більше милосердя і більше 

духовного багатства. 

21 Деякі кажуть Мені в серці: "Учителю, мені не треба було чекати цих часів болю, про які Ти 

сповіщаєш, бо все Моє життя складалося з тяжких випробувань". На це кажу вам: Блаженні ви, що 

загартувалися в стражданнях, бо коли прийдуть ті дні, ви вже не будете плакати, а навпаки, 

зможете давати відвагу і втіху тим, хто не знав такої скорботи. 

22 Істинно кажу вам: Якщо більшість чоловіків сьогодні п'ють чашу страждань, то це тому, що 

солдат загартовується тільки в бою, і я кажу вам, що наближається остання битва, велика битва. Не 

закривайте в ці хвилини очі і вуха на біль своїх побратимів, не намагайтеся сховатися від смерті. Бо 

істинно кажу вам: де люди маловірні або невіруючі бачать кінець, там буде початок; де думають, 

що бачать смерть, там буде життя. Бо Я буду присутній, щоб покрити вас Своєю любов'ю і 

допомогти вам увійти в той світ, який ви повинні відновити. 

23 Я повідомляю вам про все заздалегідь, щоб ніщо вас не здивувало. Шукайте засоби, щоб 

застерегти інших і закликати їх до підготовки, молитви, виправлення і пильності. 
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24 Пам'ятайте, що Я - Слово Отця, що божественна сутність, яку ви отримуєте в цьому слові, - 

це світло від цього Духа-Творця, що Я залишив частинку Свого Духа в кожному з вас. Але коли 

бачиш бідність, що оточує натовп, який зараз слухає Мене, і смиренність приміщення, в якому ви 

зібралися, то тихо запитуєш Мене: "Учителю, чому Ти не вибрав для Свого прояву в цей час один з 

тих великих храмів або церков, де Тобі могли б бути запропоновані багаті вівтарі і гідні Тебе 

урочисті церемонії?". 

25 Відповідаю тим серцям, які так думають про свого Вчителя: не люди довели Мене до цієї 

бідності. Я Сам обрав для Свого прояву смиренне житло в бідному передмісті вашого міста, щоб 

ви зрозуміли: не матеріальної данини, не зовнішніх підношень Я шукаю від вас, а навпаки: Я 

повернувся саме для того, щоб ще раз проповідувати смирення, щоб ви знайшли в ньому 

одухотворення. 

26 Я відкидаю все, що є людською суєтою і людською пихою, бо тільки духовне, благородне і 

великодушне, чисте і вічне досягає Мого Духа. Пам'ятаєте, що Я сказав самарянці: "Бог є Дух, і ті, 

що поклоняються Йому, повинні поклонятися Йому в дусі та істині". Шукайте Мене в 

Нескінченному, в Чистому, і там ви знайдете Мене. 

27 З матеріальних підношень, які приносить Мені людство, Я приймаю лише добрі наміри, 

якщо вони добрі в істині; бо не завжди щедрий і благородний намір виражається в дарунку. Як 

часто люди приносять Мені свої жертви, щоб прикрити свої злі вчинки або щось вимагати від Мене 

натомість. Ось чому Я кажу вам, що мир духу не можна купити, що ваші темні плями не змиються 

матеріальними благами, навіть якщо б ви могли запропонувати Мені найбільший скарб. 

28 Покаяння, скорбота про те, що образили Мене, оновлення, виправлення, відшкодування за 

скоєні проступки - все це зі смиренням, якого Я навчив вас, так, тоді люди приносять Мені істинні 

жертви серця, розуму і думки, нескінченно більш приємні вашому Отцеві, ніж пахощі, квіти і 

свічки. 

29 Навіщо пропонувати Мені те, що Я створив для вас? Навіщо ти підносиш Мені квіти, якщо 

вони не твоєї роботи? 

Якщо ж ви приносите Мені справи любові, милосердя, прощення, справедливості, допомоги 

ближньому, то ця данина неодмінно буде духовною і підніметься до Отця, як ласка, як поцілунок, 

який діти посилають своєму Господу із землі. 

30 Мій прояв через людський розум простий і зрозумілий, як і форма, в якій Я виражаю Себе. 

Але вона змушує тебе тремтіти і осмислювати минуле, яке твій дух вже знає, і змушує ясно бачити 

події, які належать майбутньому. Ось чому ви залишаєтеся зачарованими, поки слухаєте Мене, бо 

ніхто не вміє читати серця так, як цей Учитель. 

31 З різних країв ви приходите, щоб знайти притулок у благодатній тіні розлогого дерева, яке 

запрошує всіх подорожніх освіжитися під своїм листям. Але кажу вам, що вже близький час, коли 

до цього народу прийдуть люди з далеких земель. 

32 Інтуїція і передчуття приведуть їх до вас; вони прийдуть у пошуках вашого свідчення і 

вашого миру. Багатьом з них буде достатньо слова тих, кого Я навчаю, щоб приступити до 

виконання свого завдання як істинних апостолів спіритизму. 

33 Горе цьому народові, якщо він не буде готовий прийняти чужинця з люблячим серцем, бо 

каменя на камені не залишиться від його міст, як це сталося з Єрусалимом! 

34 Хіба ви не усвідомили, що ваше очищення має зробити вас гідними прийняти Моє вчення, 

яке ви повинні передати тим, хто стукає у ваші двері? Хіба ви не пам'ятаєте, що в цей час штормів, 

воєн і пристрастей Я хочу, щоб ви були тією рятівною шлюпкою, яка безтурботно пропливе між 

хвилями нечестя і врятує ваших братів? 

35 Блаженний, хто готується, бо він почує Мене від духа до духа. 

36 Моліться за своїх братів у цьому народі, в якому ви живете, щоб вони були терплячими у 

випробуваннях і досягли свого очищення. Велике духовне призначення привело цей народ на 

землю, і для його виконання необхідно, щоб він був галасливим, озброєним і пильним. 

37 Зрозумійте, що не можна змішувати непотрібні речі з вченням Мого Вчення. Ви повинні 

зробити їх відомими з тією ж чистотою, з якою ви отримали їх від Мене. Своїм прикладом і 

свідченням поширюйте Моє вчення по регіонах, селах і провінціях, і дбайте про те, щоб ваші брати 
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також зміцнювалися в ньому. Цей народ повинен множитися, озброюватися і жити духовно, бо 

своїми справами він стане захисником цієї правди. 

38 Здобувайте заслуги, о люди, і через заслуги здобувайте цю благодать для тих, хто завтра 

прийме вас у свої домівки, або кого ви повинні будете прийняти у свої. 

39 Навчи їх осягнути і зрозуміти, що сьогодні Я прийшов у Дусі, щоб дати про Себе знати 

через невмілі і гріховні тіла. Нехай ніхто в цьому людському тілі 

Побачити Бога! Ви почуєте Слово, бо в ньому божественна сутність, те, що виходить від Мого 

Духа. Це Слово - "Слово", а "Слово" - це Я, Той, Хто промовляє до вас з безкінечності. 

40 "Слово" є Любов і є Мудрість, явлена в Слові. Почуйте цей голос, натовпи, і не залишайтеся 

байдужими, бо ви перебуваєте у святилищі Моєї Божественності. Ви повинні оновитися. Якщо ви 

не очистите свій розум, ви не зможете зрозуміти Моє вчення. 

41 Блаженні ті, хто дбає про виконання Закону Мого, бо світло мудрості незабаром засяє в них. 

42 Блаженний, хто бореться за досконалість свого духу, бо він натхненний найвищим ідеалом, 

якого може досягти дитина Божа. 

43 Я шліфую ваші серця, бо з них Я зроблю так, що вода життя проллється для спраглих. 

44 Коли прийшла година виконання вашого завдання, не дійте за своєю волею і остерігайтеся 

додавати свої недосконалі ідеї до Мого слова або до Моєї справи. Бо ви впадете в осквернення і 

перелюбство, і ваші добрі справи будуть викреслені з Книги істинного життя. 

45 Ви озброїтеся Моєю правдою і ввійдете в оселі. Ви дозволите почути Моє Слово, і тоді 

настане мир. 

46 Іноді вас будуть впізнавати як посланців або працівників Тринітарно-Маріанської Духовної 

Доктрини. З іншого боку, трапиться так, що вас викинуть на вулицю, оббріхуватимуть або 

звинувачуватимуть у самозванстві. Але не бійтеся, бо якщо вони засуджують вас, то і для них 

настане момент їхнього суду, і якщо вони не змогли відкрити очі на істину, коли ви говорили з 

ними, то вони, коли опиняться колись під Моїм судом, згадають ваші слова і побачать світло. 

47 Коли дух якогось великого грішника відривається від матеріального життя, щоб увійти в 

Духовну Долину, він з подивом виявляє, що пекла, як він його уявляв, не існує, і що вогонь, про 

який йому говорили в минулі часи, є нічим іншим, як духовним наслідком його справ, коли він 

постає перед невблаганним Суддею, яким є його совість. 

48 Цей вічний* суд, це світло, яке з'являється посеред темряви, що оточує грішника, обпікає 

сильніше, ніж найгарячіший вогонь, який тільки можна собі уявити. Але це не тортури, заздалегідь 

приготовані як покарання для того, хто образив Мене, ні, ці муки випливають з усвідомлення 

скоєних проступків, страждання від того, що образив Того, Хто дав йому існування, від того, що 

погано розпорядився часом і всіма благами, отриманими від свого Господа. 
* Вічний" тут означає протилежність земно-тимчасовому, тобто потойбічному, але не: триваючий у 

вічність. 

49 Невже ви думаєте, що Я повинен карати того, хто завдає Мені болю своїми гріхами, хоча Я 

знаю, що гріх завдає більшого болю тому, хто його чинить? Хіба ти не бачиш, що сам грішник 

чинить собі зло і що Я не хочу своїм покаранням збільшувати нещастя, яке він сам собі заподіяв? Я 

лише дозволяю йому побачити себе, почути невблаганний голос своєї совісті, запитати себе і 

відповісти собі, повернути собі духовну пам'ять, яку він втратив через матерію, і згадати своє 

походження, свою долю і свої обітниці; І там, на цьому суді, він повинен відчути дію "вогню", який 

викорінює його зло, який переплавляє його заново, як золото в горнилі, щоб видалити з нього те, 

що шкідливе, те, що непотрібне, і все, що не духовне. 

50 Коли дух зупиняється, щоб почути голос і суд свого сумління, - істинно кажу вам, тієї 

години він у Моїй присутності. 

51 Цей момент спокою, заспокоєння і прояснення приходить не до всіх духів одночасно. Дехто 

швидко вступає в цей іспит над собою, і тим самим позбавляє себе багатьох страждань. Бо як 

тільки вони прокидаються до реальності і усвідомлюють свої помилки, вони готуються і 

починають спокутувати свої злі справи до останнього. Інші ж, засліплені - чи то пороком, чи то 

якоюсь образою, чи то через те, що вели гріховне життя, - довго виходять зі своєї сліпоти. Інші ж, 
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незадоволені, бо вважають, що їх вирвали з землі занадто рано, коли все ще посміхалося їм, 

проклинають і богохульствують, відтягуючи можливість звільнитися від своєї плутанини; і 

подібних випадків безліч, які відомі лише Моїй мудрості. 

52 Немає також місць, створених Мною спеціально для спокутування гріхів, скоєних Моїми 

дітьми. Кажу вам, немає такого світу, в якому Я не поклав би Своїх чудес і благословень. 

53 Чи не кажете ви, що цей світ, в якому ви живете, є долиною сліз, тобто долиною спокути? - 

Але хто зробив її долиною сліз, Бог чи людина? - Я зробив його образом небесного раю, засипавши 

його чудесами і зручностями, думаючи навіть про найменше і найнезначніше, щоб зробити вас 

щасливими. І все ж у світі, створеному таким чином для добробуту і прогресу, для радості і 

духовного вдосконалення людства, люди страждають, плачуть, впадають у відчай і руйнують себе. 

54 Але ще раз кажу вам, що Я створив цей світ не для людського болю, світи такі, якими їх 

роблять їхні мешканці. Усвідомте, наскільки людина спотворила істину своїми поганими 

тлумаченнями, наскільки зовсім по-іншому витлумачила символ, за допомогою якого їй було 

відкрито духовне життя. 

55 У незмірно великій Духовній Долині немає ні темряви, ні вогню, ні кайданів. 

56 Докори сумління і муки через брак знань, страждання через брак одухотвореності, щоб 

насолоджуватися цим життям, - це і багато іншого присутнє в спокуті духів, які приходять на 

пороги духовного життя заплямованими або непідготовленими. Зрозумійте, що Я не можу вважати 

гріх, недосконалість чи зіпсованість людей легкою образою для Отця, бо знаю, що люди самі 

заподіюють собі зло. 

57 І земля не заплямована, вона така ж гарна і чиста, як колись була з рук Отця. Тому я не буду 

просити вас повернути їй чистоту, бо вона не відступила від свого призначення бути матір'ю, 

притулком і домом для людей. Від людей же Я вимагатиму, щоб вони покаялися, оновилися, 

очистили свої душі і тіла, одним словом, щоб вони повернулися до первісної чистоти і, крім того, 

виявили в своєму дусі світло, яке вони здобули завдяки розвитку, боротьбі і практиці чесноти. 

58 Зупиніться на цій сторінці, учні, не продовжуйте вчення цієї Книги, не закарбувавши її у 

вашій пам'яті і не обміркувавши її довго. Істинно кажу вам: воно послужить вам у цьому житті і 

полегшить вам дорогу в тому, що чекає на вас. 

59 Я давав вам вчення по крихтах протягом усіх часів і віків. Сьогодні вам здається, що те, 

чому Я вас навчаю, є останнім, бо ви своїм розумом не можете уявити більшої досконалості в 

духовному вченні. Проте, це не є Моє останнє слово, і це проголошення, дане через людський 

орган інтелекту, не є останнім вченням. І щоб ви більше не думали про це, Я кажу вам зараз, що ви 

ніколи не отримаєте Моє останнє слово, Мою останню настанову. Оскільки Я є "Вічне Слово", то 

природно, що Я вічно говорю з вами і просвіщаю вас. Бо Я не маю ні початку, ні кінця. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 37 
1 У всі часи в людстві були люди великого духовного світла, люди, які освітлювали шлях 

розвитку своїх ближніх. 

2 Звідки ці істоти прийшли на Землю? З найближчого світу*, де живуть ті, хто повинен 

повернутися на цю планету? - Ні, люди Мої, Я кажу вам, що за знаннями і добротою істот можна 

зробити висновки про світ, з якого вони прийшли. 
* Маються на увазі сфери біля землі, потойбічні сфери, нижні сходинки "сходів до неба", де перебувають 

духовні істоти, які ще мають очиститися. 

3 Ступені духовного піднесення - це нескінченна драбина сходинок у вічність. Але той шлях 

до досконалості складається з семи етапів, з яких ви маєте відображення в людському житті, яке 

також ділиться на сім етапів розвитку. 

4 Всі частини людської істоти повинні розкриватися і розвиватися, щоб досягти світла, яке 

вони повинні мати, і досягти справжнього одухотворення. 

5 Його тіло, його розум, його мораль, його дух і вся його істота повинні пройти через ці сім 

великих курсів, через ці сім випробувань*, з яких він вийде очищеним, повним світла, бадьорості, 

повним сил, знань і досвіду. Тоді вона зможе зрозуміти, що в її дусі присутнє Царство Боже. 
* Див. пояснення про сім печаток у 1-му томі "Книги істинного життя". 

6 Послух Божественній Волі, чутливість, щоб вміти інтерпретувати духовне натхнення, 

спілкування з Отцем і з духовним світом через думку - ось ті досягнення у вашому розвитку, які 

готує для вас новий час. 

7 Людство вже мало періоди, коли жило заради матеріальної насолоди, коли гналося за 

владою, пануванням і швидкоплинним багатством, коли розвивало одні почуття в пошуках краси 

всього, що його оточувало, коли ставало на шлях релігії в прагненні до спокою духу, коли хотіло 

зробити цю землю своїми володіннями, це життя - своєю вічністю, а матерію - своїм богом. 

8 Зараз вирішальний час для життя людини, і якщо ви будете уважно спостерігати, то 

відкриєте у всіх сферах, у всіх силах природи і влади гігантську боротьбу, велику битву. 

9 Це кінець етапу, людство. Однак ви не знаєте, коли почнеться новий час; тільки Я, Агнець, 

що руйнує печаті, скажу вам. Ви все ще живете в часі шостого одкровення, в якому події на 

виконання пророцтв відбуваються одна за одною. 

10 Скільки релігій, скільки сект і вчень впаде під світловим мечем Моєї сили, скільки наук і 

теорій буде поховано в небутті, коли настане новий день, і в серця увійдуть тиша і мир, і серед 

людей з'явиться справжня молитва і справжнє одухотворення. 

11 Не релігії об'єднаються, бо їхні відмінності не дають їм цього зробити. Це будуть люди, які 

об'єднаються в законі любові, справедливості і правди, який один походить від Бога. 

12 Це людство, байдуже до всіх божественних натхнень, не усвідомлює, що стоїть на порозі 

найбільш значущого для свого духу часу. Але зараз вона прокинеться від свого глибокого сну, 

коли замислиться над передбаченнями, які ще прийдуть, щодо Моєї присутності серед людей. Бо 

усім вам доведеться прокинутися, коли Сьома Печатка відкриється, щоб принести вам своє світло. 

13 Тим часом Я готую цей народ Своїм Словом, щоб вони могли вирушити в дорогу, натхненні 

істиною, і навчити своїх братів любовному вченню Мого Вчення. 

14 Живіть себе тільки істиною і відкидайте все, що не містить чистоти, тоді з вас вийдуть діти 

світла. 

15 Нехай діти бачать духовне піднесення разом з вами, щоб вони мали безпечний шлях у 

цьому житті. 

16 Опікуйтеся всіма дітьми, до яких ваше серце може подарувати люблячі почуття, думки, 

сповнені ніжності, тоді ви зробили їм добро. Своїми творами вчіть любові до всіх людей. 

17 Я буду наглядати за всіма тими, кого ви не можете охороняти, і не дозволю злому насінню, 

яке люди розсіюють в цей час, заразити і збентежити тих духів. 

18 Це Я посилаю духів втілюватися відповідно до Закону Еволюції, і істинно кажу вам, що 

впливи цього світу не змінять Моїх планів. Бо вище за амбітне прагнення до влади буде Воля Моя. 



U 37 

53 

19 Кожна людина приносить на землю свою місію, її доля визначена Отцем, а дух помазаний 

Моєю Отцівською любов'ю. Даремно чоловіки виконують обряди і благословляють немовлят. 

Істинно кажу вам, що в жодному віці вода не очистить душу від переступів її проти Закону Мого. І 

якщо Я посилаю дух, чистий від усякого гріха, то від якої скверни служителі конфесій очищають 

його хрещенням? 

20 Настав час вам зрозуміти, що походження людини не є гріхом, але що її народження є 

результатом виконання закону природи, закону, який виконує не тільки людина, але й усі істоти, 

які складають природу. Зрозумійте, я сказав "людина", а не "дух його". Людина має Мою владу 

створювати собі подібних, але духи виходять тільки від Мене. 

21 Рости і розмножуватися - це вселенський закон. Зірки також вийшли з інших, більших зірок, 

у міру того, як розмножувалося насіння, і ніколи я не говорив, що вони згрішили або образили 

Творця цим фактом. Чому ж тоді, виконуючи цю Божественну заповідь, ви повинні вважатися 

грішниками? Зрозумійте, що виконання Закону ніколи не може заплямувати людину. 

22 Те, що плямує людину і віддаляє душу від шляху розвитку, - це нижчі пристрасті: 

розбещеність, порок, блуд, бо все це - проти Закону. 

23 Вивчайте і шукайте, поки не знайдете істину. Тоді ви перестанете називати заповіді Творця 

життя гріхом і освятите існування своїх дітей прикладом своїх добрих справ. 

24 Коли ви згадаєте, що Я говорив вам, що приходжу з нескінченності, то сумне зітхання 

виривається з ваших грудей при думці про відстань, яка відділяє вас від вашого Отця. Потім ти 

напружуєш свої чуття, щоб піднести їх до Мене, а через них - свій дух туди, де, як ти уявляєш, 

знаходиться обитель Всевишнього. Буває, що ти задовольняєшся своєю молитвою, але буває, що ти 

не зміг дійти до того місця, де перебуває Божественний Дух. 

25 Слухайте, учні: те Нескінченне, про яке Я говорю вам, ви ніколи не зможете виміряти своїм 

розумом. Це Нескінченне говорить до вас про ніжність, світло, чистоту, мудрість, любов і 

досконалість, бо все це не має ні початку, ні кінця, бо є атрибутами Бога. 

26 Після того, як це буде прояснено, зрозумійте, коли Я говорю в Моєму Слові про Мою 

любов, що вона стала чоловіком, і про Мою ніжність, що вона стала жінкою. 

27 Я не маю певного чи обмеженого місця, де Я перебуваю в безмежному, бо Моя присутність 

є в усьому, що існує, як у Божественному, так і в духовному, і в матеріальному. Ви не можете 

сказати від Мене, в якому напрямку лежить Моє Царство; і якщо ви піднімаєте свій погляд у 

височінь і він спрямований до неба, то робіть це лише як щось символічне. Бо ваша планета 

невпинно обертається і з кожним рухом відкриває вам нові ділянки неба і нові висоти. 

28 Всім цим Я хочу сказати вам, що між вами і Мною немає ніякої відстані, і що єдине, що 

відокремлює вас від Мене, - це ваші незаконні справи, які ви ставите між Моїм досконалим 

Законом і вашим духом. 

29 Чим більша твоя чистота, чим піднесеніші твої справи і чим постійніша твоя віра, тим 

ближче, інтимніше, доступніше для твоєї молитви ти будеш відчувати Мене. 

30 Так само, чим більше ви віддаляєтеся від добра, від праведного, від дозволеного і віддаєтеся 

матеріалізму темного і егоїстичного життя, тим більше вам доведеться відчувати Мене все більш 

віддаленим від вас. Чим більше ваше серце буде віддалятися від виконання Мого Закону, тим 

більш нечутливим воно буде до Моєї Божественної Присутності. 

31 Зрозумійте, чому Я проявляю Своє Слово в цій формі в цей час і готую вас до діалогу духу з 

духом. 

32 Оскільки ви вважали Мене нескінченно далеким, ви не розуміли, як прийти до Мене. Я 

прийшов до вас, щоб ви відчули Мою Божественну Присутність і щоб довести вам, що між Отцем і 

Його дітьми немає ніяких просторів і відстаней, що розділяють їх. 

33 Зрозумійте також, що це була милість, надана вам вашим Отцем, коли Я відкрив Себе через 

ваш розум, скоротивши тим самим духовну відстань, яка відділяла вас від Мене, - ще один доказ 

Його милосердя з огляду на вашу обмеженість і брак духовності. 

34 З цієї причини цей час благодаті Мого прояву через уми цих носіїв голосу буде коротким, 

бо це не є даром, який ви отримали через вашу одухотвореність і ваші заслуги, щоб він міг стати 
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частиною ваших духовних здобутків. Ще раз кажу вам, що це була благодать, яку Я надав вам, і що 

коли закінчиться 1950 рік, Я дозволю цій формі спілкування закінчитися, очікуючи, що завдяки 

вашим заслугам ви відчуєте Мене ще ближче до себе в єднанні духу з духом. 

35 Цей новий союз буде глибоко духовним, простим, природним, чистим і досконалим. Вона 

вкаже на початок кінця кожного недосконалого, ідолопоклонницького, фанатичного, темного 

культу і відкриє святилище вашого єства, щоб Мій Дух міг оселитися в ньому на віки вічні. 

36 Не буде ні зовнішнього захоплення, ні піднесення, ні якоїсь демонстрації, тільки чистота, 

благоговіння і правда, одним словом - одухотворення. 

37 Подумайте про всі чудеса, які може спричинити для вас виконання цієї обіцянки, а тепер 

почніть робити гідні справи, щоб з ними ви могли нарешті досягти тієї благодаті, яку Я приготував 

для вас і яка стане частиною самого вашого життя. Тому більше не буде визначеного часу для його 

закінчення, як це є зараз, бо оскільки це щось по суті Божественне, то воно повинно залишатися з 

вами вічно. Тоді ви зрозумієте, в чому полягає наближення Царства Небесного до людства. 

38 Тепер я кажу вам: Працюйте на землі, але робіть це з вірою, з істинною любов'ю до братів 

своїх, і вам не буде бракувати засобів до існування. 

39 Якщо птахам, які не прядуть і не сіють, ніколи не бракує ні одягу, ні їжі, то чому ж вам не 

вистачає Моєї турботи, адже ви - улюблені? Щоб ви загинули від голоду або холоду, ваше зло і 

невдячність повинні змусити вас відкинути Мої блага. 

40 Я - життя, тепло і світло. Я є хліб і кришталево чиста вода, і я прийшов наново, щоб 

воскресити мертвих і пробудити тих, хто живе в темряві, до життя у світлі. 

41 Давним-давно було пророцтво, що кожне око побачить Мене, і Я присутній і готовий 

дозволити людству побачити Мою Істину. 

42 Чого не вистачає людям для того, щоб побачити, відчути і зрозуміти Мене? - 

Одухотворення. Одухотворення робить людину чутливою як духом, так і тілом. Коли вона 

очиститься і з її серця підніметься істинна молитва до Мене, вона вперше відчує Мене поруч із 

собою, відчує Мою ніжність, скупається в Моїй безмежній любові і вигукне: "Я побачив Господа, я 

відчув Його в своєму серці!". 

43 Якби Я знайшов праведника на землі, то використав би його як знаряддя, щоб через нього 

дати вам науку і приклад; але істинно кажу вам: на всій землі Я не знайшов жодного праведника. 

44 Де праведники Першої і Другої Епохи, щоб ви могли вивчити їхню чесноту, їхню вірність і 

ревність у виконанні Мого Закону, їхню віру і мужність? - Вони живуть у духовній сфері, і хоча 

вони працюють для вас, але ви їх не бачите і не відчуваєте, бо ваша матеріальна природа все ще є 

тією щільною завісою, яка не дозволяє вам бачити духовне. 

45 Ви - як вигнанці, яких б'ють дикі хвилі пристрастей, вас огортає тінь дуже довгої ночі. Я 

з'явився посеред цього шторму, і Моя любов, що допомагає, як маяк, освітлює шлях, який веде вас 

до гавані спасіння. 

46 Але невже ти думаєш, що Я прийшов, щоб дати твоєму духу дар бачення за межами 

матеріального життя? - Ні, люди, Я не дарую вам ні нового дару, ні нової здатності, все це ви 

несете в собі від свого походження. Але ви повинні розуміти, що тільки те, що ви розвинули і 

використовували, засяяло у вашому єстві. З іншого боку, те, що ви забули, знехтували або не взяли 

до уваги, продовжувало існувати - хоча і таємно - як дрімаюча здатність. Бо те, що я даю, я більше 

ніколи не відбираю у вас. 

47 Багато прихованих здібностей дрімали у вашому єстві, чекаючи Моєго голосу, щоб 

розбудити їх. Але зараз настав час воскресіння, коли ви всі почуєте той самий голос, який почув 

Лазар за межами цього життя, коли Я сказав йому: "Встань і ходи!". 

48 Блаженний той, хто вмів чекати Мого приходу, бо його пробудження буде повним і його 

одухотворення дозволить йому розпізнати все, що містить нове послання. 

49 Працюйте з любов'ю, як у матеріальному, так і в духовному, і ви будете мати Мій мир. 

Вчіться наполегливості, поки нарешті не пожнете плоди своїх жертв і своєї боротьби. 

50 Любові, щоб ви змогли досягти свого духовного вищого розвитку. Бо Я питаю вас, людей: 

"Що ви зробили зі своїм духом?" А вам, духи: "Що ви зробили з тілом, яке Я вам доручив?" Ні ті, 
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ні інші не зможуть Мені відповісти, бо ви дуже далекі від усвідомлення тяжкості своїх гріхів і 

слабкостей. Я один можу судити про ваші справи, і тому посилаю вам цей промінь світла, щоб ви, 

просвітлені своєю совістю, побачили себе в дзеркалі Моєї істини. 

51 Ви забули, що ваш дух підпорядкований закону еволюції, від якого ви не повинні 

ухилятися? Що стало з первісною сутністю, яку Я помістив у твоє серце, яка є насінням любові, 

життя і висхідної еволюції? Ви вже не розумієте цих слів, вам здається, що я говорю з вами на 

чужій для вас мові. 

52 "Любити - ось для чого ви були створені. Любити Отця свого, а в Ньому всіх братів своїх - 

ось закон, і саме його ви забули і стерли з пам'яті своєї. 

53 Життя на кожному кроці змушує відчувати і розплачуватися за свої проступки нестерпним 

болем, але замість того, щоб зупинитися і переосмислити свої вчинки, ви дозволяєте своєму серцю 

зачерствіти і отруїти себе ще більше. 

54 Ви не захотіли прислухатися до голосів, які зверталися до вас, щоб зупинити вас у вашому 

божевільному курсі, і підійшли до краю прірви, в яку ви ось-ось поринете і потягнете за собою 

своїх братів. 

55 Хто з вас може уявити собі глибину тієї прірви, яку ви розверзли з такою кількістю 

ненависті і розпусти? - Ніхто, ніхто не може уявити собі тієї темряви і тих страждань, які 

накопичувалися століттями, тисячоліттями і еонами в тій неосяжній чаші страждань. 

56 Я прошу людей цього часу, які вважають себе найпрогресивнішими за всю історію цього 

світу: Хіба ви, з усіма своїми здібностями, не знайшли способу укласти мир, досягти влади і 

процвітання, не вбиваючи, не руйнуючи і не поневолюючи своїх сусідів? Чи вірите ви в те, що ваш 

прогрес є справжнім і реальним, коли ви морально борсаєтесь у багнюці і духовно блукаєте у 

темряві? Я не борюся з наукою, бо Я Сам дав її людині; проти чого Я заперечую, так це проти того, 

з якою метою ви іноді її використовуєте. 

57 Я хочу, щоб ви були великими в розумінні і мудрими у вченні, яким я вас оточив, але 

завжди мали свою совість як маяк на всіх ваших життєвих кроках. Тоді ви не тільки побачите, як 

розкриваються здібності вашого духу, але й відчуєте, як здоров'я і сила входять у ваше тіло. 

58 Пам'ятаєте, що Я сказав вам: "Не хлібом єдиним живе людина, але кожним словом Божим", 

чим хотів навчити вас, що у вашому єстві є щось таке, чого ви не можете задовольнити лише тим, 

що маєте в цьому світі, але що для того, щоб задовольнити його, ви повинні шукати того, що 

виходить за межі матеріального, тобто того, що перебуває тільки в досконалій сфері, з якої 

випливає дух: Бога. 

59 Ви ні на мить не пропустили Моє світло. Але ви подібні до холодних кам'яних плит, якими 

накривають могили, що трохи зігріваються на мить, щоб тут же знову охолонути. 

60 Моя сила і Моє терпіння невичерпні, і якщо ти хочеш, щоб Я дав тобі ще один доказ любові 

на краю прірви, Я дам тобі його. Але Я повинен сказати вам, що в цій безмежній любові, яку Я 

зараз ще раз демонструю вам, буде присутня Моя мудра і невблаганна справедливість. 

61 Щоб допомогти вам, ви повинні вірити в Мене; але будьте пильні і готові до бою. Будьте 

воїнами, але не тими, хто руйнує життя своїх ближніх, а тими, хто будує з любов'ю, з мораллю, з 

миром і добрими справами. 

62 Не дозволяйте потребам або гнобленню змусити вас повернутися до матеріалістичного 

способу життя. Навпаки, підніматися духовно перед обличчям спокус і випробувань. Істинно кажу 

вам: якщо ви вмієте використовувати ці випробування і життєві перипетії, то зможете через них 

піднятися до вищого життя і стати мужніми, благородними, палкими учнями любові Отця вашого. 

63 Чоловікам і жінкам, які присутні як батьки і матері сімейств на Моєму Вчительському 

Слові, Я кажу їм озброїтися мужністю, світлом і миром, бо великі події настають на землі, і вони 

повинні залишатися на своїх посадах з холоднокровністю. 

64 Завжди шукайте те, що дає вашим дітям честь і силу, і не допускайте на їхньому шляху 

помилок, які можуть стати для них перешкодою. 

65 Я не забув даних вами Мені обіцянок відвернутися від матеріальних прагнень і повернутися 

на духовний шлях, який є законом любові і милосердя і який завжди осяяний світлом вашої совісті. 
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66 Необхідно, щоб - коли ваші кроки на цьому шляху стануть безпечними - ви забули про себе, 

щоб звернути свою увагу на потреби ваших братів. 

67 Тоді ви відчуєте, що у всіх тих, кого ви байдуже пропустили повз себе, була гірка чаша 

страждань, рана або важкий хрест. 

68 Скільки є сердець, які мовчки плачуть над своїми стражданнями, і ніхто цього не помічає! 

Скільки гіркоти ховається за посмішкою, яку не знаєш, як розтлумачити! Але я, яка відчуваю 

кожен страх і біль і читаю серця, кажу вам: Готуйтеся до того, щоб розвинути в собі інтуїцію і 

вміння читати нутрощі своїх братів, бо серця не завжди відкриваються, щоб показати вам свій біль. 

69 Через цей таємний плач, через цей внутрішній плач, через цю печаль, яка не проявляється 

перед обличчям тих, хто страждає, необхідно проникати в серця, а це можливо тільки через 

одухотворення, яке викликає в вас розквіт милосердя. 

70 О, якби ви знали, що можете так багато дати і зробити, незважаючи на всю свою бідність! 

Але ви все ще настільки матеріально мислите, що багато хто з вас вважає, що тільки за допомогою 

грошей можна творити добрі справи. Ось чому я повинен був прийти до вас, щоб сказати вам, що 

це не правильно, коли ви плачете від болю, голоду і страждань, не усвідомлюючи, що ви 

схиляєтеся під вагою скарбу, який несете, не усвідомлюючи цього. 

71 Ні, люди, не тільки тягар ваших гріхів обтяжує вас. Справа в тому, що ваше тіло, все більше 

і більше слабшаючи в пристрастях і боротьбі цього життя, не в змозі протистояти силі, силі 

власного духу, який бореться за звільнення своєї матерії від її слабкостей. 

72 Згадайте ніч, коли я народився людиною: Було холодно і темно, але не настільки, наскільки 

в цей час буває в серці людства. У той час як Мій Дух був сповнений радості тієї ночі, тому що Він 

прийшов, щоб жити серед людей, вони спали в глибокому сні, нечутливі до Моєї присутності, не 

знаючи, що Обіцяний прийшов. Потім почався Мій шлях страждань. 

73 Солома, що послужила колискою для новонародженого, і тепло невибагливих тварин - ось 

все, що було доступно цій сім'ї на момент Мого приходу. 

74 Ви вважаєте, що природа нечутлива до божественних проявів, але це людська помилка, бо, 

крім вас, все створене, від найбільшого до найменшого, підпорядковане Моєму закону, від якого не 

може відхилитися. Лише людина, яка сформована інакше, ніж усі створіння, бо має дух, совість і 

свободу волі, залишається нечутливою до Моєї Божественності. 

75 Чому ви так зачерствіли серцем, що не відчуваєте присутності Отця і не чуєте Його голосу? 

- Через вашу вільну волю. Тепер Я прийшов не як людина, і все ж Я відчув холод безлюбовного 

серця, з яким людство прийняло Мене. 

76 Не думайте, що ця точка землі, де звучить це слово, - єдине місце, де Я знаходжуся зі 

Своїми дітьми. Бо істинно кажу вам, що Мій прояв у різних формах є універсальним. 

77 Ілля, який проявив себе серед вас як провісник проголошення Мене через людський розум, 

прийшов не тільки на цю землю, де ви живете. Він ходив з одного місця на землі в інше, 

сповіщаючи про Нову Еру і наближення Царства Небесного. 

78 З усіх боків лунали голоси, що сповіщали про Мій прихід до вас: природа потрясала землю, 

наука дивувалася новим відкриттям, духовний світ кидався на людство, але людство залишалося 

глухим до цих голосів, провісників нової епохи. 

79 Потік божественного світла зійшов, щоб вивести людей з темряви. Але ці, егоїстичні і 

матеріалізовані, далекі від прагнення до вдосконалення душі, до морального поліпшення свого 

життя на землі, використовували це світло для створення собі тронів і слави, зручностей і насолод 

для тіла, а якщо вважали за потрібне, то і зброї для знищення життя своїх ближніх. Їхні очі були 

засліплені інтенсивністю Мого світла, і їхнє марнославство стало їхньою погибеллю. Але я кажу 

вам, що через це саме світло вони знайдуть істину, відкриють шлях і врятують себе. 

80 Ті, хто зумів прийняти це світло у своєму розумі і прийняв його як Божественне послання, 

змусили свою совість керувати своїми кроками і служити орієнтиром у своїх справах. Бо вони мали 

передчуття, що Господь прийшов знову і що Він з народом. 

81 Представники різних сект і деномінацій не захотіли прийняти Мене, їхнє серце, їхня 

гідність і їхня фальшива велич заважають їм прийняти Мене духом. Саме тому по всій землі 
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утворилися групи, братства і об'єднання тих, хто відчуває присутність Нової Ери, хто шукає 

усамітнення для молитви і отримання натхнення від Господа. 

82 Ви, діти Мої, належите до цих натовпів, які поступово формувалися під світлом 

божественного натхнення, хоча я повинен сказати вам, що ви маєте це натхнення, перетворене в 

людське слово, завдяки благодаті. Тому ви повинні багато дивитися, молитися і медитувати, щоб 

не впасти в помилку і не пропустити мету цього духовного вчення. 

83 Що може зіпсувати вас в дорозі? - Марнославство, мій народе. 

84 Істинно кажу вам: це натхнення переможе серед смиренних, серед милосердних і серед тих, 

хто прагне правди, справедливості та миру. 

85 Мир і сила, які ви отримаєте в молитві, зроблять вас старанними і невтомними в тому, щоб 

сіяти добро, піднімати занепалих, запалювати віру і бути благословенням і розрадою для всіх 

народів землі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 38 
1 Я приймаю "останніх" і заливаю їх тим самим світлом, яке Я дав "першим", щоб вони 

піднялися і несли Моє вчення. 

2 Короткий час, коли ви ще будете чути Моє Слово, оскільки Я оголосив вам, що перестану 

говорити з вами в 1950 році, і після цього часу Мій голос більше не буде звучати через людський 

розум. Ті, хто почув це і повірив, відчують себе задоволеними і сильними, а ті, хто засумнівався, 

почувши це, будуть розгублені. Навпаки, багато хто з тих, хто ніколи не чув Мене, будуть шукати 

Моїх учнів, щоб запитати їх про те, чого вони навчилися від Учителя. 

3 Шукайте світло, і нехай той, хто володіє ним, допоможе знайти його всім тим, хто ходить у 

темряві. Бо для того, хто має плутані думки в цьому житті, плутанина ще більша, коли він вступає в 

духовну долину. Тому Я був поруч з усіма Своїми дітьми впродовж цих трьох часів і показав їм 

шлях, по якому вони повинні піднятися через розвиток свого духу. 

4 Про життя духу Я відкрив вам усе, що ви поступово здатні осягнути. Сьогодні я показую 

вам ще більш глибоку сторону цього знання. 

5 Це час, про який Я пророкував вам, що кожне око побачить Мене. Кожен дух почує Мене, і 

коли це вчення буде зрозуміле людству, люди більше не впадуть в ідолопоклонство або фанатизм, 

тому що вони навчаться піднімати свій дух до Мене з простотою і чистотою, яку дає 

одухотворення. 

6 Поволі пробуджується дух людей, коли вони чують відлуння небесного дзвону в голосі 

своєї совісті. Це дух Іллі, це голос того, хто кличе в пустелі, невидимий посланець цього часу, 

який, як пастир, з любов'ю кличе своїх овець, щоб вони покірно входили в загороду миру, який на 

них чекає. 

7 Хто вважає дивним, що Я залишаю Своє Царство, щоб шукати грішників, той воістину не 

знає Мене. Я залишаю праведників позаду, бо вони врятовані і володіють усім. Я приходжу до 

позбавлених спадщини, загублених і заплямованих, бо вони теж Мої діти, яких Я люблю, як 

праведників, і тому що Я хочу привести їх до Свого дому, щоб вони могли насолоджуватися своїм 

Отцем. 

8 Якби Я любив тільки праведників і зневажав грішників, чи вважала б ваша совість, що 

Отець вчинив справедливо? 

9 Я показую вам шлях, яким ви повинні змити свої плями і виправдатися переді Мною: 

Роблячи добро своїм братам і займаючись благодійністю в різних формах. 

Сьогодні ви вже можете передавати те, чого навчилися. Ви також можете відвідувати хворих і 

давати їм бальзам в Моє ім'я своєю любов'ю, бо у вашій вірі ви знайдете владу зцілювати, а ваше 

милосердя буде найкращим бальзамом. Нехай ніхто не сумнівається, чи є у нього для цього дар, чи 

немає. 

10 Не соромтеся займатися благодійністю, бо вважаєте себе бідним. Коли Ісус був зі Своїми 

учнями в Другій Ері, Він розповів їм цю притчу: "Митар увійшов до храму і залишив монету в 

милостиню. Тоді добре одягнений фарисей дав сім грошових купюр, кидаючи одну за одною, щоб 

за тим, що він робив, спостерігали і всі бачили, що його дар великий. Пізніше хвора і бідна жінка 

стала на коліна, щоб помолитися, а потім поклала дві дрібні монети, які були все, що у неї було. 

Ісус сказав Своїм учням: "Ось, той, хто думав дати більше, дав менше, а та, що дала менше, дала 

більше, бо віддала все, що мала, і так хліб, який мала їсти того дня". 

11 Тим, хто слухає Мене, Я дам зрозуміти, як багато ви несете в собі, щоб ви ніколи не 

відчували себе нужденними перед обличчям істинно нужденних. 

12 Ви ті, про кого колись було сказано, що ви будете жити в епоху Святого Духа. Це вік світла, 

в якому кожен дух відкриє свої очі на істину. Мій серп вже почав викорчовувати бур'яни з коренем. 

Не дивуйтеся, що Я прийшов, коли світ охоплений війнами; це було передбачено. 

13 Люди побачили стільки світла через науку, що були засліплені. Але коли ця сліпота мине, з 

Моєї милості вони пізнають істинний шлях, і на ньому вони зустрінуть Мене, звільняючи і 

рятуючи заблукалих, як це робить пастир із заблукалими вівцями. 
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14 За цей час Я не став людиною серед вас, Я прийшов лише як світло, яке посилаю зі Свого 

Царства вашому духу. З безкінечності надихаю вас, щоб завтра ваш дух піднявся до Мене у своїй 

молитві. 

15 Сьогодні ви повинні подбати про те, щоб ваша душа очистилася через ваше спорядження і 

відчула Мою Присутність серед вас. Одухотворяйте себе, щоб ви знали, як отримати те, що ви 

просите, що ніколи не буде занадто багато для Мене. Не забувайте про потреби своєї душі, яка 

обтяжена запитами вашого тіла. Усвідомте, що найбільше вам бракує Божественних настанов, і 

тепер, коли вони рясно витікають у цій формі, - шукайте їх, осягайте і застосовуйте у справах 

любові до братів. 

16 Я хочу бачити у вас розуміння Мого вчення і вдосконалення у вашому житті, щоб ви 

берегли цю справу, яку Я відкрив вам, як коштовність безцінної вартості, щоб ви не марнували 

володіння цією благодаттю, не відмовляли в ній нікому, хто її потребує, і, звичайно ж, не 

отримували від неї матеріальної вигоди. 

17 Істинно кажу вам, що Храм Шостої Печатки ніколи не буде ринком або лігвом розбійників. 

Це святилище, яке знаходиться в духовному, тримає свої ворота відкритими, щоб всі Мої діти 

могли увійти в нього. Там грішник знайде спокуту, зникнуть ненависть, жага помсти і злі нахили. 

18 У цей час вас готують, щоб ви могли проголошувати цю Добру Новину з істинною вірою та 

відвагою. Я також хочу, щоб інтерпретація, яку ви даєте Моєму Слову, була правильною, щоб ваші 

дії були гучнішими. Я не хочу, щоб серед Моїх учнів були фанатики, пуритани або ентузіасти, але 

щоб піднесення вашого духу було внутрішнім, а всі ваші зовнішні дії були простими і природними; 

щоб, коли цей народ множився, як зірки на небі і як пісок на морі, він складався з істинних учнів 

Моїх духовних настанов, щоб вони були виразниками почутого Слова і були тими, хто своїми 

справами свідчить про істинність Мого вчення. 

19 Не бійтеся часу, коли вам доведеться говорити, не довіряйте ні Мені, ні собі. Я говорила 

вам, що в годину випробування ви не повинні думати про те, що ви будете говорити, що вашої віри 

і духовного піднесення буде достатньо для того, щоб Моє Божественне Світло заговорило вашими 

вустами. Якщо люди вимагатимуть від вас пояснення або виправдання отриманого вами натхнення, 

Я також дам вам зрозуміти істинність Моїх одкровень, щоб ви могли пояснити їх своїм братам. 

Серед посланців будуть Мої пророки з місією пробудження людей. Але вони не зроблять того, 

що зробив пророк Йона, який пішов до язичницького і грішного міста, щоб застерегти його, 

сповістивши його мешканцям лихо, страждання, пошесті і хвороби, якщо вони не оновляться. Коли 

прийшов час його пророцтва, він з великим здивуванням побачив, що його слова не збулися, бо 

замість лиха, про яке він сповіщав, настали мир, здоров'я і процвітання людей. 

Потім Пророк усамітнився, засоромлений, і там він заговорив зі своїм Господом, кажучи Йому: 

"Чому не збулося слово, яке Ти вклав у мої вуста? Дивись, замість того, щоб вважати мене Твоїм 

пророком, ці люди вважають мене самозванцем". 

Але тут він почув голос Отця, який відповів йому: "Я послав тебе сповістити про відвідини, які 

мають відбутися, коли ці люди будуть глухі до Мого слова. Але вони послухали тебе і покаялися, 

скинувши своїх фальшивих богів і ставши на коліна, щоб поклонитися Мені, плачучи від 

усвідомлення своїх гріхів і з трепетом очікуючи Мого Суду. 

20 Я побачив їх екіпірованими і замість страждань послав їм радість і мир. Ви вважаєте, що 

для того, щоб виконати своє слово, як ви його розумієте, я повинен завдати болю тисячам? Якщо ви 

не симпатизуєте одному з них - я симпатизую всім! Слово, яке Ви дали, було для того, щоб вони 

оновилися і таким чином уникнули візитів. Вони покаялися, і тому бачимо, як вони там сповнені 

радості і віри в істинного Бога!". 

21 Пам'ятайте ці повчання, учні, вони є прикладами, які стануть вам у пригоді на вашому 

шляху. У вас спочивають дари духовного бачення, пророчих снів та інтуїції, щоб ви завжди бачили 

свій шлях освітленим і пильнували своїх братів. 

22 Ваше завдання - попередити, пробудити, сповістити. Але знайте, що якщо ваші брати 

будуть молитися, вони зможуть змінити події. Але не варто через це відчувати себе обдуреними чи 

втрачати віру. Ваше призначення обмежується запобіганням страждань і встановленням миру. 

Якщо ви досягнете цього результату своїми дарами, ви можете бути задоволені. Моліться за мир 
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людства, всі разом утворюйте святилище, в якому ваші брати можуть знайти спасіння, мир і 

натхнення. 

23 Прийдіть і споживайте хліб цей, що є Моє Слово, щоб, живлячи дух ваш благодаттю Моєю, 

Я міг втамувати між вами спрагу любові Моєї. Кожного разу, коли ви любили своїх братів, ви 

любили Мене; коли ви прощали своїх ворогів, ви примирялися зі Мною і клали на вівтар своєї віри 

жертву своїх заслуг, жертву, завжди приємну Моєму Божеству. 

24 Слухай: Я - Той, Хто створив вас за Своїм образом і подобою. Я - єдиний Бог, ніхто не 

існував до Мене, Мій Дух не був створений, Я вічний, завжди був і завжди буду. 

25 Я відкрив вам Моє Буття і Трійцю, яка існує в Мені, ту Трійцю, яку ви визнаєте в Отці, який 

є Єгова, який дав вам Закон в Першу Еру, в "Слові", яке навчило вас любові через Ісуса в Другу 

Еру, і в Святому Дусі, який наповнює вас світлом і мудрістю і пояснює вам всі одкровення в цій 

Третій Ері, в якій Він породжує вібрації в кожному дусі і проявляє себе серед вас через людський 

розум. 

26 Отець сповістив про прихід Христа устами Своїх пророків, а Ісус сповістив про з'явлення 

Святого Духа, Духа Істини. Це три фази одкровення, через які Я відкрив Себе людству - як Закон, 

Любов і Мудрість; три способи одкровення і один Бог, три способи дії і одна Воля, одна Любов. 

27 Якщо Отець вічний, то і Син вічний, бо Божественне Слово, яке заговорило в Ісусі, завжди 

було в Отці. Дух Святий вічний, бо Він є Премудрість Божа, яка завжди була в Ньому. Так, коли Я 

створив людину за Своїм образом і подобою, про яку сказано, що в ній існує образ цієї Трійці, Я 

наділив її трьома складовими буття, тобто плоттю, душею і духом. Це істота, утворена з трьох 

основних складових: матеріальної - тіла, духовної - душі, і божественної - духу. 

28 У найпіднесенішому місці вашої душі сяє іскра Мого божественного розуму, який є вашим 

духом, і тому ви є істинно дітьми Мого духу. 

29 Я хотів, щоб ви розділили щастя бути батьками, і тому Я зробив вас батьками людських 

істот, щоб ви дали форму таким істотам, які схожі на вас і в яких втіляться духовні істоти, яких Я 

посилаю вам. Оскільки в Божественному і Вічному є материнська любов, Я хотів, щоб у 

людському житті з'явилася істота, яка б втілювала її, і цією істотою стала жінка. 

30 На (певному) початку життя людина була розділена на дві частини і таким чином були 

створені дві статі, одна - чоловік, інша - жінка; в ньому сила, розум, гідність, в ній ніжність, грація, 

краса. Один - насіння, інший - родюча земля. Подивіться на двох істот, які можуть відчувати себе 

повноцінними, досконалими і щасливими лише в єдності. У своїй гармонії вони утворять єдину 

"плоть", єдину волю і єдиний ідеал. 

31 Коли цей союз натхненний совістю і любов'ю, він називається шлюбом. 

32 Закон про шлюб зійшов як світло, що промовляло через совість "перших "*, щоб вони 

усвідомили, що союз чоловіка і жінки означає заповіт з Творцем. Плодом цього союзу стала 

дитина, в якій злилася кров батьків, як доказ того, що те, що з'єднане перед Богом, не може бути 

роз'єднане на землі. 
* Ізраїльтяни першого часу 

33 Те щастя, яке відчувають батько і мати, народивши дитину, подібне до того, яке пережив 

Творець, ставши Отцем, даруючи життя Своїм улюбленим дітям. Пізніше, коли Я дав вам закони 

через Мойсея, щоб ви розуміли, кого обираєте, і не бажали дружини ближнього свого, то це було 

тому, що люди через свою вільну волю збилися на шлях перелюбу і пристрастей. 

34 Після того, як цей час минув, Я прийшов у світ в Ісусі і підніс шлюб, а разом з ним людську 

мораль і чесноти через Моє благодатне наставлення, яке завжди є законом любові. Я говорив 

притчами, щоб зробити Моє Слово незабутнім і зробити шлюб освяченим інститутом. 

35 Тепер, коли я знову серед вас, я прошу вас, чоловіки і жінки: Як ви ставитеся до шлюбу? Як 

мало хто може відповісти задовільно! Мою священну інституцію осквернили, з цього джерела 

життя б'ють смерть і біль. На чистому білому аркуші цього закону - плями і сліди чоловіка і жінки. 

Плід, що має бути солодким, гіркий, і чаша, яку п'ють люди, повна жовчі. 
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36 Ви збиваєтеся з Моїх Законів, а коли спотикаєтеся, то злякано запитуєте себе: чому так 

багато болю? -Тому що бажання плоті завжди перекривали голос совісті. Тепер я прошу тебе: Чому 

ви не маєте спокою, хоча Я дав вам усе, що необхідно для вашого щастя? 

37 Я розстелив на небосхилі блакитне покривало, щоб під ним ви будували свої "гнізда 

любові", щоб там, далеко від спокус і заплутаності світу, ви жили з простотою птахів, бо в простоті 

і в щирій молитві можна відчути мир Мого Царства і одкровення багатьох таємниць. 

38 Чоловіки, якщо обрана вами супутниця подібна до безплідної землі, яка не дала вам плодів, 

ви вирушили на пошуки нової землі, забувши про те, що ви повинні бути віддані своїй долі і 

своєму обов'язку спокутування. Чому ви звинувачуєте долю у випробуваннях і стражданнях, з 

якими стикаєтеся у шлюбі, коли самі обрали цей шлях? 

39 Кожен, хто з'єднується шлюбом перед Моєю Божественністю - навіть якщо його союз не 

підтверджений жодним священнослужителем, - укладає зі Мною договір, контракт, який 

залишається записаним у Книзі Божій, в якій записані всі долі. 

40 Хто може викреслити звідти ці два переплетених імені? Хто може роз'єднати у світі те, що 

об'єднано в Моєму Законі? 

41 Якби Я розлучив вас, то зруйнував би Свою власну справу. Якщо ви просили Мене про 

об'єднання на землі, і Я дарував вам це, то чому ж ви потім не дотримуєтеся своїх обітниць і 

відрікаєтеся від своїх клятв? Хіба це не знущання над Моїм Законом і Моїм Ім'ям? 

42 Вам, безплідним жінкам, Учитель говорить: ви дуже хотіли і просили, щоб ваше лоно стало 

джерелом життя, і сподівалися, що одного вечора або одного ранку в вас почується пульсація 

ніжного серця. Але минули дні і ночі, а з ваших грудей вирвалися лише ридання, бо жодна дитина 

не постукала у ваші двері. 

43 Скільки з вас, хто чує Мене, і кого наука позбавила всякої надії, повинні будуть стати 

плідними, щоб ви повірили в Мою силу, і багато хто може впізнати Мене через це диво. 

Спостерігайте і будьте терплячі. Не забувайте Моїх слів! 

44 Батьки сімейств, уникайте помилок і поганих прикладів. Я не вимагаю від вас досконалості, 

лише любові і турботи про своїх дітей. Готуйтеся духовно і фізично, бо в потойбічному світі великі 

легіони духів чекають моменту, щоб стати людьми серед вас. 

45 Я хочу нового людства, яке зростатиме і множитиметься не тільки числом, але й чеснотами, 

щоб люди бачили обітоване місто поруч, а їхні діти тягнулися, щоб оселитися в Новому Єрусалимі. 

46 Я хочу, щоб земля наповнилася людьми доброї волі, які є плодами любові. 

47 Зруйнуй Содом і Гоморру віку цього, не дозволь своєму серцю звикнути до їхніх гріхів і не 

чини так само з їхніми мешканцями. 

48 Таким чином Я готую вас до Третьої Ери, бо натовпи, про які Я оголосив вам, прийдуть. 

49 Нехай кожен візьме на себе ту роль, яка йому належить, і тому зараз вислухайте Моє 

вчення в притчі: 

50 "Перед Богом був дух, сповнений світла, чистоти і невинності, який сказав своєму Господу: 

"Отче, скажи мені, в чому моє завдання, бо я прагну служити Тобі". І Господь з любов'ю відповів 

йому: "Потерпи, Я з'єднаю у світі чоловіка і жінку, і від їхнього союзу народиться син, в якого ти 

втілишся, щоб ти, як людське дитя, набрався досвіду у випробуваннях світу і відчув ніжність 

матері і люблячу допомогу близького тобі батька". 

51 Дух радів і чекав. Тим часом Господь з'єднав чоловіка з жінкою узами любові, і так 

(з'єднавши) відправив їх на їхній життєвий шлях. - 

52 У лоні жінки проросла нова істота, і тоді Бог послав того духа прийняти плоть у тому тілі, і 

на дев'ятому місяці воно побачило світ. 

Мати світилася від щастя, а батько дивився на нього з гордістю. Той син був працею їх обох, 

був плодом їхньої любові. Жінка відчула себе сильною, а чоловік відчув себе трохи схожим на 

свого творця. Вони вдвох присвятили себе турботі про це чуйне серце. 

53 Дух, який одухотворяв сина, променився, коли він побачив ласкавий погляд матері та 

серйозне, але любляче обличчя батька. 

54 Минув час і батько в боротьбі за життя віддалився від любовного гніздечка, заблукав і 

зайшов так далеко, що заблукав і залишив у колючих кущах клапті свого халата. Він їв отруйні 
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плоди і обривав квіти, які зустрічав по дорозі. Коли йому було погано і він відчував себе 

пригніченим, він згадував про близьких, яких залишив. Він намагався повернутися і розшукати їх, 

але йому не вистачило сил. Тоді він зібрався з силами і, волочачись і похитуючись на довгій дорозі, 

дістався до воріт свого будинку. Дружина зустрічала його на руках зі сльозами на очах, син хворів і 

помирав. 

55 Побачивши вмираючого сина, батько благав Божого Милосердя про його одужання, у відчаї 

рвав на собі волосся і богохульствував. Але той дух відділився від тіла і пішов у потойбіччя. 

Батьки залишилися в розпачі і по черзі звинувачували один одного в нещасті, яке їх спіткало: він - 

за те, що пішов, вона - за те, що не змогла його втримати. 

56 Коли цей дух опинився в присутності Творця, він сказав: "Отче, чому Ти забрав мене з 

обіймів тієї милої матері, яку моя відсутність довела до ридань і відчаю?". На це Господь відповів 

йому: "Почекай, потерпи, бо ти знову повернешся в те саме лоно, коли ті усвідомлять свої помилки 

і зрозуміють Мій Закон". 

57 Чоловік і жінка продовжували жити удвох, на самоті, внутрішньо каючись у своїх гріхах, 

коли їх в черговий раз здивували ознаки появи нової дитини. Бог змусив дух знову повернутися в 

ту утробу і сказав йому: "Будь у тому тілі, готуючись до життя, і освіжися ще раз у тій утробі". 

58 Батьки, які думали, що первісток загубився, не знали, що він повернувся до них. Але 

порожнечу, яку залишив перший син, заповнив другий, радість і мир повернулися в лоно того 

дому, знову посміхнулася мати і зрадів батько. 

59 Тепер чоловік боявся відлучатися від своїх і намагався плекати їх з любов'ю, поки 

залишався з ними. Але час змусив його забути минулий досвід, і спокушений поганими друзями, 

він впав у порок і спокусу. Дружина докоряла йому і почала відкидати його, дім перетворився на 

поле бою. Невдовзі чоловік лежав переможений, хворий і ослаблений, а жінка залишила дитину 

саму в колисці і пішла шукати хліба для невинної дитини і їжі для того супутника, який не вмів ні 

любити, ні захищати її. Вона терпіла приниження і знущання, переносила небезпеки і протистояла 

бажанням лукавих людей, і таким чином забезпечувала хліб насущний для своїх близьких. 

60 Бог змилосердився над невинним духом, і ще до того, як він відкрив очі до світла розуму, 

знову покликав його. Але коли дух опинився перед Господом, то з болем сказав Йому: "Отче, Ти 

знову вирвав мене з обіймів тих, кого я люблю. Бачиш, яка важка моя доля! Тепер благаю Тебе, 

дозволь мені залишитися або в їхньому лоні, або в Твоєму назавжди, але не тягай мене більше 

туди-сюди, я втомився". 

61 Коли чоловік отямився від апатії, то побачив нову картину болю: дружина безутішно ридала 

в узголів'ї ліжка, де лежав мертвим другий син. Чоловік хотів накласти на себе руки, але дружина 

зупинила його словами: "Не накладай на себе руки, стримайся, зрозумій, що ми самі є причиною 

того, що Бог забирає у нас дітей". Чоловік заспокоївся, зрозумівши, що в цих словах була частка 

правди. 

Минали дні і приносили спокій тим серцям, які з болем згадували своїх дітей, що відійшли у 

вічність і були радістю цього дому, який відтоді занепав. 

62 Тоді Дух запитав Господа: "Отче, чи пошлеш Мене знову на землю?". "Так, - відповів йому 

Господь, - і так часто, як буде потрібно, поки ці серця не відполіруються до блиску". - Коли він 

втілився знову, його тіло було хворим, тому що хворіли його мати і батько. З проханням про 

полегшення цей дух піднявся зі свого ложа болю до батька. Цього разу він не побачив світ*, на 

вустах батьків не було посмішки, були лише сльози. Мати з ранку до ночі плакала біля колиски 

дитини, а батько, сповнений докорів сумління, відчував біль, що пронизував його серце, коли 

бачив, що син успадкував його власні немочі. 
* Так він народився сліпим внаслідок хвороби батьків. 

63 Перебування Духа в тій хворій плоті було недовгим, і він повернувся в присутність Господа. 

64 Самотність знову огорнула подружжя, але біль об'єднав їх, як ніколи раніше, їхні серця 

полюбили одне одного і вони поклялися йти разом до кінця життєвого шляху. Чоловік виконував 

свої обов'язки, вона доглядала за чоловіком, і обидва одужали від своїх хвороб. 
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65 Вони не вірили, що Бог дарує їм ще одного сина, але ось, коли Господь побачив, що в цих 

істотах розквітло фізичне і духовне здоров'я, Він послав їм того духа в нагороду за самозречення 

жінки і вдосконалення чоловіка, і з лона жінки з'явилося маленьке, свіже, як бутон квітки, тіло, яке 

наповнило той дім щастям і миром. 

66 Чоловік і жінка на колінах дякували Господу, плачучи від щастя, а той терплячий і 

слухняний дух посміхався через сина і промовляв до Бога: "Господи, не розлучай мене більше з 

батьками моїми. У моїй оселі мир, у їхніх серцях - любов, у колисці - тепло, у маминих грудях - 

молоко і мед, на столі - хліб. Батько мене пестить, а в руках у нього інструменти для роботи. 

Благослови нас". І благословив їх Господь радістю в Дусі Своєму, і залишив їх з'єднаними в одне 

"тіло", в одне серце і в одну волю". (кінець притчі). 

67 Сьогодні кажу вам: Пийте це вино, з Моєї настанови, і радійте, бо коли ви збираєтеся з 

Отцем вашим, то в домі Господньому буде свято. 

68 Скільки з вас пробуджується до нового життя, коли ви чуєте Моє Слово в цей час. Ви були 

мертві у вірі, бо в той час, як земні лікарі позбавили одних надії, священики відмовили іншим 

причаститися Вечері Господньої. 

69 Ви відкрили своє серце, коли відчули, як Моє Слово зцілює хворого, з любов'ю прощає 

грішника, як Учитель пропонує всім хліб вічного життя. 

70 Ви бачили на своєму життєвому шляху ріки нечестивості, трясовинні болота і безплідні 

землі, які ніхто не знав, як зробити родючими. 

71 Ви бачили, як поля, що колись були родючими і дарували світові свої багаті плоди миру і 

щастя, сьогодні перетворюються на поля крові, руйнувань і смерті. 

72 Це необхідно для того, щоб Отець наблизився до Своїх дітей. Я - роса, що спускається на 

поля в тиші ночі і падає на крони квітів. Але квіти, що зів'яли, серця, що втратили надію, не здатні 

відчути Мою любов. 

73 Учні, усвідомте, що Своїми настановами Я пробудив у ваших серцях почуття милосердя, 

щоб ви зробили страждання людей своїми і не були байдужими до їхніх конфліктів, випробувань і 

трагедій. 

74 Об'єднайте свої думки і моліться за своїх братів. Я вислухаю ваші благання і винагороджу 

ваші прохання. Ви ще занадто слабкі, щоб забути про свої страждання і турботи, щоб думати про 

інших. Я кажу вам: Приймайте ці випробування з мужністю і з довірою до Господа, бо вони не 

відійдуть і не зникнуть з вашого життєвого шляху через вашу непокору або відкидання. З 

духовним піднесенням, з вірою, з внутрішнім спокоєм, з іншого боку, ви подолаєте найстрашніші 

недуги. Кожна колючка, кожна прірва, яку ви подолаєте, залишить у вашому дусі іскру світла. Той, 

хто вміє спокійно приймати свої випробування, відчує, що хвилини болю, які для інших здавалися 

б вічними, стануть коротшими. 

75 Це життя - твій хресний шлях, на якому ти іноді падаєш, але при цьому відчуваєш, що ти не 

один зі своїм хрестом, бо невидимий і люблячий помічник знову піднімає тебе вгору кожного разу, 

коли ти опускаєшся під вагою своєї долі. 

Коли вовк наблизився до вас, Я прогнав його. Коли невіруючі і шпигуни вторглися в лоно 

ваших зібрань, щоб виявити недоліки і звинуватити вас у них, Я покрив вас Своїм покровом 

ніжності і закрив вуста тих. Коли люди випробовували вас своїми запитаннями, Я передчасно 

вкладав у ваші вуста голос Святого Духа, бо ви ще не були готові переконувати їх словами світла. 

76 Я не докоряю вам, але в доброті Мого Слова шукайте надії, виправлення, а також суду. Що 

було б з вами, якби я лестив вам у ваших недоліках і вихваляв вас у ваших гріхах? Хіба не так 

чинять люди з князями світу? - Я завжди підбадьорював вас, коли бачив, як ви прагнули до 

духовного вдосконалення, як ви відвідували хворих, не думаючи про годину і несприятливу 

погоду; і коли ви стояли перед суддями, ви залишалися спокійними і свідчили про Мене словами 

істини. 

77 Таким чином, ви дізналися, що серця - це поля, які ви повинні обробляти, і що чим ширші 

поля, тим більшими повинні бути ваші зусилля; і що те, що ви посіяли, ви не повинні залишати. 
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78 Серед вас є ті, хто піде до інших народів у пошуках нових полів для засіву. Я дав вам 

універсальну мову, якою ви зможете спілкуватися один з одним - не вишукану мову, якою говорять 

людські вуста, але ту, яку Дух виражає через любов. 

79 Для інших не буде необхідності здійснювати ці великі подорожі. Їм достатньо буде 

підготувати себе до того, щоб проявити милосердя до самих близьких, а також дати світло 

безтілесним духам, які заплуталися. Горе тому, хто зачиняє свої двері на крик про допомогу цих 

нужденних легіонів, бо вони не пробачать у своєму сум'ятті! 

80 Старанний учень благословляє Мене на кожен крок, бо відчуває легкість свого хреста і 

радіє, що служить Мені. Лінивий відчуває себе позбавленим свободи і зігнутим під дуже важким 

тягарем. Я нікого не заковую в кайдани і нікого не роблю рабом, навпаки, Я дарую вам справжню 

свободу, щоб ні в'язниця, ні смерть не змогли закути вас в кайдани, але щоб там, де багато хто 

вважав себе загубленими, ви підняли свій дух на нескінченну драбину його розвитку. 

81 Учні: Чи готові ви прощати тим, хто вас ображає? Хто ваші вороги? - Істинно кажу вам: не 

називайте своїх ближніх ворогами! Я посилаю вас не проти людей, а проти їхнього гріха і 

невігластва. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 39 
1 Я - мир, що сходить на вас, бо у світі Я бачу лише хаос. 

2 Спостерігайте і моліться, робіть добро, і ви зведете нанівець війну через здійснення 

милосердя. 

3 Дерево науки, як його доглядали люди, приносить гіркий плід для людства. Але зараз Я даю 

вам кришталево чисту воду любові, щоб ви могли поливати його і відчути, наскільки іншим буде 

плід, який потім принесе це саме дерево. 

4 Перш ніж ви відкриєте в Моїх настановах секрет догляду за деревом науки, його будуть 

бичувати сильні урагани, які зірвуть з нього погані плоди до останнього і очистять його. 

5 Після цієї бурі ви поступово побачите, як у вашому дусі засяє нове світло, яке відобразиться 

на усіх ваших життєвих шляхах. 

6 Ви зараз живете в судовому часі. Згадайте, як часто Я говорив вам, що серп Моєї 

Божественної Справедливості невтомно зрізає бур'яни. 

7 Наука, так само як і релігії або люди, що мають владу, відчують Мою справедливість. Ніщо 

не залишиться поза Моїм поглядом і не буде зважено на Моїх терезах. Від початку людства гріх 

був засуджений на смерть, і Моє Слово має бути виконане. 

8 Коли ви, люди Мої, побачите на землі ознаки цих подій, підніміться до Мене в молитві, 

об'єднайтеся зі своєю сім'єю в одній думці і пошліть свій дух як посланців Моєї любові до ваших 

братів, які потребують миру. 

9 Не сумнівайтеся в силі молитви, бо якщо ви не будете мати віри у здійсненні милосердя, то 

не зможете нічого дати своїм братам. 

10 Хіба Я не вчив вас, що навіть розбурхані сили природи можуть почути вашу молитву і 

заспокоїтися? Якщо вони слухаються Мого голосу, то чому б їм не слухатися голосу синів 

Господніх, коли вони приготувалися? 

11 Ще під час перебування з вами у світі Я вчив вас молитися, щоб у хвилини випробувань ви 

могли з'єднатися з Отцем і, черпаючи від Нього сили, виконувати свою місію любові і милосердя 

серед людей. 

12 Молитва - це благодать, яку Бог дав людині, щоб вона служила їй сходами для сходження 

(духовного), зброєю для самозахисту, книгою для навчання, бальзамом для зцілення і одужання від 

усякої недуги. 

13 Справжня молитва зникла з землі, люди більше не моляться, а коли намагаються це робити, 

то роблять це устами, замість того, щоб розмовляти зі Мною духом, використовуючи порожні 

слова, обряди і удавання. Як люди побачать чудеса, якщо вони будуть використовувати форми і 

практики, яких Ісус не вчив? 

14 Необхідно, щоб істинна молитва повернулася серед людей, і саме Я навчаю вас їй заново. 

15 Блаженний, хто, натхненний любов'ю до інших, служить їм сходинкою в їхньому сходженні 

до Мене. Бо коли він відкриє очі і подивиться на себе, то побачить себе близьким до свого Отця. 

16 Не питайте, що ви повинні робити, щоб знати, що ви виконали свою місію, бо Мій Закон 

обмежується любов'ю один до одного. Зрозумійте, що кожен день вашого життя дає вам 

можливість здійснювати цю Божу заповідь. 

17 Кожен може виконувати місію любові по-своєму. 

Той, хто наставляє душі, той, хто навчає, вчений, правитель, батько сімейства - всі ви можете 

служити ближньому, якщо надихнетеся Моєю найвищою заповіддю, яка говорить вам: "Любіть 

один одного". 

18 Все очиститься, все оновиться, щоб нові покоління застали землю підготовленою до 

виконання свого великого духовного завдання. 

19 Не вибирайте тих, кого ви повинні любити, любіть всіх без винятку. Духовна любов не 

повинна знати фаворитизму. 

20 Любов, якої я вчу вас, виходить за рамки любові до ваших близьких, любові до вашої 

Батьківщини і до вас самих. 
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21 Не бійтеся не бути корисними в цій справі любові, якщо ви думаєте про свою матеріальну 

бідність. Одухотворяйте себе, і вам не потрібні будуть земні блага, щоб творити добро ближньому. 

Подивіться, як Я вибрав Своїх працівників серед цього народу нужденних і простих серцем і 

зробив їх порадниками, лікарями і довіреними особами тих, хто страждає, і хто приходить до них у 

пошуках розради і спокою. 

22 Невичерпно з їхньої любові потік бальзам зцілення, з їхніх раніше обважнілих вуст 

прозвучало слово світла, яке наставляє, оновлює, внутрішньо зворушує і переконує. І що ці 

працівники думали, що вони носили в своїх серцях до того, як Я відкрив їм їхній спадок? - Нічого, 

вони відчували себе вигнанцями, нездатними займатися благодійністю і керувати собою. 

23 Подивіться, як перед смиренністю цих трудівників з'являються багаті і просять допомоги, 

лікарі, щоб розпитати їх про свої невирішені проблеми; а ті, хто підготував себе в області 

богословських або філософських знань, приходять, щоб отримати перший урок. Хіба ви не 

дивуєтеся цьому чуду, яке сталося серед вас? Тоді ви вже зрозумієте це, люди, і ви, людство, 

зрозумієте це. Сили і багатств землі не вистачить, щоб принести вам мир, бути корисними один 

одному, надаючи матеріальну допомогу, якщо ви не навчитеся любити. 

24 Якщо у вашому дусі є любов, і ви даєте її відчути ближньому, то побачите, як відбуваються 

чудеса. Почніть практикувати чесноти, ви, що залишилися нечутливими або далекими від 

милосердя, любові, добра, які є суттю духовного життя. І якщо хтось прийде до ваших дверей, 

знесилений спрагою, втомою і голодом, посадіть його за свій стіл, не дивлячись на те, чи достатньо 

хліба в скрині. Запитайте своє серце, чи зі щирою любов'ю ви це робите, коли запрошуєте 

подорожнього до свого столу, зі справжнім співчуттям. Якщо це так, то ви побачите, як 

примножиться хліб, ви всі насититеся, і в серці мандрівника запалає полум'я віри, щоб дякувати 

Мені і благословляти Мене. Він зробить у своєму житті те, що ви зробили з ним, бо ви дали йому 

урок любові, доступний найобмеженішому розуму. 

25 Будьте смиренні, пам'ятайте, що Я, ваш Бог, народився у смиренні і згодом покрив Своє 

Тіло простим ефодом. Чому ви завжди мрієте про гарний одяг і навіть тужите за королівськими 

шатами? 

26 Царство Твоє також не від світу цього. Це життя - як поле бою, куди ти йдеш, щоб заробити 

заслугу, щоб увійти на завойовану землю переможцем і отримати свою нагороду. 

27 Ніколи не кидай хрест на півдорозі, не відмовляйся від свого завдання, бо це було б все 

одно, що в бою кинути зброю, боягузливо втекти з бою і зректися тріумфу, який чекав на твій дух. 

28 Я - досконалий Шлях, у Своєму земному житті Я залишив вам Своїм прикладом Книгу 

Істинного Життя, за вченням якої ви навчитеся боротися, щоб вийти переможцем у всіх битвах. 

Мій меч любові безупинно боровся проти зла і невігластва людства. Моя зброя не була 

смертоносною, я приніс вам не смерть, а життя вічне. Моя лагідність привела тих, хто Мене 

зневажав, у відчай і розгубленість, Моє любляче прощення перемогло закам'янілість їхніх сердець, 

Моя смерть як людини пробудила їх до життя благодаті. Хіба ви не пам'ятаєте, що обіцяний Месія 

був оголошений непереможним борцем? 

29 Настав час, щоб любов, прощення і смирення зародилися в серцях людей як справжня зброя 

проти ненависті і зарозумілості. Допоки ненависть зустрічатиметься з ненавистю, а пиха з пихою, 

доти народи будуть знищувати один одного і не буде миру в серцях. 

30 Люди не хотіли зрозуміти, що щастя і прогрес можна знайти лише в мирі, і бігли за своїми 

ідеалами влади і фальшивої величі, проливаючи кров своїх братів, руйнуючи життя і знищуючи 

віру людей. 

31 Людина своєю гордою наукою кидає виклик Моєму Закону, і Я кажу вам, що Я буду 

боротися з її гріхом ще раз. Але людина не знайде в Мені гордого і пихатого суддю - бо це людські 

вади - і не відчує на собі тягаря помсти, бо ниці пристрасті властиві вашій недосконалості. Він 

зустрінеться з невблаганним Суддею і Вчителем, який навчить його великому вченню любові. 

32 Не всі з вас хочуть воєн, не всі плекають ненависть чи гординю до невинних, до людей 

доброї волі та віри. Я буду давати знаки, коли почнуться війни, щоб вони (люди доброї волі) 

дивилися і молилися; бо своєю молитвою і своїм "пильнуванням" вони стануть невразливими для 

зброї вбивства. 
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33 Зі сходу на захід піднімуться народи і збентежаться, і з півночі на південь теж підуть, щоб 

усім їм зіткнутися на хресній дорозі. У цьому зіткненні виникне величезне похоронне багаття, на 

якому згорить ненависть, згасне зарозумілість і буде знищено кукіль. 

34 Необхідно, щоб нові покоління знайшли чисту землю, щоб процвітали мир і любов. Але 

перед цим зникне навіть останній слід від злочину Каїна, спадщину якого людство досі несе в собі. 

35 Чи відчуваєте ви, що перебуваєте під духовним сяйвом Мого вчення, що в усьому цьому 

болі, який наближається, є покарання або відплата Божа? - Ні, ви скажіть Мені, це плід, який ми 

виростили і який тепер будемо пожинати. 

36 Я завжди співчуваю Своїм дітям, бо ви ще занадто малі, щоб зрозуміти все зло, яке ви самі 

собі робите. Тому Я наближаюся до вас і, матеріалізуючи Своє Слово*, посилаю до вас Своїх 

посланців, щоб наставляти вас, щоб застерігати вас від ваших злих шляхів. Але коли ви 

прислухалися до Моїх закликів? - Ніколи. - Через це страждає людство. 
* Це виражає те, що божественне слово приходить до нас через посередництво носіїв голосу, воно 

вимовляється матеріально і матеріально сприймається слухачами - на відміну від слова, отриманого 

духовно, за допомогою натхнення! 

37 Любі люди, не будьте простими глядачами перед обличчям хаосу, який ви побачите. Бо вам 

доведеться дати Мені звіт про мир і силу, які ви отримали. 

38 Щоб був мир і сила, щоб ви могли молитися, щоб не затьмарювався ваш розум, і щоб ви 

були старанні і невтомні творити добро, розпалювати віру і нести розраду людям. 

39 Улюблені учні, поширюйте Моє вчення серед ваших братів. Я доручаю вам говорити чітко, 

як я вас навчив. Уважно вивчайте всі частини цього твору, бо істинно кажу вам, що завтра вас 

будуть допитувати ваші брати. Я знаю, що вас запитають, яке ви маєте уявлення про Трійцю Божу, 

про Божественність Христа і про чистоту Марії, і ви повинні бути сильними, щоб витримати ці 

випробування. 

40 Про Трійцю ви скажете, що в Бозі існують не три різні особи, а лише один Божественний 

Дух, який явив себе людству на трьох різних стадіях розвитку. Але воно (людство) у своїй 

нездатності проникнути на дно (істини) вважало, що бачить три Божества, де існує лише один Дух. 

Тому, коли ви чуєте ім'я Єгови, думайте про Бога як про Батька і як про Суддю. Коли ви думаєте 

про Христа, то бачите в Ньому Бога як Учителя, як Любов, а коли прагнете зрозуміти, звідки 

походить Святий Дух, то зрозумійте, що Він є не хто інший, як Бог, який відкриває Свою мудрість 

учням, які є більш просунутими. 

41 Якби Я знайшов людство перших часів настільки ж духовно розвиненим, як і нинішнє, то 

відкрив би їм Себе як Отця, як Учителя і як Духа Святого, і тоді люди не бачили б трьох божеств 

там, де існує лише Одне. Але вони не змогли б витлумачити Моє вчення, заплуталися б і зійшли б з 

Мого шляху, продовжуючи створювати доступних і маленьких божків за своїми уявленнями. 

42 Тепер ви знаєте причину, чому Отець відкривав Себе поетапно, а також розумієте, в чому 

помилка людей щодо поняття Трійці. 

43 У Моєму Божественному Дусі є нескінченна кількість проявів і атрибутів. Але оскільки Я 

проявляв Себе в трьох головних якостях протягом трьох епох, Я назвав вас тринітаріями, і тепер ви 

вже впізнаєте Мене в цих трьох одкровеннях і вмієте об'єднувати їх в одне, вбачаючи в ньому 

єдиного Бога, Який може з однаковим успіхом виявити Себе сьогодні як Суддя, завтра як Учитель, 

а після - як Отець нескінченної мудрості і добра. 

44 Не намагайтеся більше надавати Мені фізичної форми у вашій уяві, бо в Моєму Дусі не 

існує ніякої форми, так само, як не мають форми розум, любов або мудрість. 

45 Кажу вам це, бо багато хто, думаючи про Отця, уявив Мене в образі старця; але Я не 

старець, бо Я поза часом, Мій Дух не має віку. 

46 Коли ви думаєте про Христа, ви відразу формуєте в своїй свідомості фізичний образ Ісуса. 

Але кажу вам, що Христос, Божественна Любов, що народилася у плоті, Моє Слово, що зробило 

людину, коли Він залишив фізичну оболонку, злився з Моїм Духом, з якого Він вийшов. 

47 Однак, коли ви говорите про Святого Духа, ви використовуєте символ голуба, намагаючись 

уявити його в якійсь формі. Але я кажу вам, що час символів закінчився, і що з цієї причини, коли 
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ви відчуваєте вплив Святого Духа, ви отримуєте його як натхнення, як світло в вашому дусі, як 

ясність, яка розсіює невизначеності, таємниці і темряву. 

48 Коли Я кажу вам, що Христос є любов Отця, розумійте, що Христос є божественний. Що 

дивного в тому, що Бог зробив Свою любов людською, щоб донести її до світу, якому бракувало 

духовності? Хіба це не доказ досконалої любові Отця, яка дарується тим, хто, не маючи змоги 

прийти до Отця, шукає Його? 

49 І Я покажу вам, що Христос не менший за Мене*, і не йде після Мене, бо якщо Він є Любов, 

то ця Любов не йде після або перед будь-якою іншою силою, вона з'єднана і злита з усіма 

(божественними сутнісними силами), що утворюють Абсолют, Божественне, Досконале. 
* Тут Бог виступає в єдності всіх Своїх божественних сил. 

50 А що сказати вам про Марію, яку Господь послав на землю, щоб вона стала Матір'ю Ісуса, в 

тілі якого мало проявитися Слово? 

51 Істинно кажу вам: вона була втіленням Божественної Ніжності. Тому, коли вона почула у 

своїй оселі слова посланця Господнього, який сповістив їй, що вона зачне Месію в своєму лоні, в її 

серці не було ні сумніву, ні бунту проти того, що, як вона знала, було Божественною волею. Її 

приклад був прикладом смирення і віри, її вчинок був тихим і піднесеним. Тому вона єдина була 

здатна виконати це небесне послання і без марнославства прийняти це високе призначення. 

52 Своє дитинство і юність Ісус провів біля Марії, в її лоні і біля неї Він насолоджувався її 

материнською любов'ю. Божественна ніжність, що стала жінкою, підсолодила перші роки життя 

Спасителя у світі, коли настала година, коли Йому довелося випити таку велику гіркоту. 

53 Хіба може хтось подумати, що Марії, в лоні якої сформувалося тіло Ісуса і біля якої жив 

Учитель, могло бракувати духовного піднесення, чистоти і святості? 

54 Хто любить Мене, нехай спершу полюбить усе, що Моє, усе, що Я люблю. 

55 Ви повинні донести ці вчення любові та милосердя до своїх братів. Ви повинні знати, що не 

обов'язково, щоб усе людство чуло Мене в тій формі, в якій Я відкриваю Себе вам. Мені достатньо, 

щоб цей народ був присутній і почув ці вчення, щоб потім він був Моїм свідком і посланцем перед 

своїми братами. 

56 Якби ця форма проголошення була найвищою, якої могли б досягти люди, Я зробив би її 

відомою по всій землі, і, будучи встановленою, вона не мала б кінця. Але оскільки це 

проголошення через людину-голосоносця є лише підготовкою до досконалого діалогу від духу до 

духу, то Я лише надав йому (голосоносцю) певний час і вказав йому час його завершення, яким 

буде 1950 рік. 

57. цим натовпам, які рік за роком слухали вчення свого Вчителя, судилося поширювати це 

послання серед людства після того, як вони більше не почують Моє Слово. 

58 Вони не повинні починати вчити перед Моїм відходом, бо необхідно, щоб вони почули Мої 

останні вчення, які будуть найглибшими і тому такими, що зроблять їх сильними і готовими до 

битви. 

59 Всі, від найстаріших конгрегацій до тих, хто починає збиратися в наймолодших "місцях", 

чули від Мене, що це проголошення припиниться в кінці 1950 року, що це Моя Божественна Воля, 

щоб так сталося, і що люди не можуть жодним чином протистояти тому, що постановив Отець. 

60 Було б упертістю прагнути змусити Мене чекати серед вас довше, було б запереченням 

Отця Його досконалості і Його справедливості, і було б запереченням того, що це Я, Незмінний, 

промовляв до вас. 

61 Хоча в ці хвилини ніхто не відчуває себе здатним вчинити це осквернення, Я кажу вам це, 

бо знаю, що у вирішальні моменти, в гірку і сумну годину Мого відходу, за Моїм столом не буде 

бракувати зрадника, слабкого, який відкидає далеко від себе хліб, що живив його довгий час, і який 

з фальшивим поцілунком любові залишає Мене на посміховисько і презирство людства. 

62 Як ви думаєте, хто дасть про себе знати через ці мізки, коли закінчиться час Мого прояву? 

Ти хочеш зробити Мене співучасником твого непослуху? 
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63. пам'ятайте, що непослух з вашого боку згодом викличе сум'яття серед людей, що 

осквернення такого масштабу сприятиме хаосу серед людей. Ніхто не повірив би в Моє проявлення 

як Духа Святого, всі втратили б віру. 

64 Навіть зараз Я кажу вам, що ті, хто вважатимуть, що Я продовжую проявляти Себе через 

їхнє посередництво після призначеного Мною часу, будуть відкинуті і названі самозванцями, а той, 

хто проявить Себе через їхнє розуміння, буде названий "Лжехристом". А провидці, які стануть в 

один ряд з цим обманщиком, будуть називатися "Лжепророками". 

65 Люди, зміцнюйте себе в усьому, що Я говорю вам сьогодні, щоб, коли прийде година 

випробування, ви могли стояти твердо, пов'язані Моїм Законом, і поважати Мою Волю. Бо своєю 

поведінкою ви будете нести найбільше свідчення того, що ви повірили в те, що це Слово є 

найвищою істиною. Хто вчинить інакше, той відречеться від Мене. 

66 Блаженні ті, хто залишаються вірними Моєму Слову, бо Я використаю їх, коли прийде час, 

як посланців і свідків цього божественного послання, яке Я залишаю людству за допомогою Мого 

проголошення через людський розум - як першопрохідний урок для істинного єднання Духа з 

Духом з вашим Отцем. 

67 Сьогодні Я шукаю вашого духу, бо духовний світ вимагає його присутності. 

68 Ви не змогли піднятися тому, що кожна ваша недосконалість є ланкою того ланцюга, який 

прив'язує вас до земних благ і не дає вам вібрувати в областях, які відповідають Духу*. 
* Див. примітку 6 у додатку 

69 Що ви напрацьовуєте для себе після цього життя? Чи вважаєте ви, що ваш дух може увійти 

твердим кроком у світ, де тільки одухотворення є його світлом і опорою? 

70 Вслухайтеся в це слово, осягніть його, і ви зрозумієте, що воно приходить вам на допомогу, 

щоб звільнити вас від усього непотрібного, бо ті впливи не залишають вашу душу вільною. 

71 Очисти свою душу від усякої скверни тут, у Моїй присутності, і випусти її на волю. Не 

бійтеся, бо ви не відкриєте Мені жодної таємниці, Я знаю вас краще, ніж ви самі себе знаєте. 

Сповідуйся Мені в глибині душі, Я зрозумію тебе краще, ніж будь-хто інший, і прощу тобі твої 

гріхи і твою провину, бо тільки Я один можу тебе судити. Коли ж примиришся з Отцем твоїм і 

почуєш у своєму єстві гімн перемоги, який співає дух твій, сядь з миром за Мій стіл, їж і пий їжу 

Духа, що міститься в суті Мого Слова. 

72 Коли ви встаєте з-за столу, щоб повернутися до своєї щоденної роботи, не забувайте, що на 

всіх ваших шляхах присутній Мій Закон і Мій погляд бачить вас. Цим Я хочу сказати вам, що не 

тільки тоді, коли ви входите в ці зали, щоб слухати Моє Слово, ви повинні готуватися духом і 

думками, але що той страх образити Мене, який ви проявляєте в цих місцях, повинен 

супроводжувати вас скрізь і завжди. 

73 Ви маєте Моє Слово у вашій совісті, щоб ви могли просити його про пораду, йдучи шляхом 

виконання своєї місії. 

74 Усім, хто Мене слухає, Я даю те саме слово: не даю більше бідному, бо він нужденний, і не 

даю менше багатому. Істинно кажу вам, що духом ви всі нужденні. 

75 Я люблю вас усіх однаково, не бачу різниці класів, рас, мов і віросповідань, навіть різниці 

статей. Я говорю від імені духу, саме його Я шукаю і саме його Я прийшов навчити, щоб у світлі 

Моїх настанов вести його до Землі Обітованої. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 40 
1 Ваш Отець приготував усе для того, щоб "Слово" Боже оселилося серед людей і 

піднесеними прикладами Своєї любові вказувало їм шлях їхнього виправлення. 

2 Спочатку Він надихнув пророків, які мали сповістити про те, в якому вигляді прийде у світ 

Месія, про характер Його справи, про Його страждання і смерть як людини, щоб, коли Христос 

з'явиться на землі, ті, хто знав пророцтва, миттєво Його впізнали. 

3 За багато століть до Моєї присутності в Ісусі пророк Ісая сказав: "Тому Господь дасть вам 

це знамення: ось, Діва в утробі зачне, і Сина породить, і наречуть ім'я Йому: Еммануїл". (Що 

означає - з нами Бог). Цим пророцтвом, серед іншого, він сповістив Мій прихід. 

4 Давид за багато століть до Мого пришестя оспівав у псалмах, сповнених болю і пророчого 

сенсу, страждання Месії під час розп'яття. У цих псалмах він говорить про одне з семи Моїх слів на 

хресті, вказуючи на презирство, з яким натовп поведе Мене на розп'яття, на насмішки людей, коли 

вони почують, що Я кажу, що в Мені Отець, на покинутість, яку відчує Моє тіло перед обличчям 

людської невдячності, на всі тортури, яким Я буду підданий, і навіть на те, як вони кидатимуть 

жереб про Мою одежу. 

5 Кожен з Моїх пророків сповіщав про Мій прихід, готував шляхи і давав точні 

характеристики, щоб, коли настане День, ніхто не помилився. 

6 У Назареті жила квітка чистоти і ніжності, Діва на ім'я Марія, яка була тією самою, про яку 

сповістив пророк Ісая, що з її лона вийде плід істинного життя. До неї прийшов духовний 

посланець Господній, щоб сповістити про місію, яку вона принесла на землю, і сказав: "Радуйся, 

благословенна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками". 

7 Настала година, коли мала відкритися Божественна таємниця, і все, що було сказано про 

прихід Месії, Спасителя, Відкупителя, тепер мало негайно здійснитися. Але як мало було сердець, 

які відчували Мою присутність, як мало було духів, готових пізнати Царство Небесне у світлі Моєї 

істини. 

8 Люди, які в більшості своїй стали матеріалістами через своє честолюбство, які 

підпорядкували все своїм людським знанням і досвіду і намагалися перевірити духовне за 

допомогою своєї матеріалістичної науки, неминуче повинні були розгубитися перед обличчям 

незбагненного (для них) і врешті-решт відректися від Мене. 

9 Мало було тих, хто любив Мене і йшов за Мною, і багато тих, хто помилявся щодо Мене. 

10 Любили Мене ті, хто розпізнавав Мою присутність своєю духовною чутливістю і вірою - 

дарами, вищими за людський розум, науку і інтелект. 

11 Вони на кожному кроці промацували Мене. Всі Мої справи і слова судили зі злим умислом, 

здебільшого вони (критики) розгубилися перед Моїми справами і доказами, бо їхній розум не 

здатний був осягнути те, що може осягнути тільки дух. 

12 Коли я молився, вони говорили: "Про що він молиться, коли каже, що сповнений сили і 

мудрості? Що йому може бути потрібно або про що він може просити?". А коли я не молився, вони 

говорили, що я не виконую їхні релігійні заповіді. 

13 Коли вони бачили, що Я не беру їжі до Себе, коли учні Мої їдять, то судили, що Я поза 

законами, встановленими Богом; а коли бачили, що Я беру їжу до Себе, то дивувалися: "Навіщо 

Йому їсти, щоб жити, Тому, Хто сказав, що Він є Життя?". Вони не розуміли, що Я прийшов у світ, 

щоб відкрити людям, як має жити людство після тривалого періоду очищення, щоб з нього вийшло 

одухотворене покоління, що стоїть вище людських страждань, вище насущних потреб плоті і вище 

пристрастей тілесних почуттів. 

14 Минуло багато століть відтоді, як Я просвіщав людей Своєю Присутністю, і коли вони 

намагалися осягнути істину про зачаття Марії, про Мою людську природу і Моє духовне Істоту, 

їхній заплутаний розум не міг її збагнути, а отруєні серця не сприймали тієї істини. 

15 Цей розум і серце, звільнившись на мить від своєї темряви, дозволять своєму духу 

вирватися в області світла, де він відчує себе просвітленим вищою ясністю, яка не буде ні його 

розумом, ні його наукою. 
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16 Тоді, завдяки розвиненому розуму, вони осягнуть істину, яку не міг відкрити їм їхній 

маленький і обмежений розум. 

17 Бо якби люди були здатні відчути і осягнути всю любов, яку Мій Дух виливає на них через 

природу, то всі вони були б добрими. Але одні невігласи, а інші невдячні. 

18 Лише коли сили природи проголошують Мою справедливість, вони тремтять, але не тому, 

що розуміють, що це голос Моєї справедливості звертається до них, а тому, що бояться за своє 

життя або за свої земні блага. 

19 Від початку людства і до теперішнього часу Моя справедливість давала про себе знати 

серед людей за допомогою сил природи, оскільки в грубості перших часів і в матеріалізмі 

теперішнього часу вони (були і є) чутливі тільки до матеріальних страждань. 

20 Скільки ще люди будуть еволюціонувати, щоб зрозуміти Мою любов і відчути Мою 

присутність через совість? Коли люди почують Мій голос, що радить їм, і виконають Мій закон, це 

буде ознакою того, що часи матеріалізму для них минули. 

21 Поки що вони ще повинні зазнати впливу сил природи в різних формах, поки не 

переконаються, що існують вищі сили, проти яких матеріалізм людини дуже малий. 

22 Земля здригнеться, вода очистить людство, і вогонь очистить їх. 

23 Всі стихії і сили природи дадуть про себе знати на землі, де людина не вміла жити в 

гармонії з життям, яке її оточує. 

24 При цьому природа не прагне знищення тих, хто її оскверняє, вона прагне лише гармонії 

між людиною і всіма створіннями. 

25 Якщо їхня праведність проявляється все більше і більше, то це тому, що гріхи людей і їхня 

невідповідність законам також (стали) більшими. 

26 Я говорив вам, що жоден листок на дереві не ворушиться без Моєї волі, а тепер кажу вам, 

що жодна стихія природи не підкоряється ніякій волі, окрім Моєї. 

27 Так само кажу вам, що природа може бути для людини тим, чим вона хоче: матір'ю, щедрою 

на благословення, пестощі й поживу, або посушливою пустелею, де панують голод і спрага; 

вчителькою мудрих і нескінченних одкровень про життя, добро, любов і вічність, або 

невблаганним суддею перед обличчям людської скверни, непослуху і помилок. 

28 Голос Мого Отця сказав першим людям, благословляючи їх: "Плодіться і розмножуйтеся, і 

наповнюйте землю, і володійте нею, і будьте панами над рибами морськими, над птахами 

небесними і над усім живим, що рухається по землі". 

29 Так, людство, Я формував людину, щоб вона була господарем і мала владу і в повітряному 

просторі, і у водах по всій землі, і в природних силах творіння. Але Я сказав - володар, бо людство 

- думаючи, що воно править землею своєю наукою - є рабами. Хоча вони думають, що оволоділи 

силами природи, вони стають жертвами своєї незрілості, своєї самовпевненості і невігластва. 

30 Людська сила і наука захопили землю, моря і повітряний простір, але їхня сила і їхнє 

насильство не гармонують з силою і насильством Природи, яка - як вираз Божественної Любові - є 

життям, мудрістю, гармонією і досконалістю. У справах людей, в їхній науці і їхній владі 

проявляються лише зарозумілість, егоїзм, марнославство і нечестя. 

31 Незабаром насильство сил природи сколихне людство і розбудить його. Люди залишать 

матеріалізм позаду через чашу страждань, щоб побачити світло істини, яке вкаже їм шлях, яким 

вони повинні були б досягти мудрості та істинної сили. 

32 Ніколи не буде пізно для покаяння, для виправлення помилки, для оновлення грішника. 

Ворота Мого Царства завжди будуть відчинені і чекають на дитину, яка після довгих блукань по 

своїй вільній волі нарешті відкриє очі до світла і зрозуміє, що немає більш досконалої і прекрасної 

свободи, ніж свобода Духа, який вміє виконувати волю свого Отця. 

33 Нескінченна свобода в любові, в добрі, в справедливості, в досконалості. 

34 Щоб виконувати Мій Закон, ви повинні молитися, завжди підносити свій дух до Отця. 

35 Я бачив, що для молитви ти віддаєш перевагу усамітненню і тиші, і ти добре робиш, якщо 

шукаєш натхнення в молитві або хочеш подякувати Мені. Але так само кажу вам молитися в будь-

якій ситуації, в якій би ви не опинилися, щоб у найважчі моменти свого життя ви знали, як 
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закликати Мою допомогу, не втрачаючи при цьому холоднокровності, самовладання, віри в Мою 

присутність і впевненості в собі. 

36 Молитва може бути довгою або короткою, залежно від потреби. Ти можеш, якщо бажаєш, 

проводити в цьому духовному блаженстві цілі години, коли твоє тіло не втомлене і коли жоден 

інший обов'язок не вимагає твоєї уваги. І воно може бути настільки коротким, що обмежується 

секундою, коли ти піддаєшся якомусь випробуванню, яке раптово застало тебе зненацька. 

37 До Мене доходять не слова, якими ваш розум намагається сформувати молитву, а любов, 

віра чи потреба, з якою ви стаєте переді Мною. Саме тому я вам кажу, що будуть випадки, коли 

ваша молитва буде тривати лише секунду, бо не буде часу формулювати думки, речення чи ідеї 

так, як ви звикли. 

38 Скрізь ви можете закликати Мене, бо Мені байдуже місце, бо те, що Я шукаю, - це ваш дух. 

39 Якщо вам приємно молитися на відкритому повітрі, або якщо ви відчуваєте більшу 

відданість у цих залах для зустрічей, або якщо ви віддаєте перевагу своїй спальні, робіть це там, де 

ви відчуваєте себе ближче до Батька. Але не забувайте, що для Мене, що перебуваю скрізь, місце 

спілкування з вашим духом байдуже. 

40 Ви не завжди молитеся з однаковим внутрішнім зібранням, тому не завжди відчуваєте 

однаковий мир і натхнення. 

41 Бувають випадки, коли ти надихаєшся і піднімаєшся думками, а бувають такі, коли ти 

залишаєшся абсолютно байдужим. Як ти завжди будеш отримувати Мої послання однаково? Ви 

повинні навчити свій розум і навіть своє тіло співпрацювати з Духом у хвилини молитви. 

42 Дух завжди готовий з'єднатися зі Мною, але йому потрібен хороший стан тіла, щоб у ці 

моменти піднятися вгору і звільнитися від усього, що оточує його в земному житті. 

43 Прагніть осягнути справжню молитву, бо той, хто вміє молитися, несе в собі ключ до миру, 

здоров'я, надії, духовної сили і вічного життя. 

44 Невидимий щит Мого Закону захистить його від підступів і небезпек. У своїх устах він буде 

носити невидимий меч, щоб вражати всіх ворогів, які перешкоджають його шляху. Маяк 

освітлюватиме йому шлях серед штормів. Завжди диво буде в межах його досяжності, коли б він не 

потребував його, чи то для себе, чи то для блага своїх братів. 

45 Моліться, використовуйте цей високий дар Духа, бо саме ця сила рухатиме життя людей 

майбутнього - тих людей, які (вже) у плоті досягнуть з'єднання (свого) духу з (Моїм) Духом. 

46 Батьки сімейств нехай молитва дасть їм натхнення для того, щоб наставляти своїх дітей. 

47 Хворі отримають здоров'я за допомогою молитви. Правителі будуть вирішувати свої великі 

проблеми, шукаючи світло в молитві, і вчений також буде отримувати одкровення через дар 

молитви. 

48 Шукайте цей світ духовного світла, практикуйте молитву духу, вдосконалюйте цю форму, 

наскільки зможете, і передавайте ці знання своїм дітям, вірячи, що вони підуть на крок далі, ніж 

пройшли ви. Щоб допомогти вам у вашій молитві, Я пояснюю вам Моє Вчення в простій формі і 

висвітлюю одкровення, які Я давав вам у минулі часи. Знаєш, чому ти можеш краще розуміти Моє 

Слово? - Тому що ваш дух еволюціонував. 

49 Незабаром ти будеш говорити людям про Моє Вчення, доводячи, що зрозумів вчення, яке 

проголошуєш, підкріплюючи свої слова добрими справами. Істинно кажу вам, що, дивлячись на 

ваш приклад, навіть найбільш непокірні переконаються в істинності цього вчення. 

50 Тільки той з Моїх учнів, хто розвинув свої духовні дари і зміцнив своє серце в практиці 

любові до ближнього, витримає всі випробування, яким його хочуть піддати люди. Бо коли він 

досягнув того, щоб виражати Моє Слово в його духовному значенні та істині, і перетворив своє 

серце на невичерпне джерело любові та милосердя до своїх братів - про що говорять, що він 

молився і завдяки своїй чесноті перебуває на шляху одухотворення, - тоді цей учень здатний 

свідчити про Мене. 

51 Зараз, коли до закінчення Мого прояву в цій формі залишилося ще кілька років - зберігайте 

Моє Слово у ваших серцях і вчіться у Мене. Якщо ви будете робити це на шляху вашої боротьби, 

ви будете знати, коли говорити з вашими братами, а коли навчати своїм мовчанням. 
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52 Ви повинні нести в собі абсолютну довіру до Моєї божественної допомоги і непохитну віру 

в те, що те, що ви робите або передаєте, матиме добрий результат, бо ви виконуєте Мій закон, 

роблячи це. 

53 Від цієї довіри і цієї віри буде залежати ефективність ваших слів і справ. 

54 Ви не завжди будете в змозі говорити, але в усіх випадках ви будете демонструвати 

розвиток дарів вашого духу. 

55 Озбройтеся, і тоді вашої присутності в момент випробування буде достатньо, щоб у 

свідомості (людей) засяяло світло, буря перетворилася на мир, а ваша духовна молитва зробить 

чудо розкриття покрову милосердя і ніжності над тими, за кого ви молитеся. 

56 Ваш добрий вплив повинен переважати над духовним і над матеріальним. Не слід 

обмежуватися боротьбою лише з видимими елементами, але й з невидимими. 

57 Якщо світло Мого Духа просвітило вченого, щоб він відкрив причину лих тіла, які ви 

називаєте хворобами, то воно просвічує і вас, щоб ви своїм духовним чуттям відкрили походження 

всіх лих, які переслідують людське життя - і тих, що затьмарюють дух, і тих, що засліплюють 

розум або терзають серце. 

58 Є сили, які - не видимі людському погляду і не осягаються наукою про людину - постійно 

впливають на ваші життя. 

59 Є хороші, а є погані; одні дають здоров'я, а інші - хворобу; є світлі і темні. 

60 Звідки беруться ці повноваження? - Від духу, учень, від розуму і від почуттів. 

61 Кожен втілений або невтілений дух* посилає вібрації, коли думає; кожне почуття справляє 

вплив. Можете бути впевнені, що світ наповнений цими вібраціями. 
* Ці терміни зустрічаються часто і означають багато чого: Будь-який дух, який все ще живе у своєму 

матеріальному тілі або вже не живе в ньому. 

62 Тепер ви легко зрозумієте, що там, де людина мислить і живе в добрі, там повинні бути 

здорові сили і впливи, а там, де людина живе поза законами і правилами, які характеризують 

добро, справедливість і любов, там повинні бути нездорові сили. 

63 Обидва наповнюють кімнату і борються один з одним, впливають на емоційне життя людей, 

і якщо вони вміють розрізняти, то приймають добрі натхнення і відкидають погані впливи. Але 

якщо вони слабкі і не навчені творити добро, то не можуть протистояти цим вібраціям і 

наражаються на небезпеку стати рабами зла і піддатися його пануванню. 

64 Ці вібрації виходять як від втілених духів, так і від невтілених істот, бо на землі, як і в 

потойбічному світі, є добрі духи і духи збентежені. 

65 У цей час вплив зла є більшим, ніж вплив добра. Тому сила, яка переважає в людстві, - це 

сила зла, з якої виникають егоїзм, брехня, блуд, зарозумілість, бажання шкодити, руйнувати і всі 

нижчі пристрасті. З цієї порушеної моральної рівноваги випливають хвороби, які мучать людину. 

66 У людей немає зброї, щоб боротися з цими силами. Вони були переможені і втягнуті як 

бранці в безодню життя без духовного світла, без здорової радості, без прагнення до добра. 

67 Просто зараз, коли людина думає, що вона на вершині пізнання, вона не знає, що вона в 

безодні. 

68 Я, що знаю ваш початок і ваше майбутнє у вічності, з найдавніших часів дав людям зброю, 

за допомогою якої вони могли боротися з силами зла. Але вони зневажили їх і віддали перевагу 

боротьбі зла проти зла, в якій ніхто не переможе, бо всі вийдуть переможеними. 

69 Написано, що зло не втримає панування, а це означає, що в кінці часів переможе добро. 

70 Якщо ви запитаєте Мене, якою зброєю Я озброїв людей для боротьби з силами чи впливами 

зла, Я скажу вам, що це була молитва, наполегливість у Законі, віра в Моє Слово і любов один до 

одного. 

71 Тепер Я повинен був духовно відкрити Себе цьому людству, щоб слово за словом 

роз'яснити йому походження добра і зла і спосіб боротьби, щоб вийти переможцем у великій битві 

Третьої Епохи. 

72 Я роблю вас пильними, даючи чутливість вашому духу, щоб ви навчилися приймати все 

добро, що приходить до вас, і відкидати і боротися зі злом. 
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73 Нехай ніхто не сміється з того, що я говорю, бо своїм глузуванням він покаже своє 

величезне невігластво. 

74 Ви знаєте, що всі ваші емісари - попередники духовного або наукового одкровення - були 

висміяні; і все ж, через деякий час, людство було змушене прийняти їхні одкровення, 

переконавшись в істині, яку вони проголошували. 

75 Чи знали древні, яким чином відбувається передача тієї чи іншої хвороби, або що є 

причиною поширення епідемії? - Ні, вони не знали, і з цього невігластва виникли забобонні 

уявлення і таємничі культи. Але настав день, коли розум людини, осяяний світлом Творця, відкрив 

причину своїх фізичних хвороб і почав з усіх сил намагатися знайти шлях до відновлення здоров'я. 

Тоді те, що було для нього прихованим і невидимим, ставало зрозумілим вченому, за допомогою 

якого людство отримувало знання, яких не мали люди минулих часів. 

76 Так само вони врешті-решт визнають походження і вплив сил добра і зла на людину; і коли 

ці знання стануть загальновідомими, не залишиться більше нікого, хто б сумнівався в істинності 

Мого вчення, коли почує його. 

77 Я просвіщаю вас світлом цієї настанови, щоб ви відкрили у своєму дусі здібності, які 

людство з найдавніших часів зневажало, і щоб ваш дух, пробудившись від глибокого сну і 

просвітлений світлом совісті, знав, як відкинути сили зла і досягти повного розвитку своєї духовної 

еволюції. Як у забрудненому повітрі до вас доходить зародок хвороби, так невидимо і безшумно 

приходять злі духовні впливи, бентежать ваш розум і змушують ваш дух хитатися. 

78 Тільки молитва може дати внутрішнє знання і чуйність, силу і натхнення вистояти у 

щоденній і постійній боротьбі зі злом. 

79 Я говорив вам про сили та впливи зла, але чи згадав я про якогось духа? Можливо, я назвав 

його на ім'я? - Ні, ти скажи Мені. Навпаки, я повинен просвітити вас у цей час, що немає духу, який 

є джерелом зла, або який є ним. 
* Див. примітку 7 у додатку 

80 Старі вірування, образи, фігури і символічні назви, якими люди минулих часів уявляли зло, 

надаючи йому людську подобу і приписуючи йому духовне існування, - вірування, які дійшли до 

нинішніх поколінь, - вони повинні зникнути. Бо ви, самі того не усвідомлюючи, створили з ними 

забобонні міфи і культи, негідні того духовного розвитку, якого досягла людина за цей час. 

81 Зрозуміти, що зло походить від людини, від її слабкостей, і що в міру того, як людство 

збільшувалося чисельно, як зростали його недосконалості і гріхи, збільшувалася і сила або вплив 

зла. Ця сила, сформована думками, уявою, почуттями і пристрастями, почала чинити свій вплив на 

людей, і вони остаточно повірили, що це дух, який, безумовно, є втіленням зла, не усвідомлюючи, 

що ця сила складається з їхньої недосконалості. 

82 "Пильнуйте і моліться, щоб не впасти у спокусу". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 41 
1 Я завжди говорив вам про вічне життя, яке існує за межами матеріального. Я обіцяв вам, що 

ви всі будете володіти нею; але Я також відкрив вам, що ви повинні відшкодувати зло, яке ви 

заподіяли, щоб ваш дух міг розвиватися. 

2 Щоб допомогти вам, Я сказав вам: Творіть добрі справи на землі, щоб насіння, яке ви 

посієте, принесло добрий плід, а Я прийняв урожай, Який є Шлях і Життя. 

3 Я бачив, що людство непокірне, що воно матеріалізувалося, і тому Мені довелося дати йому 

Своє повчання, щоб воно зрозуміло, яким шляхом воно повинно йти, щоб досягти істинного життя, 

і щоб запалити в ньому надію досягти Мене. 

4 Шлях до досконалості довгий, і без Моєї Божественної допомоги ви не змогли б його 

пройти. Духовне життя в потойбічному світі є таємницею для людини, але вивчай Мої настанови, 

виконуй те, що підказує тобі твоє духовне чуття, і тоді, переступивши пороги істинного життя, ти 

не будеш ні здивований, ні розгублений. 

5 У перші часи існування людства їхній духовний розвиток був настільки низьким, що 

(відсутність) внутрішніх знань про життя душі після тілесної смерті і (відсутність) знань про свою 

кінцеву долю призводили до того, що душа, покинувши оболонку плоті, занурювалася в глибокий 

сон, з якого вона повільно прокидалася. Але коли Христос став людиною в Ісусі, щоб дати Своє 

вчення всім духам, як тільки Він виконав Своє завдання серед людей, Він послав Своє світло 

величезній кількості істот, які чекали Його приходу від початку світу, щоб звільнитися від своєї 

плутанини і мати можливість піднятися до Творця. 

6 Тільки Христос міг освітити цю темряву, тільки Його голос міг розбудити ті душі, які спали, 

до їхньої еволюції. Коли Христос помер як людина, Божественний Дух приніс світло в духовні 

світи і навіть у могили, з яких вийшли душі, що перебували поруч зі своїми тілами у смертному 

сні. Ці істоти пройшли тієї ночі через весь світ, ставши видимими для людського погляду, як 

свідчення того, що Відкупитель був життям для всіх істот і що душа безсмертна. 

7 Тільки Ісус міг вказати їм шлях до вершини гори істинного життя. Ті, хто вірить в Нього, 

вірить Його справам і практикує Його вчення, не залишаться в застої. 

8 Учні, не відчувайте себе вищими за своїх братів, бо ви чуєте ці одкровення, які освітлюють 

ваш шлях. Дорога, яку ви маєте пройти, дуже довга, і ви повинні розуміти, що робите на ній лише 

перші кроки. Якщо Я відкриваю вам деякі таємниці потойбіччя, то для того, щоб ви вже знали 

шлях і підготували себе, щоб не збитися з нього і не спіткнутися. Усвідомте, що подібно до того, як 

у цьому світі є багато шляхів, якими людина може заблукати, так і у величезній Духовній Долині є 

шляхи, які можуть завести душу в плутанину, якщо вона не спостерігала і не молилася. 

9 Дозвольте "життєдайній крові" Моєї любові дарувати вам життя, пам'ятайте, що Я сказав 

вам: "Я - лоза, а ви - гілки". Ви повинні приносити плід, який прославляє дерево, з якого ви 

вийшли. 

10 Необхідно, щоб ви терпляче вивчали Моє Слово, щоб завтра ви знали, як пояснити його 

своїм братам, і щоб ви могли практикувати його згідно з істиною, яка в ньому міститься. Коли 

людина досягне тієї досконалості, якої вчить її Мій Закон? - Коли виконає першу заповідь. Бо досі 

людство любило всі блага світу більше, ніж свого Творця. Але всі люди, підносячи до Мене 

молитву, кажуть, що люблять Мене, а коли їм стає боляче за свій гріх, вони запитують Мене: 

"Господи, за що Ти караєш мене, хоча я так Тебе люблю?". Але потім, коли Я прибираю з їхнього 

шляху колючку, що поранила їх, вони забувають Того, Хто так любить їх. 

Притча: 

11 Послухай: У синагозі молилися двоє людей. Один з них був у розкішному парадному 

вбранні, інший ходив майже голий. Перший дякував Творцеві за те, що все, чим він володів, він 

вважав своїми заслугами, а того, хто був поруч з ним, вважав бідним, голим і голодним, тому що 

таким чином він отримував урожай того, що посіяв своїм гріхом. 

12 Бідолаха відчував себе недостойним перебувати в присутності Господа і просив прощення і 

сили для виконання своєї спокути. 
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13 Могутній дякував, думаючи, що якщо його тіло прикрашене, то дух повинен бути ще більш 

прикрашений. 

14 Минув час і смерть наздогнала їх обох. Багача оплакували свої, похорон його був 

урочистим, а гробниця - розкішною. Його дух відокремився від тіла, і коли він увійшов у духовну 

долину, то занепокоївся, бо його матеріалізм заважав йому піднятися. Куди б він не спрямовував 

свої кроки, він спотикався, і все навколо здавалося оповитим темрявою. 

Тим часом бідолаха, який був мандрівником, відчувши втому, сів під деревом і зітхнувши, 

покинув це життя. Ніхто не оплакував його, ніхто не був з ним в ту годину, він не мав могили, бо 

тіло його стало їжею для хижих птахів. Його дух також відійшов у потойбіччя з вірою, з якою він 

жив у цьому світі, з вірою, спрямованою в майбутнє. Він увійшов у "долину духів", і ніхто не 

заборонив йому ввійти. Він рушив до світла, а коли дійшов до нього, то відчув себе одягненим і 

прикрашеним, і ці шати сяяли променистим сяйвом. Цей дух вже збирався відпочити від своєї 

довгої життєвої подорожі, коли побачив перед собою Отця, який з любов'ю дарував йому нагороду, 

яку він здобув своїми ділами віри та відданості. 

15 Той, хто був могутнім, все ще мучився через свою розгубленість. На якусь мить він забув, 

хто він, іноді плакав і питав, де він, де його тіло і де він залишив свої скарби. Тоді він згадав свого 

Господа і сказав Йому: "Я той, хто прийшов до храму, щоб показати Свої шати і Свою силу і 

сказати Тобі, що Він задоволений тим, що Ти дав Йому так багато. Чому ти мене зараз не впізнаєш 

і не дзвониш?". - Тоді він почув голос, який сказав йому: "На землі ти дбав лише про славу для 

свого людського марнославства, був зарозумілим, принижував бідних і мав огиду до прокаженого. 

Ніщо з того, що ви накопичили у світі, не допоможе вам у цьому житті тут. Так сталося, що ви 

зараз є найнужденнішими з нужденних". 

16 Цей дух, далекий від того, щоб прийняти і визнати Божественну справедливість і почати 

свою спокуту в смиренні, хулив свого Господа, називаючи Його несправедливим, і відійшов від 

Нього. Все більше і більше плутаючись від гніву, він зустрічав на своєму шляху легіон істот, які 

рухалися до Землі, щоб завдати шкоди людству. Він об'єднався з ними і посіяв на своєму шляху 

марнославство, матеріалізм, егоїзм і зарозумілість. Але поступово він відчув огиду і втому від того, 

що заподіяв стільки зла, і тому зупинився на мить, щоб замислитися: минули століття, багато хто 

став його жертвою, бо всіх, на кого він впливав, він привів до загибелі. Він відчував себе самотнім, 

але в своїй самотності почув голос, який промовляв до нього з глибини його єства. Це була його 

совість, яку нарешті вдалося почути. Він оцінив себе і зрозумів, що він дуже малий у порівнянні з 

творінням. Тоді він у смиренні, гордість свою схиливши, шукав Господа свого і в молитві своїй 

звертався до Нього, просячи прощення за гріхи свої, і голос Отця сказав йому: "Прощаю тобі, але 

піди і знайди того голодного, якого ти засудив у синагозі". 

Коли він був готовий виконати цю місію, він підняв свій погляд і зрозумів, що той, кого він 

бачив жалюгідним у світі, одягнений у сліпуче біле вбрання і присвячує себе служінню своєму 

Господу, висвітлюючи шлях заблукалим душам. Тоді він, який був гордовитим, а тепер розкаявся, 

сказав своєму (духовному) братові: "Допоможи мені виконати мою духовну спокуту!". Інший, 

сповнений співчуття і любові, не відчуваючи відрази до нечистот, які цей носив у своїй душі, 

допомагав йому в його очищенні. (Кінець притчі). 

17 За допомогою цієї притчі Я полегшую вам розуміння того, з чим ви можете зіткнутися за 

межами вашого людського життя, щоб ви мали уявлення про випробування, які можуть спіткати 

всіх тих, хто не підготує собі вхід в духовну долину справами любові. 

18 Я дам вам зрозуміти, що з духу всіх тих, хто живе духовним, здоровим і праведним життям 

без фанатизму, будуть виходити добрі приклади, як сяючі вогні, які будуть висвітлювати як шлях 

втіленого духу, так і шлях Того, Хто перебуває в невидимому. 

19 До Христа ніхто не міг запалити світло в духовних істотах, які жили в темряві гріха. 

20 Я першим увійшов у світи сум'яття, щоб нести туди Світло, і таким чином навчити Своїх 

учнів робити те ж саме зі своїми братами. Бо "Агнець" був єдиним, хто зняв печатки, що зберігали 

Велику Книгу Істинного Життя і Істинної Мудрості. 
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21 Голос, який ви чуєте, - це голос Шостої Печатки, і він не був почутий у всіх народах тільки 

тому, що люди не були підготовлені; бо вони загордилися перед голосом Мого заклику, і залишили 

його повністю голодним і роздягненим*, щоб вони почули Мене. 
* Це символічні терміни на позначення духовних потреб: бідний - у духовних знаннях; голодний - за 

праведністю і любов'ю; роздягнений - без одягу добрих справ. 

22 Сьогодні Я кажу вам: прощайте і подавайте руку, коли вас просять. 

23 Ідіть слідами смирення і терпіння Іллі, він має місію очищати душі і приводити їх до Мене. 

Він працював не покладаючи рук, пропонуючи Мені чистий, чутливий і підготовлений до 

сприйняття Мого Слова народ. Він привів вас на гору Новий Сіон, щоб ви почули Мій Голос, і 

коли ви почули Мене, ви були глибоко зворушені. Не сумнівайтеся, бо Я зараз даю вам Свої 

настанови через людську силу. Я завжди дивував вас і випробовував вашу віру. Ви вступили в 

новий період часу і повинні піднятися ще на одну сходинку на шляху розвитку духу. 

24 Блаженні ті, хто жертвує своєю тілесною оболонкою, щоб удосконалити свою душу; 

блаженні ті, хто зі смиренням і терпінням несе свій хрест. Коли Я побачу вас готовими, Я поставлю 

вас перед народом, щоб ви вели його; і якщо ви будете стійкі в чесноті, то зарозумілість не ввійде в 

ваше серце, ви будете почувати себе не панами, а слугами, і цей народ буде множитися. Але горе 

тим, хто неправильно тлумачить Мої заповіді і веде своїх братів у прірву замість того, щоб змусити 

їх підніматися на гору свого розвитку. Скільки їм доведеться боротися, щоб захистити себе від 

ворогів, і як часто їхні серця будуть розбиті в цій боротьбі. Ти ж у своєму послуху - пам'ятай, що 

ось-ось підкориш вершину гори, де всі страждання будуть врівноважені Моїми благословеннями. 

25 За короткий час на землю прийдуть обіцяні покоління, які досягнуть великих успіхів на 

шляху духовного розвитку. Вони витлумачать Моє Слово краще за вас і рознесуть його до всіх 

народів. Ці нові люди, яких Я готую сьогодні, будуть розмовляти зі Мною від духу до духу і 

будуть свідчити про свій авторитет серед своїх ближніх. 

26 Улюблені, коли ви підготуєтесь, Я дам вам закони і справи, які здивують людей. Ваш 

просвітлений розум відкриє в природі і в вашому дусі все велике і досконале. Тоді ви будете мати 

повне знання своїх можливостей, і ваші справи будуть великими в любові і милосерді до ваших 

братів. 

27 Будьте добрими працівниками в саду вашого Господа; виривайте бур'яни, доглядайте за 

рослинами, а коли побачите, що вони розквітають, радійте і приносьте Мені свою працю. 

Пам'ятайте, що коли я даю вам завдання дарувати життя рослинам, ви не повинні завдавати болю 

або шкоди цим істотам. Я говорю про ваших братів, про їхні чутливі серця, щоб ви завжди 

пильнували їх з любов'ю, як Я навчив вас. 

28 Зрозумійте, що немає нічого неможливого у виконанні Моїх законів, треба тільки молитися 

і наповнюватися твердою волею, любов'ю до Отця, доброзичливістю і любов'ю до братів своїх, тоді 

Я вкладу в вас Свою силу. Я не хочу, щоб ви стали жертвою. Любіть, будьте доброчесними, і Моє 

благовоління спочине на вас. 

29 Не звинувачуйте Мене у ваших помилкових шляхах. Я дав вам совість, щоб ви керувалися її 

світлом. Це незламний суддя, який завжди вказував вам шлях добра і застерігав, щоб ви не впали в 

спокусу. Я також оточив вас істотами, які допомагають вам зрозуміти ваше завдання і досягти 

чесноти смирення і лагідності. 

30 Ви, які з любов'ю готуєтесь слухати Моє вчення, ви не хочете пропустити жодного Моєго 

уроку, щоб слухати, і в своїх серцях ви просите Мене, щоб Я дозволив вам почути останні Мої 

слова в цьому часі. 

Ви і надалі будете спадкоємцями цієї благодаті, але ви повинні розуміти, що коли Я кажу вам: 

"Просіть і буде вам дано", ви повинні піднятися в молитві і просити те, що корисно для вашого 

духу, бо деякі просять тільки для свого земного життя. Але Я чую вас за Моєю волею, а не за 

вашою. Що було б з вами, якби я завжди виконував ваші бажання? Як часто ви наполегливо 

просили про щось, що, хоч і вірили, що це для вашого блага, і чекали цього з ранку до ночі, але так 

і не дочекалися. Але через деякий час ви зрозуміли, що помилялися, а Отець був правий. 
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Проте, впертому, незадоволеному, вимогливому було дано те, що він просив, щоб болючі і 

несприятливі наслідки змусили його смиренно визнати істину. Але одним, як і іншим, Я дав 

випробування для їхнього ж блага: Одні вчаться через любов, інші - через біль. 

31 Мене сповнює радість бачити, як ти приходиш до Моїх настанов, і при твоєму піднесенні Я 

відчуваю в Своєму дусі дитячу ласку. Отець, який прагне, щоб його любили ті, хто далекий від 

Його Царства, наблизився до тебе, щоб прийняти твій поцілунок. Але до тих пір, поки людство не 

дозволить собі спастися, одні будуть бачити Мене, що чекає їх день за днем і століття за століттям, 

а інші будуть підозрювати, що Я вишу на хресті за їх нестачу любові. 

32 До тих, до кого ви належите; але, почувши Моє Слово, ви відчули, що замість того, щоб 

засудити вас, Я простив вас. Я бачив гіркі уста твої і підсолодив їх Своїм Словом. Я бачив вас 

виснаженими життєвими випробуваннями і давав вам Свої сили. 

33 Той, хто відчуває, що його тіло розбите болем, запитує себе, чи не зловживав він ним, і, 

розкаявшись, консультується зі Мною, щоб дізнатися, як йому повернути собі життєву силу, яка 

дозволить йому боротися далі. Тоді Я кажу йому: проникни в сокровенну суть Мого Слова, яке є 

Законом, і в його заповідях і принципах кожен знайде потрібне йому вчення. 

34 Не відходьте, поки не з'їсте всіх плодів цього столу, і якщо після цього ви не відчуєте 

насичення, можете відправитися на пошуки іншої їжі. Але якщо ви хочете зрозуміти Мою істину, 

підготуйтеся і не сумнівайтеся в Моїй присутності тільки тому, що ви не отримали того, що 

просили у Мене. Істинно кажу вам, що в усамітненні Мого Духа спочивають ваші добра, чекаючи 

моменту вашого приготування, щоб бути в дусі вашому. 

35 Одні залишаються твердими на цьому шляху, інші щомиті хитаються, бо слухають слова 

своїх братів, які спокушають їх відмовитися від цього вчення. 

36 Учитель звертається до вас: Залишайтеся ще на кілька "світанків", в яких ви отримуєте Моє 

вчення, і будьте уважні до того, що ви чуєте від Мене, щоб ви могли хоча б узяти світло з собою в 

своєму дусі, бо ви все ще сліпі. Я знаю, що ви повинні повернутися до Мене і що ви будете 

апостолами цієї Справи. 

37 Той, хто почув Мене одного разу, несе в своєму серці любовну рану, яка ніколи не 

закриється. 

38 Бо скільком з тих, хто знайшов тут спокій, не усвідомлюючи цього, потрібно буде втратити 

його (знову), щоб вони повернулися до Мене; бо вони переконають себе, що спокій не можна 

купити за матеріальні блага, оскільки він є скарбом, який сходить від Бога. 

39 Мир втік від людей, і щоб знайти його, їм доведеться піднятися до Мене. Сьогодні сильні 

світу цього втратили свою владу, царі тремтять перед своїми непокірними підданими, пани стали 

слугами. 

Ті, які вважали себе вільними, пов'язані Моєю справедливістю, і вчені розгубилися. 

40 Знайте, що всіма скарбами і силами людськими не можна придбати жодного атома миру, і 

що навіть дар зцілення відійшов від лікарів, які з усією своєю наукою не зможуть купити жодної 

краплі Мого бальзаму до тих пір, поки їхнє серце не звільниться від корисливості. 

41 Улюблені учні, не сумнівайтеся в благодаті, яку Я вам довірив, і не соромтеся убогості 

вашого одягу або низького становища, яке ви займаєте серед ваших братів. Не лякайтеся, бо 

бачите, що ви одні з останніх на своїх робочих місцях. Не відчувайте себе приниженими, будьте 

задоволеними і гідними, думаючи, що хоча фізично ви перебуваєте під командуванням ваших 

братів, але духом ви вищі за них. Ви могли б навіть стати рабами в цьому світі, але ваш дух був 

звільнений Моїм Світлом, щоб оселитися в Нескінченному і Вічному. Дух, який є істинно Моїм 

слугою, знає мир і справжню свободу. 

42 Ви повинні виконати своє завдання серед людей. Я направлятиму вас нести світло вашим 

братам, і ви не повинні відчувати себе нездатними виконати своє призначення, бо Я не поклав ні на 

кого місію, яку неможливо виконати. Мені достатньо, щоб ви молилися щиро і завжди були у 

всеозброєнні. 

43 Молитвою людина досягає мудрості, вона є ключем, що відкриває божественні таємниці, є 

мовою, якою Дух Сина розмовляє зі своїм Господом. 
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44 Скільки чудес і скільки милосердя ви зможете поширити на своєму шляху, якщо підготуєте 

себе так, як Я вас навчив. Вам не знадобляться книги з науки або філософії, щоб володіти знаннями 

або навчати. Вам буде достатньо вивчити і осягнути вчення, яке Я дав вам у Тричі. 

45 Якщо ви бідні, ви ніколи не будете поза законом. 

Боріться, як і всі, за хліб земний, але не трудіться більше, ніж потрібно, не приносьте в жертву своє 

тіло в прагненні придбати і накопичити земні блага. Розподіляйте свій час так, щоб мати 

можливість виділити кілька хвилин для розвитку свого духу. 

46 Якщо Я не схвалюю необмежену матеріалізацію в людині, то не раджу вам прагнути тільки 

до духовного. Поки ви перебуваєте у світі і володієте матеріальним тілом, ви повинні 

гармонізувати потреби тіла з потребами духу, наскільки дозволяє вам ваш розвиток у житті. 

Віддайте Богові Боже, а світові - світове. 

47 Одягайте своє тіло і захищайте його від суворих погодних умов, але дух свій зодягайте 

світлом. Здобувайте хліб для свого тіла, і як ви дбаєте про те, щоб він був добрим на смак і містив 

речовини, які вас підтримують, так само здобувайте для свого духу їжу істинного життя. 

48 Коли переважає "плоть", страждає дух; коли переважає дух, страждає матерія. Але істинно 

кажу вам, це тому, що немає гармонії між цими двома складовими. Це присутнє тоді, коли обидва 

утворюють єдине "тіло" і єдину волю. 

Не задовольняйтеся думкою, що, помолившись, ви виконали свою місію. Я прошу у вас лише 

п'ять хвилин молитви, щоб решту часу ви витратили на боротьбу за матеріальне життя, а в ньому 

виконували обов'язки свого духу, сіючи своїми добрими справами зерна любові і милосердя серед 

своїх братів. Моє Слово готує вас; Я не міг послати вас як немічних, щоб підняти полеглих, і не 

послав би вас як хворих, щоб утішити засмучених. 

49 Учні, що ви просите в Мене за тих, хто кидає каміння на вашій дорозі, щоб збити вас? - Ви 

просите, щоб прощення було з ними. Я благословляю навіть тих, хто завдає вам страждань за Мою 

Справа. 

50 Живіть у мирі у своїх домівках, зробіть їх святинею, щоб, коли невидимі істоти увійдуть, 

блукаючи розгублено в Духовній Долині, вони знайшли у вашому бутті світло і спокій, яких 

шукають, і змогли піднятися в потойбічний світ. 

51 Що станеться з цими істотами, якщо вони побачать у вашому домі лише чвари? Що 

станеться з цими нужденними? 

52 Візьміть факел, запаліть його і не дайте згаснути його світлу, яке є любов'ю до братів ваших 

і вірою в милосердя Отця вашого, і тоді мир Мій буде у ваших домівках. Приготуйте до цього своє 

серце, очистіть свою душу через покаяння і оновлення, щоб ви могли прийняти сенс Мого Слова і 

зміцнитися ним. Я оселяюся серед вас і проголошую Своє Вчення у Своєму Слові, щоб ви 

відчували Мою Присутність і свідчили про Мене. Я даю вам ще одну можливість почути Моє 

вчення, бо хочу, щоб ви виконували Мої заповіді, йшли правильним шляхом, поки не знайдете 

землю обітовану, безпечну землю, де зможете відпочити від паломництва і отримати високу 

нагороду, запропоновану вашим Отцем. 

53 Необхідно, щоб ви зрозуміли Моє Слово, щоб не відкинули його, як це робить горда дитина, 

коли зневажає хліб, який їй пропонують. Це Слово хоче врятувати вас, хоче відвернути вас від 

ваших фальшивих звичаїв, від фанатизму і плутанини, в яку вас занурили релігії. Якщо ви не 

розумієте Моє Слово, або якщо ви не хочете чути і вивчати його, ви відкидаєте Мене і не 

дізнаєтеся кінцеву мету Мого прояву в Третю Еру. Настане зазначена дата її закінчення, і тоді ви 

відчуєте порожнечу у своїх серцях і, зрозумівши, що це була милість, яку ви не оцінили, покличете 

Мене. Але Моє Слово більше не буде чути через посередництво людського розуму. 

Тоді на вас ляже тягар вашого нерозуміння, і ви не матимете спокою. Чи вип'єте ви цю гірку чашу? 

- Я буду з болем дивитися на вас і чекати дня вашого повернення. Нехай твій дух звільниться і 

прийде до Мене. Одухотворяйте себе, щоб ви могли йти шляхом піднесення і просування до 

істинного життя. 

54 Будьте справедливі у всіх ваших вчинках, і коли докоряєте братам вашим, не будьте ні 

суддею, ні катом. Не бери батога, щоб покарати свого ближнього. 
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55 Вдруге, коли Ісус увійшов до Єрусалиму, Він побачив, що Храм, місце, освячене для 

молитви і поклоніння Богу, перетворений на базар, і Учитель, сповнений ревності, вигнав тих, хто 

оскверняв його таким чином, сказавши їм: "Дім Отця Мого не є місцем торгівлі". Вони були менш 

винні, ніж ті, хто був призначений керувати умами людей у виконанні Закону Божого. Жерці 

перетворили храм на місце, де панували почестолюбці та пишнолюбці, і це панування було 

знищене. 

56 Сьогодні Я не застосував бича, щоб покарати тих, хто осквернив Мій Закон. Я (однак) 

дозволив наслідкам їхніх власних гріхів дати про себе знати в людях, щоб вони знали, як 

інтерпретувати їхнє значення, і щоб вони зрозуміли, що Мій Закон непохитний і незмінний. Я 

вказав людині шлях, прямий шлях, і коли вона сходить з нього, то наражає себе на тяготи 

справедливого закону, бо в ньому проявляється Моя любов. 

57 Ревно вказуйте дітям своїм шлях, вчіть їх виконувати закони духу і матерії, а якщо вони 

порушують їх, докоряйте їм, бо ви, як батьки, представляєте Мене на землі. Згадаймо тоді Ісуса, 

який, сповнений святого гніву, дав єрусалимським купцям урок на всі часи, захищаючи справу 

Божу, непорушні закони. 

58 Люди просять Мене про спокійне існування, тому що в ньому вони мають дар миру, який 

отримують через виконання своїх обов'язків. Але я прошу вас: Чи обов'язково для того, щоб мати 

мир, треба спочатку пережити війну? Подивіться, як знищило нечестя добре насіння! Одні народи 

знищують інші, ті, хто сильні сьогодні, завтра будуть знищені. Але народ Ізраїлю в ці хвилини 

заступається за людство, кажучи Мені: "Учителю, я молився, і Ти не дав мені того, що я просив". 

Чи знаєте ви, люди, скільки страждань ви полегшили, скільки надії вселили в цих створінь вашою 

молитвою? Не Я визначаю, щоб у світі був мир, а людина, коли вона наверне своє серце до любові і 

смирення. 

59 Як велике невігластво, яке приносить переді Мною людство! Ні вчені, ні невігласи не 

виконали Моїх Законів, і хоча Я серед них як Учитель, вони не прислухалися до Моїх повчань. 

Якщо ваші гріхи приносять вам смерть, прийміть Моє Слово як хліб вічного життя. Живіть пильно, 

працюючи в Моєму вченні, і любіть своїх братів. 

60 Це вчення - як новий день, що освітлює шлях людства. Ви бачили, як епоха зникає, як 

призахідне сонце, і як настає новий день, в якому ви побачите могутні вогні, що освітять людей у 

великому пробудженні. Ви бачили, як розпалюються пристрасті, як гріх приносить гіркі та сумні 

плоди, як зло вторгається в домівки та народи, як несправедливість оволодіває людьми. Але я 

приходжу, щоб зупинити цей запал: не судити світ, а направити його на правильний шлях. І не 

приписуйте Мені того болю, який ви приносите переді Мною і який ви створили для себе. Я 

створив вас для того, щоб ви жили, набиралися досвіду і піднімалися завдяки своїм заслугам. - Але 

Я люблю вас, і тому ваш біль прийшов до Мене, і тому Я прийшов як Утішитель і Вчитель, щоб 

повернути вам те, що ви втратили, і оголосити вам, що Царство Миру наближається до вас, і що ви 

повинні підготувати себе, щоб увійти в нього. Людство зміниться, тоді добро буде в серцях людей. 

61 Від початку часів Я говорив до вас у багатьох формах, щоб ви могли зрозуміти Мене, і 

особливо до вас, які були Моїми довіреними особами, носіями Мого голосу і глашатаями, які 

доносили Мої послання до інших народів. Сьогодні я кажу вам терпляче продовжувати свою 

справу, не зупинятися перед обличчям недовіри і нерозуміння ваших братів. 

У той час, як ви повірили і підтвердили Мій прояв як Божественного Духа в цей час, інші ще не 

готові прийняти цю звістку; але тому не підводьте їх і не впадайте у відчай: те, що ви не можете 

здійснити, Я зроблю, і представлю Свою Роботу світу і виконаю Свою обіцянку. 

62 Я обрав цей народ, і Я задоволений, що з нього йдуть Мої працівники, щоб розсіяти насіння. 

Я готую вас бути господарями, а не суддями своїх братів. Не забувайте, що Я залишив вас серед 

ваших братів як слуг, а не як панів. Коли це слово стане відомим і шуканим братами вашими, Я 

скажу їм: 

63 Прийди до Мене, подорожній, Я маю воду, що втамовує спрагу, яка поглинає дух твій. Я 

бачу вас убогими духом і тілом, але Я хочу дати вам більше, ніж ви просите у Мене. Я пропоную 

вам Царство миру, таке ж, яке Я запропонував першим створінням, яких Я послав у цей світ. Це не 
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вода джерел і не швидкоплинний мир, який триває лише мить, а вічна благодать і мир, істина і 

світло. 

64 Для всіх Я приношу прощення і полегшення, як для тих, хто любить Мене, так і для 

байдужих. Я не проклинаю того, хто Мене скривдив, а благословляю його, бо знаю, що колись він 

полюбить Мене. 

65 Не варто прагнути до земних задоволень, адже те, що є сьогодні, завтра вже не існує. 

Шукайте і працюйте для життя вічного, того життя, з якого ніхто не повертається, бо це є найвища 

істина. Ідіть до нього шляхом Моїх настанов, ідіть, виконуючи Мою заповідь, яку Я дав вам у всі 

часи: "Любіть один одного". 

66 Як радіє ваш Отець, коли Він перебуває у спілкуванні зі Своїми дітьми. Після цього часу, 

коли Я давав вам Своє Слово через посередництво людини, ви навчитеся шукати Мене в 

Нескінченному, і ваше спілкування (зі Мною) буде чистішим і постійнішим, воно буде діалогом 

духу з духом. 

67 Яку радість Я бачу в Моїх дітях від того, що вони наново почули Мене, і як вони впізнають 

Мене і йдуть за Мною! Ще раз повторюю, діти Мої: "Любіть один одного", як Я завжди вчив вас. 

68 Я покликав вас, щоб зробити вас великими духом, а не володарями світу. 

69 Коли ви будете упокорені заради Мене, Я вас прославлю; коли ви будете терпіти 

страждання, Я вас потішу. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 42 
1 Я прибираю з вашого шляху перешкоди, які могли б завадити вашій роботі на Моїх нивах, 

бо ви - обрані для виконання цієї місії, ви повинні донести до людства істину Мого вчення. - 

Будьте сильними! Бо Я побачив, що вам бракує віри, що ви даєте себе перемогти зневірі і не 

підводитеся з падінь з рішучістю. Ви знову сумніваєтеся, як і в Другу Еру, і для того, щоб повірити, 

просите Мене про матеріальні докази, яких Я можу вам не дати. Не уподібнюйтеся книжникам і 

священикам, які, тримаючи в руках Писання, думали, що Мій прихід серед людей того часу 

відбудеться в цілком певній формі, а коли побачили, що здійснення Моєї місії відбувається в іншій 

формі прояву, ніж та, яку вони очікували, засумнівалися. Бо дива, яких вони вимагали, не 

дарувалися їм, бо шлях був уже Мною позначений, і все відбувалося так, як було написано від 

вічності. 

2 Ти сумніваєшся, бо твоє серце не готове. Ви не знали Моїх пророцтв, і дуже мало хто 

збагнув і зрозумів Мої одкровення у всій їхній істині. Але, незважаючи на невігластво твого серця, 

Дух знав, що Я повинен прийти до тебе ще раз, і сьогодні Моє Слово формує тебе, як витончений 

різець, і доводить тобі істинність Моїх проявів. Істинно кажу вам, що ви не повинні випробовувати 

Отця вашого. Моліться і занурюйтесь у глибокі роздуми. Настав час вам повернутися до Мене, 

наблизитися до свого Творця і возз'єднатися з Ним. 

3 Пам'ятайте, що якщо ви плакали на землі, то не Я заподіяв вам ці страждання. Я не тішився 

твоєю спокутою, не був байдужим до твого болю, Я лише хотів сформувати і піднести твій дух. Я 

завжди любив вас і завжди прощав. 

4 Проникни в сенс Мого Слова і відкрий для себе все те, що Я хочу донести до тебе через 

незграбні вуста голосоносців. Але не намагайтеся почути Мене тільки через їхнє посередництво: Я 

навчив вас досконалої молитви, щоб ви могли досягти з'єднання Духа з вашим Отцем, через яке ви 

зможете говорити зі Мною мовою, що відповідає Духу, і отримувати Мої мудрі і люблячі відповіді. 

5 Чому ви нехтуєте Моєю роботою з одухотворення і ігноруєте голос совісті, що промовляє 

до вас усередині? Чому ви вірите лише людським словам і судженням і дозволяєте духу, який живе 

у своєму часі*, в'янути, як квіти під палючим сонцем, коли їм не вистачає поливу? 
* В епоху світанку Святого Духа, Духа Божого, що приходить, щоб царювати в людині. 

6 Діти з'єднаються зі Мною, отримають Мої послання і здивують вас своїми успіхами. Вони 

навчать вас Моєму вченню любові, і їхні переконання будуть твердими. Але не відчувайте себе 

приниженими через це! - Коли ви бачите в лоні свого дому, що вони дають свідчення духовності, 

спрямовуйте їхні кроки. Нехай вони радіють і перебувають у захваті від споглядання високих 

областей, де живуть праведники; і вони відчують під час свого Вознесіння, що вони поруч зі 

Мною, і забудуть свої болі. 

7 Хіба ви не бачите терпіння, а також смуток вашого Батька перед обличчям (лише) 

повільного пробудження Його дітей? Моя Батьківська любов веде вас до миру, відвідини 

показують людству вузьку стежку, яка веде до Мене. На цьому шляху ви всі повинні возз'єднатися 

з вашим Творцем. 

8 Серед вас є "працівники", які люблять людство і борються за те, щоб нести йому світло. 

Сьогодні вони, сповнені віри, покладають переді Мною плоди своєї праці. Є "дитина", яка слухала 

Моє вчення, і яка взяла на себе частину роботи, що належить їй, і яка сьогодні пропонує Мені 

первістки свого духовного насіння. Його молитва - це благальне прохання про мир для своїх 

братів-людей. Йому недостатньо радіти тому, що його народ живе в мирі, до нього доходять скарги 

людей, яких він не знає, але про яких він знає, що вони страждають. Він схвильованим духом 

молиться за своїх братів, а я кажу йому, що цей мир настане тоді, коли Візитація залишить своє 

насіння в серцях тих, хто сьогодні страждає, і коли біль очистить їхні душі. 

9 Ви пам'ятаєте, слухаючи Моє Слово, що в моменти радості, коли ви піднімаєтеся, щоб бути 

дуже близько до Мене, багато ваших братів падають на полях битв, що багато матерів бачили 

розлучення сина і їхні серця розриваються від болю, що багато дітей плачуть, будучи покинутими 

своїми батьками, і всі вони борються з болем. Кажу вам, що ви не знаєте, в який час увійшли, бо це 

час спокути і тяжких випробувань. 
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Ви, як Мої учні, відчуваєте обов'язок молитися, щоб мир і розрада зійшли на ваших братів. Але 

я запитую вас, чи вмієте ви користуватися миром, який Я вам дарував? 

10 Чому батьки скаржаться, коли відчувають, що сім'я - це важкий хрест, який вони несуть на 

своїх плечах, а в інших болить душа, хоча я так близько до них? - Тому що їм не вистачало віри і 

довіри до Мене, і вони не змогли оновитися. 

11 Ви, народ Ізраїлю, не грішіть, а спасайте грішників, просвіщайте тих, хто помиляється, і 

якщо хочете зберегти свій мир, працюйте для них, шануйте своїх батьків, вважайте всіх себе 

братами. Любіть один одного! 

12 Кожного разу, коли ти наближаєшся до Мене, ти відчуваєш Мою любов, що зміцнює твій 

дух і твоє тіло. Також ви знаєте, що коли ви відходите, мир відходить від вас і дух ваш 

засмучується. Ваша совість завжди з повною правдою говорить вам, чи ви перебуваєте на шляху 

закону, чи ви зійшли з нього. Я - закон, і я завжди закликаю вас виконувати його. 

13 Якщо ви наполягаєте на тому, щоб насолоджуватися забороненими насолодами, Я дозволяю 

вам усвідомити і зрозуміти на власному досвіді, що ця чаша завжди завдає вам болю. Після падіння 

ти усвідомлюєш свою помилку і повертаєшся до Мене з проханням, щоб цей біль послужив твоїй 

спокуті. 

14 Вчіться, щоб ви могли підготувати серця, які прагнуть пізнати Моє Слово, і щоб ви могли 

говорити без страху. Якщо егоїзм вкоренився в твоєму серці, ти не зможеш нічого дати. Усвідомте 

любов і милосердя, з якими Я звертаюся до всіх Моїх дітей, і з такою ж любов'ю даруйте своїм 

братам. 

15 Вже наближається час, коли Я пошлю вас у землі і народи нести Моє світло. Але ви повинні 

підготувати себе, вивчаючи і осмислюючи Моє вчення, і свідчити про істини, що містяться в 

ньому, вашими справами любові і милосердя до ваших братів. Я не хочу, щоб ви потім плакали за 

часом, який ви втратили через те, що не вміли користуватися Моїм вченням, бо прийдуть великі 

відвідини. Багато хто буде нарікати, що не почули Мене і не повірили, а деякі будуть вже "на духу" 

в 1950 році. 

16 Деякі з Моїх дітей плачуть, коли чують Моє Слово; нехай ці сльози послужать для 

очищення тих, хто осквернив себе! 

17 Ви, що слухаєте Мене, виконуйте Мою Волю, як виконували в Першу і Другу Епоху, бо ви - 

ті ж духи, які переходили з однієї епохи в іншу, і коли ви досягнете кінця своєї спокути, ви 

прийдете до Мене, щоб не народжуватися знову в цьому світі. Багато разів Я говорив вам: якби Я 

прийшов у плоті в цей час, щоб дати вам Своє Слово, як Я зробив це в Другий раз, Я знову прийняв 

би мученицьку смерть. Той урок закінчився, і сьогодні я даю вам той, який відповідає цьому часу. 

Зрозумійте, що форма, в якій Я проявляю Себе, коли спілкуюся через свідомість людей, є ще одним 

доказом Моєї любові до вас. 

Ті, хто служать Мені, несуть важкий хрест, і з цієї причини, тому що вони йдуть за Мною, вони 

будуть страждати, їх будуть неправильно оцінювати і висміювати. Але Я захищу їхній дух і 

пізніше, коли вони виконають свою місію, Я дам їм спокій і мир. 

18 Сьогодні ви просите Мене про оболонку вашого тіла, але Я кажу вам: Просіть скоріше духа 

вашого, а решту Я дам вам додатково. 

19 Подумайте про те, що ви - лише перехідні особи на землі, що на своєму довгому шляху ви 

зазнали болю і спіткнулися через гріх, і що (тільки) після того, як ви впали, не знайшовши руки 

допомоги, яка б вас підняла, ви згадали, що в потойбічному світі є добрий Отець, який готовий 

дати тобі все, чого ти потребуєш, і що в Ньому ти можеш знайти зцілення від своїх недуг - не 

тільки від тих, що хворіють твоє тіло, але й від тих, що вражають твою душу, які немов болючий 

тягар, що обтяжує тебе. 

20 О любі діти! Ви не захотіли підняти свій дух, не захотіли дати йому необхідний час для 

роздумів і виконання своїх обов'язків. Подумайте, скільки дарів є в вас; нічого не бракує, щоб ви 

могли досягти вершини гори, де Отець чекає на вас, щоб вручити вам вашу нагороду. Ви усі 

просвітлені і підготовлені знати одкровення цього часу. Якщо ви одухотворитеся, то зможете не 

тільки працювати в цьому світі, але Я дозволю вам перенестися в інші регіони, де живуть ваші 
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брати, і там, як добрі працівники, ви також будете розсіювати насіння любові і милосердя, які 

довірив вам ваш Отець. 

21 Не задовольняйтеся першим отриманим уроком. Ідіть далі, шукайте Моє Слово, 

розпізнавайте його духовний зміст, щоб ви могли з переконанням говорити до своїх братів. Не 

бійтеся осуду або насмішок людей. Яку провину вони можуть поставити вам у провину, якщо ви 

маєте щирість у серці і виявляєте праведність у всіх своїх вчинках? 

22 Мені приємно приймати невинні і добрі серця, які благають Мене про допомогу, тих, хто 

шукає Мене як лікаря лікарів. Але Я також із задоволенням бачу, що ви забуваєте про свої 

страждання, щоб представити Мені своїх нужденних братів, яких ви перетворили за Моїми 

вказівками. Благословляю тих, хто полегшив страждання і розділив біль, і даю їм сили виконувати 

Мою заповідь, яка говорить вам: "Любіть один одного". 

23 Я бачив, як деякі з Моїх дітей сумніваються в Мені і не дозволяють своєму духу розвивати 

свої дари; і коли потрібно було говорити людям про Моє Вчення, вони мовчали, не приймаючи 

близько до серця те, що Я сказав, що Я буду говорити через усіх підготовлених, а якщо їх немає, то 

через природні сили Мого творіння. 

24 Моїм дітям, які ходять по землі, не усвідомлюючи свого високого призначення, Я кажу: 

коли ви маєте намір виконати свою місію? Якщо ви сьогодні проспите, то завтра прокинетеся в 

потойбічному світі і будете плакати за втраченим часом. Ви будете просити Мене, щоб Я дозволив 

вам повернутися на землю, але тоді ваша спокута буде дуже сумною. 

25 Коли ви почуєте застереження Учителя і коли ви оціните свої справи у світлі своєї совісті, 

то побачите, що насіння, яке Я дав вам, не примножилося. І я прошу вас: Як ви будете навчати 

нових учнів, які прийдуть у пошуках цієї спадщини, якщо ви не можете засвідчити своїми 

справами вчення, яке Я дав вам? 

26 У перший день 1939 року я оголосив вам про близьку війну; ви відчули на собі руйнування і 

хаос, в який занурилися багато народів. Повз вас проходять одна за одною воєнні події, і ви все ще 

не усвідомлюєте, в який час живете. У найближчі роки ви побачите великий поділ між народами. 

27 Сильний зіткнеться з сильним, і в цій битві він втратить свою силу і схилиться. Тим часом 

багато духів втратять свої тіла і потраплять в духовну долину з жахом і болем від того, що не 

підготували своє повернення до Мене. Але вони зустрінуть на своєму шляху Іллю, який вкаже їм 

шлях до спокути (їхньої провини). 

28 Сьогодні я оголошую вам, що близький час, коли великі духи прийдуть на землю, щоб 

працювати для миру і вищого розвитку людства. Готуйте дорогу для цих поколінь. 

29 Блаженні ті, що увірували, слухаючи Слово Моє; а ще кажу вам: Блаженні ті, що, не 

слухаючи Мене, увірували і мають храм у серці своєму, що люблять братів своїх і заступаються за 

них, і віра їхня, як полум'я вогненне, що освітлює їм дорогу спокути, бо вони побачать Мене вірою 

своєю. 

30 Сьогодні ви припадаєте до джерела благодаті, щоб втамувати спрагу, і пам'ятаєте Мої слова, 

в яких Я сказав вам: "Хто вип'є цієї води, той більше не буде спраглий ніколи". Ваша спрага в цей 

час - це спрага світла, правди і миру. Ти знаєш тільки біль і страждання. 

неправду і шукайте бальзам, який загоїть ваші рани і дасть життя вашій надії: Я тут, і Я приймаю 

твоє серце і втішаю його. З нетерпінням чекаєш днів, коли Я дам тобі Своє Слово і скажу: "Отче, 

тільки в цю мить Мій дух знаходить спокій, а піднявшись до Тебе, я забуваю про все, що належить 

світу, і відчуваю, як мир Твого Духа тече по всьому моєму єству". 

31 Благословенні ви, які усвідомили, що це час благодаті, коли Мої вчення направляють вас і 

допомагають вам у вашому відшкодуванні. Якщо ви вмієте чути Мене і дотримуватися Моїх 

законів, то ніяка людська сила не зможе завдати вам шкоди, і ви будете відчувати, що Отець 

любить і веде вас. 

32 Хоча ви не шукали Мене раніше, сьогодні ви знаєте, що година вашого пробудження до 

Моєї істини була визначена, і що Я чекав на вас, щоб довести до вашого відома вашу спадщину. 

Тепер, коли ви отримали Мої блага, ви з вдячністю просите Мене дозволити вам бути Моїми 

працівниками, і Я дозволяю це, бо Я послав вас на землю для цього, щоб ви знали Добру Новину і 

поширювали її серед людей. 
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Але для того, щоб досягти знання і розкриття духовних дарів, якими ви наділені, ви повинні 

спочатку боротися проти своєї матеріалізації, проти свого гріха і слабкості; а потім, коли ви 

відчуєте, що ви підготували себе і очистилися через спокуту, носіть свою любов до братів як 

коштовність неоціненної вартості. 

33 Ви прийшли на землю не для того, щоб віддавати данину світу, ваш обов'язок вищий, вас 

чекає завдання як учнів вашого Отця. І якщо ви боролися, поширюючи Моє Вчення, і ноги ваші 

поранені будяками, і одяг ваш розірваний від довгої дороги, - приходьте до Мене. Не бійтеся 

приїжджати голими, без взуття і без дорожніх припасів. Бо коли ви розподілите все між вашими 

братами, Я поверну вам те, що ви залишили їм, і обдарую вас милостями за любов і благодіяння, 

які ви виявили до них. 

34 Вас чекає велика боротьба, в якій виконання вашого завдання не дасть вашому духу відчути 

втому, бо вас буде підтримувати Добрий Пастир і духовний світ. Якщо ви любите Мене, якщо у вас 

є віра, то робота буде легкою для вас. Я подолаю невір'я непокірних духів, і вони послухають вас. 

Інші не пізнають цього світла в нинішньому втіленні, бо Я вже оголошував вам, що не всі, хто 

живе нині в матеріальному тілі, пізнають світло цього Вчення Третьої Епохи. Багатьом доведеться 

піти в Духовну Долину, і звідти вони будуть споглядати і вірити в цю Справу Любові. Ті, хто почув 

Мене, але не зрозумів Мого Слова і не визнав Мою Волю, будуть працювати "в дусі" і таким чином 

виконають свою місію. 

35 Хоча Моє вчення ясно і зрозуміло, ви не всі його осягнули і зрозуміли. Ви не наситилися 

цим плодом, який Я запропонував вам у цей час. Я говорив вам, що кожне дерево пізнається по 

плодах його, і "смак" Слова Мого солодкий, і суть його оживляє дух; але ви не захотіли пізнати 

його істину. 

36 Ви були тендітними човнами посеред розлюченого моря і часто втрачали віру. Ви не 

відчуваєте Мене, хоча знаєте, що Я з вами, і Я часто говорив вам, що ваші вії далі від ваших очей, 

ніж Мій Дух від вашого. 

37 Схаменіться, бо вовк в овечій шкурі завжди підстерігає вас, щоб обдурити. Коли ти вже 

вирішив поділитися цією Божественною любов'ю і милосердям зі своїми братами, до тебе 

приходить спокуса і змушує змінити своє рішення. 

38 Коли ти бачиш, що твої брати, які дотримуються іншого вчення, вказують тобі на твої 

помилки і наставляють тебе, будь смиренним, прислухайся до їхніх слів; бо Моє натхнення 

приходить до кожного, хто озброюється, і ти не знаєш, чи не Моя це воля - скористатися ними, щоб 

виправити тебе. З усіх верств населення Я вибрав Своїх учнів - тих, хто жебракував, щоб принести 

(щоденний) хліб до своїх уст; але є й інші, які жили безбідно, і яких Я покликав. Але не розуміючи, 

який скарб вони отримали, вони соромляться належати до цього народу. 

39 Я прощаю ваші гріхи, навіть якщо ви згрішили з усвідомленням скоєного, і завжди вказую 

вам шлях, яким ви прийдете до Мене. Чи може дитина постати перед Отцем із заплямованою 

душею і без добрих справ? - Його совість підкаже йому, що він може прийти до Мене тільки після 

виконання (свого завдання). 

40 Зрозумійте, що кожна мить, яка минає, скорочує час, в який Я дам вам Своє Слово. 

Використовуйте його, щоб завтра не плакати за пропущеним інструктажем. 

41 Подумайте про те, що ви повинні виконати місію нести Добру Новину своїм братам, так 

само, як на вашому шляху був хтось, хто вас покликав. Хто може забути того, хто говорив вам Моє 

Слово і ввів вас у Мою Присутність? Хіба ви не хотіли б, щоб про вас згадували з любов'ю і 

вдячністю? 

42 Утверджуйтеся в добрі, нехай ваше серце очиститься в чеснотах, і ви відчуєте, як 

розкриваються ваші духовні дари. Не відступайте, бо інакше ви відчуєте, що ці дари покидають 

вас. 

43 Настав час, щоб ви не тільки просили, але щоб ви розуміли, як просити, щоб ви не казали: 

"Отче, я багато чого просив і нічого не отримав". 

44 Не забувайте, що Я маю дати вам більше, ніж ви можете попросити у Мене, і що коли ви 

просите Отця дати вам, Я прошу вас уміти отримувати. 
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45 Належить до Моїх добрих учнів, до тих, хто виконує своє завдання з істинною любов'ю і 

істинною вірою. Якщо вчора ви йшли непевними і забороненими стежками, то сьогодні ви повинні 

йти стежкою Мого Закону. Якщо в минулому, у своїй омані, ви піднімали руку, щоб поранити 

ближнього, то тепер докладіть зусиль, щоб ця ж рука навчилася пестити з ніжністю. Якщо вчора ви 

сіяли на своєму життєвому шляху зерно ненависті чи недоброзичливості, то сьогодні станьте 

сіячами зерна миру і братерства. 

46 Істинно кажу вам: хто згадає ваші вчорашні вчинки і побачить, як ви перетворилися на Моїх 

учнів, повинен буде визнати, що істина лежить в основі вашої віри, і вам не доведеться багато 

говорити, щоб переконати тих, кого ви намагаєтеся навчити, бо ваші справи будуть найкращим 

свідченням, яке ви будете нести перед вашими братами. 

47 Матерям кажу: вчіть дітей робити перші кроки як у матеріальному, так і в духовному. 

Полегшіть їм шлях, щоб вони могли знайти Мене, полюбити Мене і піднятися (духовно). Знайте, 

що в кожному новому поколінні, яке виростає серед вас, духовний прогрес, якого вони досягають, 

буде все більшим. Використовуйте інтуїцію, щоб направляти їх, і не давайте їм поганих прикладів 

або глухих плодів для (духовного) харчування. 

48 Я не хочу, щоб ці нові покоління спіткнулися чи заблукали з вашої вини. Я не хочу бачити, 

як вони плачуть через те, що не вистачає любові серед своїх. 

49 Сьогодні, бачачи дух твій смиренним, Я даю йому Свої нові заповіді. У минулі часи ви всі 

мріяли про владу, про багатство, про славу світу і про насолоди. У ті дні ви кричали проти Ісуса: 

"Розіпни Його!". Тому що Христос проповідував смирення і вчив відрікатися від усього зайвого. 

Сьогодні ви задовольняєтеся маленьким спокоєм, шматком хліба і надійним дахом. Життя своїми 

уроками зробило вас смиренними, і через це ваш дух зумів звільнитися. 

50 До тих пір, поки людина володіє видимим спокоєм, який дає їй світ, і вважає, що володіє 

всім, вона не наблизиться до Мене. Але коли людство досягне справжнього одухотворення, воно 

буде володіти всім, і його освіження і насолода будуть глибокими і істинними, так само, як Отець 

насолоджується і радіє всім, що Він створив. 

51 Моя Батьківська любов дивиться на тебе, народе Ізраїля, і судить твої діла. Божественний 

суд вже охопив усіх істот, і ніхто не уникне його. 

52 Я бажав для Своїх дітей тільки миру і благополуччя, але вони шукали болю, очищення, бо 

Мій Закон не терпить недосконалості, і тому кожен, хто осквернив себе, повинен очиститися, і 

кожен, хто зійшов зі шляху, повинен повернутися на нього. Ви бачите з цього народу вихор, який 

б'є і знищує народи на своєму шляху, і ви не здригнулися, і ви не цінуєте мир, яким ви 

насолоджуєтеся, і ви не визнаєте привілеїв, які Я надав вам. І, не задовольняючись Моєю Волею, 

ви вважаєте свої випробування несправедливими і повстаєте проти Мене. - Я чекаю, коли ви 

пройдете цей світ, щоб ви самі судили про своє життя. Тоді ви станете невблаганними суддями 

своєї душі і будете бачити в Мені тільки Отця, Який прощає, Який благословляє і любить. 

53 Ви втомилися від свого постійного непослуху, і результат цього змушує вас плакати. Ви 

довго спали, і ваше пробудження буде гірким. Я обіцяв людству, що пошлю військо, що 

складається зі ста сорока чотирьох тисяч істот, які будуть розсіяні по всьому світу, і воно чекає 

цього, знаючи, що кожен з цих воїнів є вісником, тлумачем Моїх заповідей. 

54 Після того, як земля буде уражена від полюса до полюса і всі нації, всі установи і всі 

будинки будуть засуджені до їхнього коріння, і після того, як людство змиє кожну пляму, ви 

підете, екіпіровані в Моє Ім'я, щоб нести Моє Вчення вашим братам. 

55 Я, Отець, плакав над цим людством, коли бачив, як воно досягає найбільших вершин 

розпусти, свідомо ігноруючи Мої Слова і оскверняючи Мої Закони. А ось у 

Час її відображення вже наближається, і в цей день Я виллю на неї все, що приготував для неї, бо 

вона - Моя улюблена дочка. 

56 Ті, хто вірує в Мене, побачать Мене раніше, ніж ті, хто сумнівається. Скільки разів Я стукав 

у ваше серце, а ви не чули і не відчували Моєї присутності. Я лише хочу сказати вам, щоб ви 

виправили свої шляхи і голосніше увійшли в цей час світла і благодаті. І якщо ви володієте Моїм 

насінням, посійте його і перетворіть посушливі поля на плодоносні, ваша молитва - це плідне 

зрошення. 
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57 Любіть один одного і живіть у мирі та злагоді у своєму домі. Бо я бачив, що з п'яти (людей), 

які складають сім'ю, двоє проти трьох, а троє проти двох. 

58 Якщо ви бачите себе розлученими з істотами, які були плоттю від плоті вашої і перебувають 

у духовній долині, не забувайте їх, з'єднайтеся з ними своєю молитвою і допоможіть їм. Якщо ви 

відчуваєте, що вони зупинилися (у своєму розвитку), заохочуйте їх до роботи і піднімайте їм 

настрій. Пам'ятайте, яке коротке ваше життя на землі, тому використовуйте свої здібності та сили і 

робіть великі справи, які спокутують вас і принесуть вам спасіння. 

59 Я даю вам хліб духовний, ви шукаєте хліба матеріального; але так само, як ви прагнете 

спокою і фізичного благополуччя, так само прагнете (і) духовного розвитку. Твій хрест не важкий; 

якщо Я показав тобі, як зійти на гору Голгофу, несучи хрест трудів, страждань і гріхів усього 

людства, то чому ти, якому Я довірив (лише) невелику кількість людей, не можеш зійти на неї? Але 

якщо ваші сили не витримають під його вагою, у вас є Я, щоб допомогти вам, і Я не дам вам 

впасти. 

60 Біль, від якого ви так тікаєте, є невичерпним джерелом очищення і оновлення для душі. Ви 

самі не раз відчували, що після відвідин відчуваєте полегшення, очищення і мир зі своєю совістю. 

61 Це Слово відновить дух жителів тих народів, які сьогодні виснажені стражданнями. Але 

кажу вам, що скоро, дуже скоро, вони знайдуть Мене з розпростертими обіймами, як на хресті, 

чекаючи, щоб Я з любов'ю обійняв їх і ввів у Моє Царство Миру. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 43 
1 Чому ви відчуваєте страх у своєму серці, коли Я приходжу до вас як Єгова? Якщо Я - ваш 

Батько, то Я - Любов, Я - Той, Хто дає вам хліб насущний, Хто направляє ваш дух і допомагає йому 

підніматися після падінь. 

2 Я даю вам сили в ці хвилини випробувань, коли природні царства творіння потрясаються 

від гуркоту війни. Не бійтеся, прагніть до того, щоб ваше піднесення і запал оживили вас і ще 

більше наблизили до болю ваших братів - пригнічених братовбивчими війнами, - щоб ви могли 

розділити з ними чашу гіркоти, а молитва, яку ви мовчки підносите, була як заклик до миру, 

єдності і доброї волі між людьми. 

3 Ваших синів покличуть до зброї; відпустіть їх, вони не загинуть. Вже сьогодні Я роблю їх 

носіями Моєї благодаті, і вони будуть нести світло Мого Вчення серед своїх братів. 

4 Я хочу, щоб ви, незважаючи на все зло, яке принесла війна, не вважали жителів цих народів 

ворогами, щоб завтра ви могли вважати їх братами. 

5 Сьогодні люди об'єдналися, щоб розв'язати війну. Народи накинулися на народи, стираючи 

кордони і змішуючи мови. Не любов один до одного привела до союзу, а ненависть, яка призвела 

до братовбивчої війни. Але Я, Сила, доведу вам, що Я можу об'єднати вас, скориставшись вашими 

помилками. Бо коли ця ворожнеча закінчиться, серця очистяться від болю, в думках з'явиться 

світло, і люди будуть близькі до досягнення миру. 

6 Блаженні ті, хто боровся і працював за мир. Блаженні ті, що послухали голосу Мого, пішли і 

поширили світло Моє і правду Мою по стежках. 

7 Мій Дух глибоко зворушений перед обличчям болю людства, їхній плач чути на небесах; 

але істинно кажу вам: Мій біль, як Отця, перетвориться на росу благодаті і зійде на Моїх дітей. 

8 Випорожнюйте цю чашу страждань з терпінням і лагідністю, бо плач ваш перетвориться на 

радість. 

9 Якби Отець запитав вас у цю хвилину, чи виконали ви свою місію на землі, чи несете ви в 

руках золотий колос своєї праці, чи любили ви один одного, чи прощали ви один одному, ви 

повинні були б відповісти Мені, що нічого з цього ви не виконали. Невже ви думаєте, що власними 

заслугами зробили себе гідними чути Моє Слово? - Ні, каже Мені дух твій. 

10 Народе мій, минули віки, а ти все ще духовно спиш; прокинься і зрозумій, що ти не 

використав належним чином життя, яким ти насолоджувався на цій землі. 

11 Мій голос розбудив вас любов'ю, добром, але не сприймайте це слово як колискову, щоб ще 

більше заснути, бо в його суті присутній Суддя, який судить кожен ваш вчинок. 

12 Ти не будеш з тих, хто чекає, поки їх спіткає Моя справедливість, щоб увірувати і 

прокинутися. 

13 Не кажіть ще, що любите Мене по правді; зачекайте, бо коли це станеться, нехай не ваші 

уста проголошують це привселюдно: нехай це роблять ваші діла. Не вихваляйтеся своєю щирістю, 

і в той же час не намагайтеся приховати плями ганьби, бо цим ви наслідували б лицемірних 

фарисеїв. 

14 Зрозумійте, що Я все ще приходжу як Учитель і як Отець, бо якби Я прийшов тільки як 

Суддя, то вам не було б де сховатися, бо скрізь, куди б ви не пішли, була б присутня Моя 

праведність. 

15 Коли ви прийдете в Мою присутність, ви повинні будете дати звіт про Слово, яке ви чули і 

яке ви побачите записаним у вашій совісті. 

16 Хіба ви не відчуваєте, як невтомний дух Іллі освітлює ваш шлях, усуває на ньому 

перешкоди і допомагає вам жезлом свого милосердя, коли ви відчуваєте знесилення? Шукайте 

Його, закликайте Його у своїй молитві, і ви відчуєте Його присутність дуже близько (до себе). Бо 

він - Пастир духів у цій Третій Ері, який приведе вас прямо до воріт Землі Обітованої, яка є 

"Небесною Вольєрою". 

17 Нехай ваш дух наповниться радістю від усвідомлення того, що через три епохи ви чули 

голос Моєї Божественності, бо ви знову будете Моїми свідками. Тому Я готую вас і благословляю 

ваші уста, щоб завтра з них линули слова життя для народів, які ще прийдуть. 
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18 Ваша віра запалилася і оживилася чудесами, які Я дарував вам і які ви вважали 

неможливими. Бо Я є шлях, добрий шлях, який Я завжди показував вам. Коли ви йдете нею, вас 

підстерігають небезпеки, спокуси і підступність; але щоб допомогти вам, Я дав вам світло совісті, 

як маяк, який вказує вам шлях і спрямовує вас у правильному напрямку. - Більше того, Я дарую 

тобі духовну істоту, яка буде твоїм провідником і захисником на все твоє життя. Як ви думаєте, чи 

можна заблукати на життєвому шляху, якщо правильно використовувати цю благодать? Чи є серед 

Моїх дітей той, хто не відчуває радості в душі, коли чує це Слово? Істинно кажу вам: радість Мені, 

коли Я чую ваш духовний голос, коли ви підноситеся в молитві. 

19 Пробудіть свою духовну чутливість, щоб ви могли радіти величі Моїх проявів, які, через 

брак висоти, проходять непоміченими для вашого духу. Освіжайтеся духовним баченням 

потойбічного, подібно до того, як ви іноді дивуєтеся, споглядаючи природу, коли захоплюєтеся її 

гармонією, її красою і досконалістю, і відкриваєте, що жодна істота не могла б жити без іншої, але 

що всі живуть тому, що їх об'єднує закон гармонії. - Таким же є і прийдешнє. - Я говорив вам: доки 

існують духи, які перебувають поза духовним шляхом розвитку, доти не буде ні досконалого миру, 

ні досконалої гармонії, бо це все одно, якби в космосі зійшли зі своїх орбіт деякі зірки. Що буде з 

рештою? Чи не втратить все це рівновагу? 

20 Якби люди виконували заповіді Мого Закону і гармонізували свою матеріальну природу з 

духовною, то їхнє існування було б приємнішим, життєвий шлях був би легшим, а праця - легшою. 

Ніякі хвороби не будуть їх мучити, і вони не будуть передчасно старіти. 

21 Духи існували до створення матерії. Безневинно вони вийшли від Мене. Але щоб вони 

знали, від кого вони народилися, яка їхня доля і хто вони самі, Я змусив їх почути Мій голос і 

сказав їм: "Ось ваш Бог; Я - Отець ваш, Я - Дух любові. Але хоча ви вийшли з Мене, ви повинні 

розвивати і розуміти цей дух любові. Живіть, ходіть, розпізнавайте і постійно перебувайте в добрі, 

щоб цей голос, який ви почули, завжди був світлом над вашим духом; саме ваша совість змусить 

вас повернутися до Мене - вже не як щойно народжені діти, але як істоти, розвинені в чеснотах, в 

досвіді і у всіх здібностях, які Я вам дав. Тоді ви полюбите Мене, ви по-справжньому пізнаєте 

Мене, і ви будете в гармонії з усім сущим". 

22 Є істоти, які ніколи не жили на землі; але якщо ті, хто згрішив і зазнав великого болю в 

цьому світі, думають, що несправедливо, що одні населяють "долину сліз", а інші, близькі до Отця, 

ніколи не знали болю, кажу вам: хоча деякі з них не прийшли на землю, в потойбічному світі вони 

своєю любов'ю допомогли братам у їх спокуті. 

23 Сьогодні істоти, які населяють різні "долини "*, живуть духовно розділеними. Але Я не 

поставив дистанцію між любов'ю братів. Якби ви тільки знали, наскільки ви близькі один до 

одного! Саме людина своїм матеріалізмом розірвала узи, які єднали її з усіма братами, і чим більше 

людство опускалося, тим більшим ставав його поділ і відсутність гармонії. Мало того, що вона 

віддалилася від духовного, вона навіть у власному світі розділилася на царства, на народи і нації, і 

при цьому все більше замикається в егоїзмі. * Цей вислів стосується як "долини сліз", тобто земної "долини 

сліз", так і "духовної долини", потойбічного світу з його різноманітними сферами. 

24 Тому світло вашої віри згасло, а внутрішнє знання про вічне життя заплуталося. 

25 Сьогодні, коли член вашої родини прощається з вами, щоб їхати в далекі краї, ви 

прощаєтеся з ним зі сльозами, бо знаєте, що якщо він їде дитиною, то може повернутися юнаком, а 

якщо юнаком, то повернеться старим чоловіком. Але ти завжди плекаєш надію побачити його 

знову, щоб знову обійняти, бо знаєш, що він все ще є на цьому світі, хоч і далеко. Але коли той 

близький відходить в інший світ і ти бачиш, що тіло залишається закам'янілим і холодним під 

землею, твоє серце немов пронизане мечем, бо ти втратив надію побачити його знову, забувши, що 

дух переживає тіло і що ви знову будете тісно з'єднані з ним, коли обидва знайдете один одного, 

піднімаючись по шляху розвитку. 

26 Богу потрібно було стати людиною в Ісусі і жити серед людей, щоб ви згадали забуті 

вчення. Він дав вам нові уроки і оголосив, що дасть вам нові одкровення, коли прийде час. 
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27 Христос, Божественний Учитель, повинен був прийти, щоб навчити вас істині, бо людство 

вже було в процесі втрати Його зерна одухотворення, шукаючи в цьому житті свого блаженства, 

своєї вічності і свого щастя, забуваючи про те існування, яке невблаганно чекало на нього. 

28 Ті, хто не зазнав у цьому житті радощів і багатств, хто тільки проливав сльози, проклинали 

його і називали несправедливим, у своїх сумбурних роздумах називали свою долю несприятливою 

і помилковою. Але Христос приніс вам світло наново. Мертвим Він повертав дух, коли вони вже 

жили в іншому світі, одержимих звільняв, і всіма цими явними знаменнями давав світові доказ 

того, що духовне життя існує і що воно є справжнім життям. Навіть після розп'яття Він являвся в 

дусі перед віруючими і невіруючими як доказ істини, проголошеної Його Словом. 

29 Чому ви забуваєте і вважаєте мертвими тих, хто покинув ваш світ, коли вони відчувають, 

борються і живуть? Ось чому я кажу вам, що вони - живі, а ви - мертві. Незабаром ви будете 

плакати через свою невіру, як у Другу Еру, коли після смерті Ісуса ви сказали: "Це ми вбили 

Христа, Він був посланцем Єгови, який прийшов, щоб викупити нас від наших гріхів. Він був 

істинним Життям, яке воскресило мертвих і яке на третій день вознеслося на небо". 

30 Тепер, коли Я повернувся до вас духом, ви бачите Мене оповитим таємницею, хоча Я являю 

Себе вам у найбільшій простоті; і для того, щоб знайти віру, Мені довелося матеріалізувати Свій 

прояв і дати вам усе, що ви просите. Тоді люди повірили, тому що люди побачили Мене - одні 

духовним обличчям, інші - вірою, треті - світлом своєї совісті. 

31 Моє світло освітлює вас у цей час, щоб ви почули голос, який кличе вас з вічності. 

32 Узи, які пов'язують вас з вашим Отцем і з духовним світом, і які ви розірвали, я пов'язую 

заново, щоб ви відчули, що ви всі живете в гармонії, що в цьому немає ніяких відстаней. Але коли 

люди зв'яжуть своє життя узами любові? - Коли вони повернуться на шлях Закону Мого, де живе 

праведність. Коли вони виконають Мою заповідь, яка говорить вам: "Любіть один одного". 

33 Усвідомте, учні, що ті, хто покинув цей світ, не померли. Блаженні ті, які прощаються з 

тілом, яке поклали в землю, і більше не шукають його, щоб розповісти йому про свої біди, бо воно 

вже перестало існувати і не чує (їх). 

34 Коли тіло помирає, воно подібне до квітки, яка зрізана і згодом в'яне; але його пахощі 

подібні до духу, який вивільняється і наповнює своєю сутністю навколишнє середовище. 

35 Тоді Я сказав вам: "Нехай мертві поховають своїх мертвих". Сьогодні Я кажу вам: підніміть 

і одних, і інших до нового життя. 

36 Скажіть їм, що поки тіло розкладається на землі, душа очищається в потойбічному світі. 

Смерть - відпочинок для плоті і звільнення для духу; але нехай ніхто не намагається звільнитися з 

власної волі, тобто поза призначеною Мною годиною. 

Не думайте, що ви врятовані, тому що в останню годину у вашому таборі був сповідник, який 

допомагав вам духовно, і не думайте, що ви досягли Мене через ваше покаяння в цю годину, 

думаючи, що ви досягли кінця вашої еволюції. Вчіться любити, прощати і благословляти у своєму 

житті, очищайте свою душу справами любові і милосердя до братів своїх. 

37 Виконуйте Мій Закон на землі, як люди доброї волі, і мир увійде у ваше серце. Коли ваш 

дух відірветься від цього світу і увійде у світ духовний, він відкриє свої очі і захопиться 

спогляданням того життя, яке чекає на повернення усіх духів, щоб викупити їх і обійняти своєю 

любов'ю і світлом. 

38 Однак, щоб досягти спасіння, ви повинні вирушати в дорогу з наміром виконати свою 

місію. Я приношу вам духовні багатства неоціненної вартості, бо ви є спадкоємцями Моєї 

благодаті. Якщо ти з любов'ю візьмеш свій хрест і терпляче пройдеш свій шлях, ти будеш зі Мною 

в останній день і ввійдеш в істинне життя, де знайдеш розраду і спокій, яких ти так прагнеш. 

39 Я взяв простих людей (малоосвічених) у слуги на цей час, щоб дати вам доказ того, що це 

слово, яке ви чуєте, виходить не від теософа або вченого, оскільки ви невіруючі за своєю 

природою. Ось чому Я обираю на ваших очах ваших братів і сестер, ваших батьків або ваших 

дітей, щоб зробити з них Моїх глашатаїв, обдарованих Моїм духовним натхненням. Але Я кажу 

вам, що ви повинні вивчати Моє Слово в його духовному сенсі, бо прийде день, коли піднімуться 

чоловіки і жінки, які будуть говорити вам слова явного світла, використовуючи Моє ім'я, і тоді ви 

не повинні дозволити їм захопити себе зненацька. 
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40 Дивіться і моліться. Я - погляд, який шукає і знає страждання, що є в кожному серці. 

41 Ви пригнічені і налякані, тому що конфесії вказують на вас і засуджують ваші дії. Не 

бійтеся, витирайте сльози і отримуйте розраду: 

42 Блаженні ті, хто в нещасті своєму мовчки шукає зі Мною контакту, бо Я зміцню їх. Вони не 

покинуті Мною, навпаки, Я шукав їх, щоб обдарувати їх божественною благодаттю. Ілля веде вас в 

Третю Еру, і в міру того, як ви будете просуватися по шляху, ви будете відчувати себе ближче до 

Мене. 

43 Послухайте Мою притчу про цей день: 

44 На одній стежці йшов старець простого і поважного вигляду, який не ніс ні посоха, ні 

дорожньої сумки. Дорогою він зустрів трьох юних мандрівників, серця яких були сповнені 

радістю, а горлянки - солодкими піснями. Старець звернувся до першого з них і сказав йому: 

"Мандрівнику, я голодний, я хочу пити і я погано одягнений; дай мені трохи з того, що ти несеш у 

своєму дорожньому мішку, і дай мені трохи свого одягу. Юнак обшукав його рюкзак і не знайшов 

ні хліба, ні води, а з одягом не хотів розлучатися. "Іди до мого брата, - сказав він йому, - він зможе 

дати тобі те, чого ти потребуєш; мені ж нічого тобі запропонувати". 

45 Старий звернувся до другого і запитав його так само. Останній обшукує свою дорожню 

сумку, але в ній немає ні їжі, ні води, щоб втамувати спрагу. "Звернися до третього, - каже він 

йому, - він дасть тобі те, чого я не зміг тобі дати". Третій звертається з тим же проханням, і 

відповідь його така ж: "Мені нічого тобі дати". Тоді старець відчув страх, спрага і голод виснажили 

його, але, побачивши, що дорожні сумки юнаків порожні, він сказав їм: "Як же ви підете далі цим 

шляхом, який пройшов я, не знаючи, що вас чекає? Дорога довга і вкрита будяками та колючками. 

Поля безплідні, немає дерев, щоб знайти тінь, немає плодів, сонце палить спекотно, і немає ні 

річок, ні джерел, щоб охолодити подорожнього". 

46 Мандрівники вислухали старого і сказали: "Нічого, ми підемо далі, ми молоді і сильні, ми 

відчуваємо себе повними сил і здатними прийняти життєві перипетії. З глузливими посмішками 

вони хотіли піти від старця, але він сказав їм: "Зачекайте, раджу вам спочатку пошукати собі їжу. 

Зберіть у свої торбинки все, що вам потрібно для подорожі, щоб ви могли пройти цей шлях, не 

загинувши". 

Вислухавши старця, вони відповіли: "Якщо ти виснажений, голий і голодний, то це тому, що ти 

старий, зусилля змучили тебе. Ти бачив багато світанків, і твоє волосся стало білим, як сніг, - ось 

чому ти зневірився. Ми молоді і не боїмося життя". 

47 Тоді старець відповів їм: "Я теж був (колись) молодий і сильний, теж співав на стежках, мав 

енергію в тілі, але час навчив мене і дав мені досвід. Я покажу вам, через що ви повинні пройти". І 

взявши їх на вершину гори, він показав їм світ. 

Звідси вони бачили, як праворуч і ліворуч здіймаються бурі, що штурмують народи і несуть 

руйнування всередині них. Води моря затопили землі, а люди загинули від насильства розбурханої 

стихії. Юнаки запитали старця: "Яке ми маємо відношення до цих подій?". І відповів їм старець: 

"Те, що ви бачите зараз і що вас турбує, вам доведеться випробувати, коли ви будете ходити цими 

стежками". - Але ті сумнівалися. 

Він знову сказав їм: "Дивіться!" і вказав на схід. Там вони побачили, як народи ведуть між 

собою жорстоку війну. Вони бачили, як плакали матері та сини, як останні гинули на полі бою та 

кликали своїх близьких в останню годину. Вони бачили скорботних жінок, які оплакували втрату 

чоловіка чи сина, бачили голодних і роздягнених дітей. 

Пізніше на їхніх очах світлий дух розстелив свій покров, як сніг, над спустошеною землею, і від 

нього піднявся несамовитий плач, і там, де з'являвся цей дух, життя людей обривалося, як паростки 

на полях, коли настає час збирати врожай. А юнаки запитували: "Що це все означає?". - "Я показую 

тобі прийдешні часи, - відповів старець, - часи, які ти переживеш". 

48 Нарешті старець зупинив їх, щоб вони подивилися, і вони побачили, що сили природи 

вийшли на волю: вогонь поглинув ліси і міста, мор огорнув людей, як туман, вулкани вивергали 

вогонь і поховали під своїм попелом цілі простори землі. Він показав їм море, на якому 

відбувалися великі катастрофи: поки одні моря висихали, інші змінювали своє положення. 
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Нарешті, вони побачили, як на небі з'явилися чотири ангели з сурмами, які сповістили про 

завершення віків. 

49 Юнаки були налякані. Тоді старець сказав їм: "Подивіться, зараз я показав вам події, які 

повинні прийти і які ви повинні пережити". 

50 З понівеченими обличчями ці юнаки волали до природи - але природа їх не почула. Але в 

той момент, коли їхні серця плакали від страху і без розради, до них пролунав голос старця, 

сповнений батьківської доброти: "Не впадайте у відчай, станьте на коліна і моліться Всевишньому 

- Він мовчки простягнув руку і настала тиша, спокій і умиротворення. Видіння зникло. Вони 

побачили світло нового дня і, зрозумівши, що старець передбачив ці події, кинулися на землю і 

сказали: "Помолимося, щоб Отець Вседержитель приготував нам дорогу, і щоб ми йшли в Його 

світлі до кінця наших днів". (Кінець притчі) 

51 Люди, задумайтесь і відкрийте очі до світла. Ви - три подорожні, яких Я покликав і навчав 

протягом століть, щоб ви були сповнені Моєї мудрості і запалили свою віру; щоб ви могли 

підготувати себе до життєвої подорожі, досягти мети і увійти в Духовне Життя, де ви знайдете Мій 

Мир. 

52 У минулі часи вас не переконало Моє слово, і коли Учитель відійшов від вас, дух ваш не 

знайшов спокою. Я сказав вам: Блаженні ті, які увірували. Блаженні люди віри, бо вони матимуть 

життя вічне. 

53 Кажу вам, спустошеним цим часом: Я голодний і спраглий вашої любові. Діти мої, ви не 

змогли спілкуватися зі своїм Богом через брак духовності. Ви відкинули чесноти, якими Я 

обдарував вас, і ви втратили свій скарб. 

54 Тепер я кажу вам: Прийміть Моє вчення, яке Я даю вам під час шостого одкровення. Не 

шукайте світла для духа вашого в книгах світу, бо ви не знайдете його (там). Не шукайте в них 

відповідей на свої запитання чи вирішення своїх проблем. Моліться, зв'язуйтеся зі Мною, Я почую 

ваші прохання. 

55 Ще до того, як ти принесеш свій душевний біль до Мене, Божественна Мати заступається за 

тебе і благословляє тебе і просить тебе в свою чергу заступатися і молитися за тих, хто страждає. 

Вона просить людство утриматися від прагнення до влади та війн і припинити проливати невинну 

кров. Її люблячий Дух оберігає вас і покірно чекає на виконання Моєї Волі. 

56 Ви також благословляєте і обожнюєте її, знаючи, що вона є Вашою нерозлучною 

супутницею в дні миру і в дні відвідин. 

57 Моя Кров була пролита для того, щоб між людьми панували мир і справедливість, але Мене 

не зрозуміли належним чином. Якби ви скористалися цим уроком, то досягли б більш високого 

рівня розвитку, і світло, яке Я поширював протягом століть, повністю осяяло б ваш дух. 

58 Ви не взяли Мене за приклад: Я вчив вас смиренності, а ви загордилися. Я дав вам секрет 

миру і здоров'я, а ви живете у війні і хворієте. Я вчив вас втішати стражденних, а ви не відчуваєте 

болю братів ваших і черствієте серцем. 

59 Людство, скільки ви заперечували Моє існування і свої духовні дари! Істинно кажу вам, що 

ви ходите не по твердій скелі, а по сипучому піску, і цей шлях не приведе вас до мети, для якої ви 

створені. 

60 Читайте і вчіться у великій "Книзі істинного життя", яку Я дарував вам, і якщо ви будете 

слідувати її вченню, то будьте впевнені, що таким шляхом ви прийдете до Мене. Але пам'ятайте, 

якщо ви цього не зробите, ви відійдете від Мене, і ваша спокута буде дуже великою. 

61 Чоловіки і жінки, що блукаєте без розради, чому ви не зміцнюєтесь у Мені? Не називайте 

Мене несправедливим Отцем, коли плачете і страждаєте у вигнанні. Перед тим, як ви прийшли на 

землю, Я оголосив вам, що цей світ - долина сліз, що він не є долиною миру і винагороди. Земля не 

є вашим вічним домом. "Блаженні плачучі, бо вони втішаться". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 44 
1 З любов'ю приймаю блудного сина, якого довго не було і який сьогодні прийшов у пошуках 

миру і розради для свого серця. Хтось із Моїх дітей наближається до Мене в пошуках своєї 

спадщини, хтось ще далеко, але у всіх них дух уважний і сподівається, що Мій голос скаже йому: 

Ось Я. 

2 Вони не забули Моїх Слів Другої Ери, і хоча їхня плоть слабка, але дух сильний; він вірить і 

довіряє Моїй обіцянці повернутися як Дух Утішитель. 

3 Ви, що слухаєте Мене сьогодні, згадайте, через яку темряву ви пройшли, які перипетії 

шляху пройшли, щоб дійти до Мене. Ви стоїте на березі річки, під тінню дерева, і чуєте цей голос, 

на який ви так довго чекали. Але, незважаючи на все світло, яким ви володієте, ви ще не досягли 

вершини гори, не перебуваєте на піку досконалості. Ви лише постали перед вашим Учителем, який 

приходить у дусі, і, почувши Мене, ви стали учнями, а потім і ученицями Моєму новому вченню. 

Коли ви будете вчитися у Мене, ви станете сильними, і хоча ви будете бідні на землі, ви будете 

володіти багатством духу. 

4 Звістка про Моє Слово за короткий час перетне кордони вашого народу, вчені і ті, хто 

вивчає Священні Писання, приготуються заперечувати Моє явлення; але Я буду давати знамення і 

творити чудеса через Моїх обранців і тим самим викликати велике хвилювання серед людей. 

У всіх народах розсіяні люди високого духу, пророки Моєї тринітарно-марійної духовної 

доктрини, яким Я дав меч світла для боротьби з кожною фальшивою теорією і доктриною віри, 

щоб вистояли тільки ті, хто має любов і істину в основі. 

5 У всі часи Я посилав на землю доброчесних духів, щоб вони навчали вас і показували вам 

своїми справами, як ви повинні жити, щоб досягти Мене. Радники, служителі Мого Закону, 

законодавці і провідники: вони показали вам ваші обов'язки, сказали вам, що ваше завдання не 

обмежується любов'ю до своєї сім'ї, але що за цими межами ви повинні любити і допомагати своїм 

ближнім. Вони також навчили вас, що після цих життєвих випробувань на вас чекає духовне життя, 

де ви будете пожинати плоди свого посіву на землі. 

6 Я спорядив духів і зробив їх людьми, наділивши їх мудрістю і силою; і коли їхні тіла були 

розвинені і вони повністю володіли своїми здібностями, їхні духи виявилися сильними і великими. 

Це і вчені, і пастирі, і правителі, але їх небагато, які виконали свою місію, розвинули свої дари і 

працювали з твердою вірою. Більшість з них стали марнославними або погано використовували 

свої здібності, і вони не живили дух народу, не розуміли, як вести за собою, як полегшити біль 

своїх братів. 

7 Тому, коли Я побачив Моє стадо, що заблукало і залишилося без поводиря на землі в цей 

час, Я прийшов як Добрий Пастир, щоб дати вам Моє чисте і непідробне Вчення. Я дав вам 

заповіді Мого Вчення, щоб ви жили в мирі і виконували Мій Закон і піднімалися по шляху свого 

духовного розвитку, наслідуючи приклад, який Я дав вам Своїми справами любові. 

8 Де послідовники Моїх смиренних апостолів, які стали жертвами людської злоби? Які ж 

переваги дала наука людству? - Багато хто називає себе мудрим, а сам не любить і не вчить любові. 

Мудрість - це світло, а світло - це любов і розуміння божественних і людських законів. 

9 У Другу Епоху Я став людиною з любові до людства. Це тіло було витвором Мого Духа, і 

скільки вчених сперечалися про цю таємницю, що належить до Моїх найпотаємніших порад! 

Істинно кажу вам: Божественні діла не можуть бути оцінені людською наукою. 

10 Дух, який оживив Ісуса, був Мій власний, ваш Бог, який став людиною, щоб жити серед вас 

і щоб на нього дивилися, бо це було необхідно. Я відчував всі людські страждання як людина. 

Вчені, які вивчали природу людини, прийшли до Мене і виявили, що нічого не розуміють у Моєму 

Вченні. Великі і малі, доброчесні і грішні, невинні і винні, прийняли суть Мого Слова, і Я 

вшанував їх усіх Своєю Присутністю. Але хоча багато хто був покликаний, були обрані лише 

деякі, і ще менше залишилися зі Мною. 

11 Я захищав грішників. Ви не пам'ятаєте перелюбницю? Коли її привели до Мене, гнану і 

засуджену натовпом, підійшли фарисеї і запитали Мене: "Що нам з нею робити?". - Священики 

чекали, що Я скажу: "Нехай восторжествує справедливість", а Я відповів: "Як це так, що ви 
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проповідуєте любов і дозволяєте покарати цього грішника?". А якби я сказав: "Відпустіть її на 

волю", вони б відповіли: "У законах Мойсея, які ви, за вашими словами, підтверджуєте, є 

положення, яке говорить: "Кожна жінка, спіймана на перелюбі, повинна бути побита камінням до 

смерті". 

Знаючи їхній намір, Я не відповів на їхні слова, вклонився і написав на поросі землі гріхи тих, 

хто засуджував (їх). Вони знову запитали Мене, що їм робити з цією жінкою, і Я відповів їм: "Хто 

вільний від гріха, нехай перший кине камінь". Тоді вони усвідомили свої гріхи і пішли, закривши 

обличчя. Ніхто з них не був чистим, і, відчувши, що я бачу їх наскрізь, до глибини їхніх сердець, 

вони більше не звинувачували ту жінку, бо всі вони згрішили. Але жінка, а з нею й інші, які також 

розірвали шлюб, покаялися і більше не грішили. Кажу вам, що легше навернути грішника любов'ю, 

ніж суворістю. 

12 Моє вчення записане у свідомості, і воно не може бути стерте, бо його суть безсмертна, як і 

дух, яким ви володієте. 

13 Ви, що слухаєте Мене нині, - вчіться, і навчайте тих, хто живе в інших народах. Нагадуйте 

їм Мої слова Другої Ери, поки до них не дійде Моє послання цієї Третьої Ери. 

14 Я хочу, щоб ви подбали про те, щоб Моє Слово досягло інших країн, перш ніж їх жителі 

будуть готові говорити про Моє нове проявлення, і щоб, коли ви зустрінетеся, ви не оцінювали 

один одного неправильно, але щоб ви свідчили, і вони підтверджували Мої слова і Мої справи, 

виконуючи Мою заповідь, яка говорить вам: "Любіть один одного". 

15 Я "покликав" вас до Свого вчення, щоб навчити вас і звільнити від гріха. Хоч великі ваші 

гріхи, але ще більше Моє прощення. Живіть, набирайтеся досвіду, пізнавайте Мій Закон на цьому 

шляху випробувань і перипетій, і якщо вами буде керувати совість, ви не порушите ні Мій Закон, 

ні закони світу. Але якщо ви помилилися, то покайтеся в них і очистіть свої гріхи, і тоді, коли ви 

прийдете до кінця шляху, не буде ні болю, ні докорів сумління - ви будете умиротворені. 

16 У цей Третій Час Книга Вчителя знову відкривається перед учнями, щоб навчити їх урокам 

істинного життя. У той час як ваше тіло віддається тиші і спогадам, ваш дух піднімається, щоб 

освіжитися в Моєму Слові. Вона приходить до Мого столу, щоб харчуватися єдиним хлібом, який 

дає їй життя. 

17 Для того, хто вміє підніматися (духовно) в ці моменти, зникає тіло, через яке передається 

Моє Слово, і він отримує його з божественного джерела безпосередньо в свій дух. Ти розумієш, що 

з того моменту, як ти вперше почув Мене, у твоєму розумі засяяло світло. Саме світло Моєї 

Мудрості починає висвітлювати ваш шлях, хоча Я повинен сказати вам, що ті, хто чують Мене і не 

осягають Моїх настанов, все ще ходять у темряві. Світло їхньої душі досі не згасло. 

18 Моя Воля - відзначити дванадцять тисяч дітей від кожного коліна. Але істинно кажу вам: не 

тільки позначені володітимуть Моїм світлом; кожен, хто слідує Моїм настановам, буде називатися 

"дитиною світла". 

19 Не проголошуйте, що ви Мої учні, доведіть це справами милосердя. Багато хто 

привселюдно проголошує, що він належить до Моїх обранців. Але Я випробовую його, ховаючись 

у серці його ж ворога, якому він, замість того, щоб пробачити, повернув удар - удар більший, ніж 

щока брата, що вдарилася об Моє Обличчя. Тоді Я заговорив до нього через його совість, і він, 

вихваляючись тим, що є Моїм учнем, сказав Мені зі слабким каяттям: "Прости мене, Учителю". 

Потім, вважаючи себе очищеним і гідним Мого прощення, він повернувся на свій шлях. 

Тоді я побачив, як до нього прийшла діва, серце і молодість якої подібні до запашної троянди. 

Вона каже йому: "Я приходжу до тебе, сповнена довіри до твоєї чесноти, щоб попросити поради, 

яка буде для мене щитом від спокус у моєму житті". Але він, забувши про своє завдання і Моє 

вчення, дозволяє ницим інстинктам керувати собою і дивиться на дівчину з нечистим наміром. У 

цей момент Я даю про Себе знати поганому учневі, кажучи йому: "Це те, чого Я тебе вчив?". 

Спіймана людина відповіла Мені: "Господи, ніщо не сховане від Тебе". Присоромлений, він 

продовжує свою щоденну роботу, тоді як Мій Голос запитує його невблаганно, так само часто, як 

він хвалиться тим, що наслідує Мій приклад: "Чи ти Мій апостол?". 

Тоді Я дозволила йому страждати від голоду, і тут же сховалася в серці багатого хворого, який, хоч 

і має скрині, повні золота, але не має здоров'я, щоб ним насолоджуватися. Коли він дізнається, що 
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один із Моїх учнів перебуває в його околицях, він вирушає до нього і каже: "Я знаю, що ти можеш 

повернути мені здоров'я, і тому я шукав тебе. Я багатий, але все моє багатство не допомогло мені 

знайти ліки від моєї хвороби". 

Похмурі думки входять в серце апостола, коли він чує це зізнання, і він говорить хворому: "Я 

покладу руку на твою голову, і поки я буду вимовляти ім'я Господа мого, я поверну тобі здоров'я; 

але цю благодать ти повинен будеш щедро відплатити". Багатий хворий відповів йому: "Візьми мій 

парадний одяг, мої скрині, мій дім, візьми все, але зціли мене!". І одужав хворий, бо віра його і біль 

були такі великі, що Учитель змилосердився над ним. 

Хворий, сповнений радості, віддав усе, що мав, тому, хто, як він вважав, зцілив його, а поганий 

апостол сказав собі: "Тепер я вже не бідний, бо оскільки я боровся і трудився, то справедливо, що я 

повинен отримати свою нагороду". Але ось, у цей момент у його совісті зазвучав Мій невблаганний 

Голос, що говорив йому заново: "Хіба це Моє Вчення? Чи пам'ятаєте ви, що коли Ісус був у світі, 

Він повинен був взяти плату за Свою любов? - Той, хто міг одягати корони і володіти всіма 

скарбами, коли Він зцілював одним дотиком і воскрешав мертвих Своїм криком?". 

20 У серці того учня спалахнула боротьба, і він сказав своєму Учителеві: "Чому Ти такий 

непоступливий зі Своїми учнями? Чому Ти не даєш нам володіти чимось у цьому світі?". 

Але Учитель відповів йому добрим голосом: "Тому що при своєму обранні ти обіцяв зректися 

людських дрібниць в обмін на справжній скарб". 

21 Учень все ще відповідає: "Шлях важкий, день дуже довгий, багато працюємо, а врожаю на 

землі не приносимо. Ти хочеш, щоб ми дуже любили людей, навіть якщо вони нас не люблять. 

Почувши таке богохульство, Учитель сказав йому: "Добре, дитино, йди за своєю волею, досягай 

того, до чого ти так прагнеш". І той чоловік, який говорив про себе, що він слуга Мій, який сурмив, 

що він апостол Мій, а голосу совісті не слухав, вийшов на дорогу і знайшов на ній безліч хворих 

людей, яких скликав, щоб сказати їм, що він має цілющий бальзам, який зцілює всі хвороби; але він 

також говорить їм: "Я нужденний, що ви можете дати мені за те, що я даю вам?". 

Бідні кажуть йому, що у них нічого немає, але вони готові працювати, долаючи свої 

страждання, щоб добути те, що необхідно для його оплати. - Ця угода здається хорошою тій 

людині, яка починає накладати руки на хворих, отримуючи при цьому з їхніх рук плату, яка час від 

часу збільшується. Він "помазував" хворих, але вони не одужували, навпаки, ставали ще більш 

нещасними. Він намагався їх підбадьорити, але вони дедалі більше деградували. Потім, коли 

апостол побачив, що люди втратили до нього довіру, він таємно зник з їхнього середовища, 

прихопивши з собою багатство в грошах і залишивши їх у страху. 

22 Далеко від них він звернув до житла багатія, якому сказав: "Господи, я можу бути корисним 

тобі, я вмію працювати, я хочу, щоб ти взяв мене на роботу в свою розкішну резиденцію. Я можу 

розрадити тебе, коли тобі сумно, можу подбати про твої інтереси, коли ти відчуваєш втому". 

"Хто ти?" - запитав його багач, на що апостол відповів: "Я - володар закону, вчення, настільки 

сильного і переконливого, що якщо твої піддані коли-небудь повстануть проти тебе, мені достатньо 

буде поговорити з ними, щоб повернути їх до покори". 

23 Багач був вражений цими словами, він повірив у цю людину і сказав їй: "Твої слова свідчать 

про велич, і якщо ти виконаєш їх так, як кажеш, я завжди буду вірити, що вони правдиві". Після 

цього багач дав йому роботу і подарував ключі від свого палацу. Останній лестощами завоював 

серце свого пана, але, вигнавши з серця свого пана і не послухавши голосу совісті, незабаром 

спричинився до змін у житті того маєтку: принижував маленьких людей, звеличував тих, хто йому 

лестив, змусив кращих слуг покинути дім, а панське багатство розтринькував на бенкетах за його 

спиною. 

Але настав день, коли очі володаря того володіння відкрилися на дійсність, і, переконавшись у 

брехливості того, на кого він покладав усю свою надію, почувши від нього слова великої сили і 

мудрості, він покликав його до себе, щоб сказати з обуренням: "Чи це вчення, яке ти поширюєш? 

Це так ви доводите силу, на яку претендуєте?". І одразу ж відвів його до в'язниці, щоб потім 

засудити до шибениці. Там, у в'язниці, він не розумів, як учень Божественного Вчителя може бути 

ув'язнений, а тим більше засуджений до смерті. Він не міг повірити, що ці випробування були тим 

дзвіночком, який закликав його до покаяння, повернув його на (правильний) шлях. Тоді він 
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звернувся з гарячим проханням до багатого пана, якого обдурив, пообіцявши більше нікого не 

вмовляти і не обманювати, і багач, переконавшись у цьому, відпустив його. 

24 Коли ця людина стала вільною, вона відчула бажання пізнати нові шляхи, і, знайшовши їх, 

кинулася на них. Він знову проігнорував поклик совісті і, як ніколи раніше, віддався насолодам, а 

його вуста стали устами богохульства. Тіло його зболіло, а серце впало в найглибшу огиду. Зі 

сходинки на сходинку він поступово опускався, поки не занурився волею-неволею в безодню 

(розпусти). 

Він не знав, скільки часу провів там, але коли прокинувся, то запитав: "Де я? Де моя спадщина? 

Я звертаюся до Отця мого, і Він не відповідає мені; я хворий і пригнічений, і Він не приходить мені 

на допомогу; я прошу слова розради, підбадьорення, і Він не входить до мого серця. Де ж тоді та 

настанова і той цілющий бальзам, який Він дав мені і за допомогою якого я міг звільнитися від 

такої великої скорботи? Я хочу закрити свої рани, але вони кровоточать ще більше. Хочеться дати 

спокій своєму серцю, але воно ще більше хвилюється. Хто я? Чи не обман те, що дав мені Отець?". 

І він несамовито плакав. 

25 Повз нього проходили і байдуже дивилися люди всіх верств населення, ніхто його не 

слухав, ніхто не думав про нього і не зупинявся, ніхто не відчував його болю. Тоді йому здалося, 

що його огорнула глибока темрява, і коли він подумав, що не може більше терпіти таких великих 

страждань, і відчув, що дух його ось-ось покине нечисте тіло, він почув знайомий йому добрий 

голос, який сказав: "Ось я, я спустився туди, де ти потонув, щоб допомогти тобі". 

Почувши добрий голос Отця, сповнений прощення і ніжності, той чоловік не витримав тягаря 

каяття і сказав Господу: "Не наближайся до мене, не спускайся в цю безодню і не входь у це лігво 

пороку, бо тут темрява і трясовина. Не рви одежу свою на будяках, залиш мене тут, бо я сам себе на 

це прирік". 

26 Син заплакав, і крізь сльози зрозумів, наскільки праведним був його батько. Батько не 

дивився ні на нечистоту сина, ні на темряву, яка його оточувала, ні на болото, в якому він 

опинився. Він лише бачив, що це Його улюблений Син, якого Він запитував: "Чому так сталося з 

тобою?". А Син відповів Йому: "Бо я гадав, що Ти не такий близький до Мене, і не хотів вірити, що 

голос мого сумління - Твій. Не зцілюйте мене, сьогодні я розумію, що не заслуговую на здоров'я. 

Не прощай мене, я не заслуговую на Твоє прощення. Нехай я страждаю в цій безодні, нехай я 

спокутую свої провини". 

Коли Отець побачив, що Син нарешті усвідомив всю глибину своїх гріхів, Він більше не 

дозволив Йому страждати і дозволив, щоб у тій істоті стало світло, щоб ті сльози змили плями 

сорому, і тоді Отець притиснув поцілунок миру до того зігнутого чола, Він підняв слабке і 

переможене тіло і з безмежною любов'ю притиснув його до Себе. 

27 Коли це серце відчуло ніжну любов свого Отця, воно приготувалося йти за Ним вічно і 

вічно любити Його. І побачив він, що світло, яке Господь поклав йому на чоло*, засяяло знову, бо 

дари, які Бог дав, Він ніколи не відбирає від Своїх дітей. Однак, що утримує Його благодать від 

них, так це їхні переступи проти Мого Закону. 

Тож цей дух вирушив наново розпочинати життєвий шлях, але з більшим світлом - світлом 

свого болючого досвіду. Голос совісті був почутий ним чітко і ясно. 
* Під час навчання час від часу викликалися люди, які належали до 144 000 обраних. Господь символічно 

поклав Своє світло на чоло людини. 

28 Хто з тих, хто день у день одержував Моє вчення, може побажати йти шляхами страждань? 

Усвідомте, що ви вже йшли цими шляхами, що ваш дух вже пройшов через великі випробування, 

завдяки яким сьогодні ви можете рішуче йти за Мною. 

29 Я послав вас розмножувати ваше насіння, і для цього Я позначив вас Моїм світлом на 

вашому чолі, щоб ви, озброївшись, розійшлися по шляхах (світу), де чекають на вас люди. Двері 

домівок відчиняться вам назустріч, а серця приймуть вас з радістю. 

30 Хворі будуть перебувати там, сподіваючись на своє одужання. 

31 Я, Божественний Спаситель, прийду до всіх через Своїх вірних учнів. Але не так, як у Другу 

Еру: сьогодні Я прийду до людей - прихований у серці Моїх посланців - промовляючи їхніми 
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устами і дозволяючи Моєму натхненню текти в їхній розум. Так, через справи любові і милосердя 

Моїх учнів Я прийду до хворих, до нужденних, до спраглих душевного і тілесного спокою. 

32 Благословенні народи, які не загороджують своїх шляхів і відчиняють свої ворота Моїм 

посланцям, бо істинно кажу вам: той народ буде врятований. 

33 Під час цієї боротьби деякі будуть покликані і обрані раніше, ніж інші; але для всіх настане 

ця година, і всі відчують виконання (своєї місії) серед людей. Одні почнуть і закінчать свою роботу 

раніше, інші прийдуть пізніше; але в кінці, коли ви досягнете меж досконалості, не буде ні 

великих, ні малих, ви всі будете рівні в любові Отця і належатимете до Його досконалої сім'ї. 

34 На початку їхнього життя Я дав усім їм однакові дари*, але якщо одні змогли піднятися і 

стати великими завдяки розвитку своєї чесноти, то інші зупинилися на місці, а треті збилися зі 

шляху. 
* У духовному творінні 

35 Я розподілив дари рівного розміру між усіма Моїми дітьми, і тому ви не повинні судити, що 

одним дано більше, ніж іншим, або що один орден більший за інший. У Своїй досконалій мудрості 

і справедливості, знаючи провину кожного з Моїх дітей, Я дав їм відповідно до того, чого вони 

потребували. 

36 Я даю вам ці пояснення, щоб ви були посвячені, бо ви нічого не знаєте про свою долю, про 

своє минуле і про свій тягар спокути. 

37 Якщо ви вважаєте Моїх дітей, через яких Я даю про Себе знати, дуже обдарованими і навіть 

бажаєте їхнього дару, Я кажу вам у зв'язку з цим, що це воістину надзвичайна благодать, так само 

як і духовний обов'язок, який вони мають перед Отцем, і їхня відповідальність не знає меж. 

38 Кожен несіть свій хрест з любов'ю, але не шукайте насолод, почестей чи нагород, бо 

пожнете лише біль. 

39 Пам'ятай, що Я зцілив тебе Своєю любов'ю, що Я очистив тебе від твоїх плям і закрив твої 

рани. Згадай, що Я забрав гіркоту з твоїх вуст, що Я зняв з тебе брудний і пошарпаний одяг, який 

ти носив, щоб замінити його на інший, білий, як сніжинки. Ви були найзневаженішими, а тепер - 

ні. Ви прийшли без спадщини, а сьогодні знаєте, що маєте дар. Більше не кидати виклик болю, не 

ставати вигнанцями, не повертатися до грішників, не вважати себе недоторканними, вміючи 

прощати, коли тебе ображають. 

40 Скільки разів ти обіцяв Мені прощати братів своїх, чим би вони тебе не образили. Ви 

просили у Мене сили для здійснення, і Я дав вам її. Але як рідко ви виконували свої обітниці. 

41 Тих, хто намагався дарувати прощення, я поділяю на три групи: Першу утворюють ті, хто, 

отримавши образу, не зумів опанувати себе і, забувши Мою настанову, захопився темними 

почуттями і помстився, завдаючи удар за ударом. Саме ця група переможена спокусою, є рабом 

своїх пристрастей. 

42 Другу групу складають ті, хто, образившись, пам'ятають Мій приклад, закривають уста і 

стримують свої пориви, щоб потім сказати Мені: "Господи, мене образили, але замість того, щоб 

мститися, я простив". Але Я, що проникаю в серця, виявив у ньому бажання помститися за нього, 

обрушивши Свою справедливість на його брата. 

Ця група досі перебуває в епіцентрі бою. 

43 Третя група, найменша, складається з тих, хто бере Ісуса за взірець і хто, коли їх ображають, 

піднімається до Отця, сповнений співчуття до своїх братів, і каже Мені: "Господи, прости їм, бо не 

відають, що творять". Вони образили Мене, але (насправді) вони образили не Мене, а самих себе. 

Тому прошу Твого милосердя до них і щоб Ти дарував Мені відплатити їм тільки добром". Це та 

група, яка подолала. 

44 Ваша совість, яка вимагає і очікує від вас досконалих справ, не залишить вас у спокої, поки 

ви не навчитеся здійснювати справжнє прощення братів ваших. 

45 Навіщо ненавидіти тих, хто тебе ображає, якщо вони - лише щаблі на шляху до Мене? Якщо 

ви будете прощати, то заробите собі заслугу, а коли опинитеся в Царстві Небесному, то впізнаєте 

на землі тих, хто допомагав вам у вашому духовному сходженні. Тоді ви будете просити Отця, щоб 
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і вони знайшли засоби для свого спасіння і прийшли до Господа, а ваше заступництво зробить так, 

що вони отримають цю благодать. 

46 Не намагайтеся також розкрити приховані почуття свого ближнього, бо в кожній істоті є 

таємниця, яку можу знати тільки я. Але якщо ти дізнаєшся про те, що - оскільки воно належить 

тільки твоєму братові - повинно бути для тебе священним, то не роби його відомим, не розривай 

цю завісу, а навпаки, зроби її ще товстішою. 

47 Як часто я бачив, як люди проникали в серце свого брата до тих пір, поки не виявляли його 

моральну або духовну наготу, щоб позловтішатися над нею і негайно зробити її відомою. Нехай 

ніхто з тих, хто таким чином осквернив довіру ближнього, не дивується, якщо хтось викриє і 

висміє його за життя. Нехай тоді не говорить, що це мірило праведності, яке міряє його, бо це буде 

мірило неправди, яким він міряв своїх братів. 

48 Поважайте інших, покривайте відкритих своїм плащем милосердя і захищайте слабких від 

людських пересудів. 

49 Учні, Я не забороняю вам вчитися в книгах, які вчать вас добру, але якщо ви не знайдете їх, 

то ось вам Моє повчання, яке в усій своїй простоті і смиренності містить більше мудрості, ніж усі 

книги. Тож закарбуйте його в глибині свого серця, осягніть його, щоб він був тим, хто керує вами в 

усіх ваших справах. 

50 Ті, хто приходив з плачем під тінь цього дерева через численні життєві випробування, 

знаходили розраду і зміцнення в Моїй любові. 

51 Блаженний, хто слухає Моє Слово в Третю Еру, бо він не заблукає. У момент його 

(фізичної) смерті його дух воскресне до життя вічного і благополучно пройде шлях, який чекає на 

нього за межами цього життя. 

52 Блаженний, хто терпеливо переносить свої страждання, бо саме в лагідності він знайде 

сили, щоб далі нести свій хрест на шляху свого розвитку. 

53 Блаженний, хто зносить приниження зі смиренням і вміє прощати тим, хто образив його, бо 

Я виправдаю його. Але горе тим, хто судить вчинки братів своїх, бо і вони будуть судимі! 

54 Блаженний, хто виконує першу заповідь Закону і любить Мене понад усе створене. 

55 Блаженний, хто дозволить Мені судити його справедливу чи несправедливу справу. 

56 Моє вчення оновлює вас, зміцнює ваш дух, щоб, коли ваші вуста відкриваються для 

повторення Моїх вчень, вони закривалися для богохульства або прокльону. 

57 У цей час Я прийшов, щоб заново полити насіння, яке посадив у вашому серці в Другу 

Епоху. 

58 З перших часів Я шукав ту форму, в якій міг би зробити Себе чутним і зрозумілим для 

людей. Саме тому Я посилав у цей світ праведників і пророків, щоб вони своїми словами і 

справами були посланцями Моєї волі і Моїх заповідей. 

59 У Першу Еру Я уклав завіт любові з Авраамом через його слухняність Моєму велінню, і Я 

винагородив його стійкість, його ревність і його вірність, благословивши і примноживши його 

потомство. Щоб випробувати його послух і віру, Я зажадав від нього життя його сина Ісаака, якого 

він так любив, і з підкоренням великого духу був готовий принести його в жертву. Але Я 

утримував його, тому що він вже довів свою слухняність у своєму серці, і Мені цього було 

достатньо. 

60 Ісаак був батьком Якова, якому було дано побачити шлях досконалості духу, що 

символізувався драбиною, яка стояла на землі і губилася в безмежжі, і по якій піднімалися і 

спускалися духи в образі ангелів. 

61 Ці три патріархи утворюють стовбур народу Ізраїлю, з якого проросло дванадцять гілок і 

нескінченна кількість листя, але плід його ще не дозрів. 

62 Народ Ізраїлю отримав Закон під час паломництва до підніжжя гори Синай. Її вождь 

Мойсей отримав скрижалі Закону і (божественне) натхнення. Перехід через пустелю був 

здійснений для того, щоб очистити серця, одухотворити їх, запалити в них віру в невидимого Бога. 

Коли люди прийшли в Обітовану Землю і заволоділи нею, віра в Господа була глибоко 

закарбована в їхній свідомості, і вони практикували просте, але піднесене поклоніння Богу, в якому 

зміцнювалися їхні серця. Але ось, діти дітей не витримали у вірі та одухотворенні, і коли інші - 
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язичницькі - племена внесли в лоно ізраїльського народу своє ідолопоклонство і марновірство, 

вони розділили його духовно і земно. Після цього повстали пророки, які застерігали народи і 

сповіщали про Мій суд над ними за їхню невірність і гріх; але пророки були висміяні, а деякі з них 

були вбиті. 

63 Я кажу вам це тому, що духовно ви справді є насінням тих перших патріархів і "овець" 

Мойсея; але я також кажу вам, що ви належите до плодів, які досягнуть зрілості в цей час і дадуть 

життя і пікантність людству. 

64 Христос тоді полив дерево життя Своєю Кров'ю, а сьогодні приходить, щоб знову полити 

його Своїм Божественним Словом, щоб дозріли плоди любові і милосердя всіх Його дітей. 

65 У цей час Я приходжу, щоб боротися з будь-яким фанатизмом і ідолопоклонством ваших 

сердець, бо одухотворення не допускає матеріалізації. Той, хто практикує Моє духовне вчення з 

фанатизмом, не виконує Мою волю і не правильно тлумачить Моє вчення. 

66 Чому люди і в цьому віці матеріалізують поклоніння Моїй Божественності, хоча Я з Першої 

Ери в Першій Заповіді Свого Закону заборонив поклонятися Мені у фігурах і зображеннях, 

зроблених руками людськими? 

67 Моє Слово в цей час буде боротися, як двосічний меч, щоб видалити з людського серця всі 

помилки, щоб воно могло піднятися вільним від невігластва до Моєї Божественності і досягти 

з'єднання духу з духом. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 45 
1 Світло Мого Духа сходить на вас. Я прийшов, щоб дати вам скарб миру і зодягнути вас у 

святкову одежу смирення. Якщо людство хоче розірвати твою одежу на клапті, нехай воно це 

зробить, бо ці клапті послужать для прикриття їхньої наготи. 

2 Серед цього натовпу тут є ті, хто, не бачивши Мене, вірить Мені, любить Мене і йде за 

Мною. Блаженні вони, бо вони будуть в Обітованій Землі. 

3 У цей день ви згадуєте воскресіння вашого Вчителя, і істинно кажу вам, багато хто з вас 

воскресне до життя благодаті через світло Мого Слова. 

4 Лише як людина Я народився і помер, бо як Бог Я не мав початку і не матиму кінця. Ісус 

народився з чистоти любові, яку Отець має до людства, прийнявши людську подобу в лоні 

непорочної діви, заздалегідь обраної Творцем. 

5 Слова і справи Ісуса - це шлях, який Він проклав для вас, шлях, який приведе вас до 

Царства Небесного. Через тіло Ісуса Христос відчув усі болі і страхи світу, Він пережив агонію 

смерті і був готовий увійти духом у печери темряви, де на Нього також чекали духовні істоти. Але 

я вам скажу, що біль Ісуса в піднесену годину Його мук на хресті не був зрозумілий нікому. Був 

момент, коли Він відчув себе самотнім між небом і землею, побитим розбурханою стихією і 

покинутим Своїми учнями. І сталося так, що Він вигукнув: "Боже мій, Боже мій, нащо Ти Мене 

покинув?". - Народ вигнав Його з-поміж себе, і Дух Його залишив Його. 

6 Завдяки Своїй силі Ісус міг би бути несприйнятливим до фізичного болю; але Я прийшов не 

для того, щоб обманювати вас щодо Своєї людської природи. Мій біль був безпрецедентним, Моя 

смерть була справжньою, а Моя кров - справжньою кров'ю. 

7 Поки тіло Учителя лежало у гробі, Божественний Дух освітлював місця, де Його чекали 

праведники і грішники, щоб Його милість привела їх у новий вік. Бо Кров Агнця відкрила шлях 

духовного розвитку не тільки для істот цього світу, але й для істот Духовної Долини. 

Після того, як ця місія любові була виконана у всіх, тіло Христа злилося з Божественним Духом 

так само, як Він прийняв людську подобу. 

8 Оскільки тіло Ісуса не вийшло з "землі "* - то чому він повинен був віддавати їй данину, як 

всі люди? 

Він сказав вам: "Царство Моє не від світу цього". 
* Тобто створений за природними законами землі 

9 Слухаючи Моє вчення, ваш дух пробуджується до нового життя, бо він спожив хліб вічного 

життя, яким є Моє Слово. Зміцнюйте себе Моїм вченням, бо наближається час, коли люди 

накинуться на вас, як голодні вовки, щоб судити вас, і це не Моя воля, щоб ви залишили свою віру 

і свій мир в руках ваших гонителів. 

10 Використовуйте час, поки Мій прояв ще з вами в цій формі; бо якщо ви не запалите свої 

світильники сьогодні, то завтра ви будете тужити за цим часом вчення і благодаті, і плакати в 

бажанні знову почути Моє Слово. Багато хто скаже: "Учителю, що б я віддав, щоб ще раз почути 

одне з Твоїх повчань через тих, кого я так засуджував як недосконалих". 

11 Використовуйте Мою настанову істинно - тепер, коли Я передаю її вам через цих Моїх 

дітей, яких Я вибрав і підготував. Я викликав з їхніх вуст слова мудрості і любові. У покірності 

вони відвернулися від світу, а через вас п'ють чашу страждань, знаючи, що вони - знаряддя Отця 

для Його з'єднання з вами. 

12 Навіть якщо ви поспішаєте в цей час до цих скромних місць зустрічей, щоб почути Моє 

Слово, ви все одно можете піднести свою молитву в тому місці, де ви перебуваєте (в даний 

момент): Чи в тихій кімнаті, чи там, де ви заробляєте собі на хліб насущний, чи в дорозі, чи в 

долині, чи на березі річки - скрізь я чую ваші благання. 

13 Навчіться очищати своє серце і підносити свій дух до Мене, щоб отримати духовне 

спілкування (зі Мною). Не забувай, що ти носиш Мене в найпотаємнішій частині свого єства. 

Підніміться до Мене, щоб, коли настане остання мить 1950 року, ваш дух не наповнився жахом, 

кажучи: "Учителю, Ти відвернувся від нас". Істинно кажу вам: той, хто підготує себе, з цієї миті 

з'єднає себе дух до духу з Моєю Божественністю. 
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14 Якби ви використовували одне з багатьох вчень, які Я дав вам, і вчення його було б 

Законом, який керує всіма діями вашого життя, істинно кажу вам, Мені більше не було б 

необхідності перебувати серед вас, бо в тому, що ви чули до цих пір, міститься все Моє вчення. 

15 Ще раз даю вам Моє Слово, щоб ваш дух відчув, що він на бенкеті вічного життя. 

Освіжайтеся, як Мій апостол Іван, споглядаючи одкровення потойбічного світу. 

16 У той час зникне між вами всяке невір'я, бо Я залишу вас, як світильник віри, запалений між 

людьми. 

17 Кожного разу, коли Я представляюся вам, і коли Я передаю вам Моє Слово, ваш біль 

відступає, бо ваш дух відчуває Мою присутність і освіжається Моєю любов'ю. 

18 Мене слухають не тільки ті, хто збирається в цих місцях зустрічей, але й великі легіони 

духів присутні при цьому прояві і приймають Моє світло. Серед цих натовпів є ті, хто на землі 

були вашими батьками, вашими супутниками, вашими дітьми. Всі знаходяться в процесі підйому 

по сходах еволюції. 

19 Серце наповнюється радістю, коли ви чуєте, як Я говорю це, і ви відчуваєте, що це слава 

Самого Отця відкривається в ці хвилини, щоб вилити свою благодать на кожне творіння Господнє. 

20 Світло Моєї любові, що осяяло шлях розвитку всіх Моїх дітей, змусило деяких учених 

заплутатися в своїх уявленнях, коли вони зіткнулися з тим, що походження творіння не таке, як 

вони собі уявляли. Але Я буду говорити з ними з "висоти гори" і від сили Мого голосу здригнеться 

земля через стихії і покажу їм істину. 

21 Люди, якщо ви хочете увійти в спілкування з Моєю Божественністю, не дивіться на цих 

носіїв голосу, через яких Я даю про Себе знати, як на вищих істот. Вивчайте і осягайте Моє Слово, 

тоді ви відчуєте, що перебуваєте в Моєму святилищі і насолоджуєтеся духовним змістом Мого 

вчення. Таким чином, ви станете сильними, щоб свідчити, що це Третя Ера і що в ній Я відкрився 

людям як Святий Дух. 

22 Я нині обираю серед людства Своїх нових учнів, кажучи чоловікам: "Оновіться", а жінкам: 

"Не грішіть більше". Всі ви очистилися Моїм прощенням, щоб почати нове життя. 

23 Ви, що скуштували багато гіркоти - тепер пийте молоко і мед з цієї чаші любові, яку Я вам 

пропоную. 

24 Радійте, що ви володієте цим духовним благом. Не журіться надто про прожиток тіла, 

пам'ятайте, що Я сказав вам: "Не хлібом єдиним живе людина, але кожним словом, що походить 

від Бога". 

25 Всіх вас Я знайшов заблудлими, і Я вказав вам шлях, кажучи: "Я є Дорога, Істина і Життя, 

ідіть за Мною до кінця". 

26 Я нікого не примушував іти за Мною, і нікому не погрожую, якщо він цього не робить. 

Безумовно, існує закон спокути, яку кожен сам собі спричиняє, щоб його душа могла розвиватися і 

досягти свого очищення і світла. Але пекла вічного вогню не існує, як не існує і покарання від 

Бога. Не витлумачуйте неправильно те, що вам було сказано в минулі часи через алегорії. 

27 Сьогодні ви слухаєте Мене і кожен усвідомлює свою місію, в той час як Ілля, як невтомний 

слуга Господа, збирає 144 000 нових учнів, 12 000 дітей з кожного коліна цього народу, щоб вони 

отримали на лобі знак, який ідентифікує їх як тринітарно-марійних спіритуалістів. 

28 Коли відчуваєш, що виснажився на життєвому шляху, приходь до Мене і відпочивай, 

слухаючи це слово, бо Я все ще з тобою. 

29 Це Слово - хліб, який Я приношу до ваших уст. Його духовний зміст - кришталево чиста 

вода, яка допомагає очистити душу від усіх її плям. 

30 Ви боїтеся, що бурі зметуть вас з цього шляху і що ви в свою чергу ослабнете перед 

пристрастями плоті. Ти боїшся людських розмов, їхніх суджень, боїшся світу, який віддаляє тебе 

від Мене своїми численними спокусами. 

31 Оскільки ви не зрозуміли Моє Слово, ви вважаєте, що Я вимагаю від вас відмовитися і 

зректися всього матеріального, тоді як Я вчу вас, що ви повинні віддати духу те, що належить 

йому, а матерії - те, що належить вам. Поки ви перебуваєте в долині сліз, ви не досягнете 

досконалості. Але ви повинні озброїтися любов'ю і милосердям, які ви поширюєте серед своїх 

братів, щоб досягти духовної долини і пожинати плоди свого посіву. 
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32 Таємниця, яку Я відкриваю вам, - це Мій власний Дух, який знаходиться за межами драбини 

Якова. Я на "драбині" не тому, що я досконалий. На ній перебувають лише ті істоти, які йдуть до 

досконалості. - Хто може відчути, що Моє вчення - як важкий тягар для його духу? Якщо ви 

порівняєте його вагу з вагою хреста, то зрозумієте, що Я тепер ваш помічник*.  

* Див. примітку 8 у додатку 

33 Хто може віддалитися від Мене, адже Я скрізь? Дехто намагається віддалитися від Моєї 

Присутності, щоб таємно посіяти насіння, яке Я їм довірив, і зібрати врожай для себе, але Я 

дарую вам родючі поля. Той, хто спробує усунутися, повинен буде піти в пустелю. - Коли хто-

небудь бачив, щоб у розпеченому піску проростала насінина? Там вони не будуть присутні на 

бенкеті, яким ти насолоджуєшся зі Мною, і не будуть слухати на самоті трелі птахів, які радували 

тебе своїм співом. 

34 Той, хто відчув у своєму серці бажання відмовитися від хреста, не вгадав ні його завдання, 

ні його долі. 

35 Скільки з вас визнають себе винними і грішними переді Мною, і все ж з тих, хто любить 

Мене! Скільки людей заявляють, що люблять Мене, а самі не мають навіть віри в Мене! Вони 

вірять, коли отримують блага, а коли їх спіткає випробування, вони відрікаються від Мене! 

36 Цей Третій Час був запрошенням для вашого духу, закликом, щоб ви мали благодать бути 

серед тих, хто отримує божественний плід Трьох Часів. 

37 Коли людство перебувало на найвищій висоті розбещеності, світло Мого Духа сходило, - 

трансформуючись у слова, зрозумілі людині, - щоб врятувати її. Вони показують йому шлях його 

спокути, допомагають йому виконати його і дають зрозуміти, яка нагорода чекає на нього. 

38 Вам, хто Мене чує, кажу: не носіть брудний пил на своїх "сандалях", шукайте Мене, Я - 

ваше спасіння. Я - човен, який врятував вас від корабельної аварії, виніс вас з розбурханого моря 

гріха, щоб принести в землю обітовану. 

39 Чому на вашому життєвому шляху вам довелося зіткнутися з болем? Чому твої ноги натерті 

об каміння стежки? Чому спрага мучить вас, як втомлених мандрівників? Це тому, що ви йшли тим 

самим шляхом і не розчистили дорогу тим, хто прийшов після вас, бо не знали, що вам доведеться 

пройти його знову. Але якщо ви ніколи не втамували спрагу того, хто жадає, як ви можете 

очікувати, що хтось втамує вашу? 

40 Я один втамовую спрагу твого духу до любові і миру. Моє Слово - це кришталево чиста 

вода, вилита між вами. Насолоджуйтесь нею, коли п'єте її, запрошуйте до цього своїх братів, і, 

істинно кажу вам, ви врешті-решт відчуєте єдність і мир у душах. 

41 Якщо в Другу Еру ваші очі бачили Мене, тому що Я прийшов як людина, то сьогодні Я 

приходжу в дусі. Якщо ваші фізичні очі не бачили Мене, то чутливість вашого духу, безумовно, 

відчула Мене, бо Я роблю Свою Присутність відчутною для вас. Хто з тих, хто Мене чує, не відчув 

Мене в прискореному битті свого серця? Хто з вас не затремтів перед Моїм Словом, яке подібне до 

проникливого погляду, що пронизує своїм світлом ваш дух? 

42 Я говорю з вами як Учитель, а не як Суддя. Не шукайте Мене як суддю, бо замість суду Я 

хочу поширювати серед вас утіху і життя. 

43 Я відкрив вам очі, щоб ви усвідомили, що Мій Закон порушується на землі, але не для того, 

щоб ви судили того, хто його порушує. Вивчайте Мій Закон, щоб ви не заблукали, коли люди 

приховують його від вас, і щоб ви знали, як вести того, хто ходить у темряві. 

44 Ти прийшов (у світ) не для того, щоб когось принижувати. По правді кажу вам: До того, як 

це станеться, вам було б краще не говорити про Мою роботу, або про те, що смерть обірвала ваше 

життя. 

45 Люди, ви не знаєте, що Я приготував для вас. Не думайте, що те, що ви почули до 

сьогоднішнього дня, - це все, що Я маю вам сказати, Я ще відкрию вам великі вчення, дуже великі 

дари розкриються в вас. 

46 Мої настанови приходять вам на допомогу, щоб ви могли досягти успіху в єднанні духом з 

вашим Отцем, бо в цьому полягає ваше спасіння. Відкрийте своє серце, щоб ви могли зберігати в 
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ньому скарб Мого Слова, поки не настане момент, коли ви повинні будете відкрити його своїм 

братам. Бо це є Слово, яке перетворює грішника і зцілює недужого. 

47 Слід, який Я залишаю вам у цьому часі, не з крові, а зі світла. Прийдіть до Мене, учні, і 

зціліться від ваших страждань. Моїм Словом втамуйте голод і спрагу любові та миру, щоб, коли Я 

осиплю вас духовними благами, ви були подібні до дів з Моєї притчі: при світильниках, що горять, 

чекаючи на цнотливого Чоловіка, щоб прийняти його, коли він постукає у ваші двері. 

48 Хто зберігає Моє Слово у своєму серці і вірить у нього, той матиме мир і щастя на шляхах 

світу і досягне свого духовного сходження на шляху, що веде в Моє Царство. 

49 З любов'ю дарую вам Моє Слово, щоб дати вам істинне життя і навчити вас чинити так само 

серед людей, де так багато мертвих для віри. Все, що ви робите в Моє ім'я, ви побачите, як воно 

приносить плоди у ваших братах. Коли ж на дорозі вашій, замість благословляти, будете хулити 

або судити ближніх ваших, то істинно кажу вам, засудите самі себе, бо якою мірою міряєте, такою 

ж і вас відміряють. 

50 Якщо ви Мене скривдили, попросіть у Мене прощення. Якщо твій брат скривдив тебе, 

пробач йому, можливо, він не знає, що зробив. Якщо ж, з іншого боку, вам все ще боляче, хоча ви 

маєте стільки світла через вчення, які ви отримуєте, ви не можете сказати, що ви не винні. 

Коли б ви образили, то були б твердіші за камінь, бо Я навчаю вас, щоб ви були благородні до 

братів ваших. 

51 Вивчайте Моє Слово, щоб смерть не застала вас зненацька і темрява не затулила шлях 

вашого духу до його розвитку. Моя інструкція - єдина книга, яка містить правду від першого до 

останнього слова. Цю Книгу Я знову відкрив перед вами в цьому часі, щоб пробудити вас до 

вічного життя і об'єднати вас в Моїй огорожі любові; бо Я бачу вас загубленими, як овець без 

пастуха. 

52 Ось голос Того, Хто кличе духів, щоб звільнити їх від турбот світу. Хтось із Моїх дітей 

впізнав голос, хтось не впізнав, тому що їхній розум, засліплений матеріалізмом цього часу, не 

розпізнав його. Але Я, Пастир, який має дев'яносто дев'ять овець в отарі Моєї Любові - а це Моє 

Царство - зійшов на землю в пошуках загубленої. 

53 Як довго ви живили себе гіркими плодами, які змушували вас забути солодкість плодів 

істинного життя, і тільки коли ви почули Моє Слово, ви знову відчули, що таке справжня їжа духу. 

54 У минулому ви марно шукали і шукали шлях до свого духовного сходження, бо були 

пригнічені болем своїх гріхів. Сьогодні Я об'єднав вас, Я примножив вас, і Я дав вам знати ваші 

дари. Але істинно кажу вам: перш ніж ви впадете в марнославство через цю благодать і захочете 

судити грішника або спробувати принизити того, хто впав, згадайте і подумайте про вчення, яке Я 

дав вам у Другу Еру, коли перелюбниця була приведена до Мене; згадайте притчу про фарисея і 

митаря, і про доброго самарянина. Духовний зміст цих вчень вічний. Сьогодні, завтра і назавжди 

ви можете застосувати їх у своєму житті. Це притчі, які Я давав вам у Другій Ері, іноді на березі 

річки, іноді в пустелі або на горі; вони були Божественним Посланням, яке Я приніс вам в Ісусі, 

перш ніж люди схопили Мене, щоб засудити Мене і розіп'яти в Єрусалимі. 

55 Була Моя воля, щоб Моє Слово жило у ваших серцях, щоб з нього витікало милосердя і 

любов, щоб ви йшли зцілювати хворих, не чекаючи винагороди, бо творите добро з любові до 

братів своїх. 

56 Не називайте себе спіритуалістами, якщо в душі відчуваєте огиду до хворих або гидливість, 

якщо їхнє тіло загорнуте в лахміття. Ви не будете Моїми учнями, доки будете відділятися від 

грішників, боячись, що ваше серце буде заражене. 

57 Ось, ось Моє нове Слово для вас, щоб з'єднати його з тим, що Я дав вам у минулі часи. 

Через уми різних посередників Я передав його вам у цей час, щоб у ньому ви мали підтвердження 

того, що сказане одними устами було сказано через усі. 

58 Приготуйтеся, чоловіки і жінки, бо серед вас є ті, через кого Я дам вам Моє Слово. 

59 Ось чоловік, який постукав у двері дів, і як вони чекали його, то відчинили йому і впустили, 

і був бенкет у їхньому домі. 

60 Деякі з вас сіли за стіл любові, щоб їсти хліб Мого Слова і пити вино, яке є божественною 

сутністю Мого Слова. Скільки вас також було зі Мною в Другу Еру і слухали Мене. Інші бачили 
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Моїх апостолів у провінціях, які сіяли в серцях насіння віри в Христа і несли людям докази істини, 

зцілюючи хворих, очищаючи прокажених і втішаючи засмучених. Але ті, хто не причастився тоді, 

будуть їсти сьогодні, і ті, кого не було на світі, будуть сьогодні. 

61 Я перебуваю в процесі нового вибору Своїх учнів. Згадайте, що в Другу Еру Я омив ноги 

дванадцяти апостолам, яких Я вибрав по Своєму милосердю, і притиснув до них поцілунок любові, 

щоб ви зрозуміли: Якщо Господь зробив це, то що ви повинні робити з вашими братами? 

62 Сповнений смирення, Я приходжу, щоб утішити і спасти вас, щоб - коли ви приступите до 

виконання своєї місії, щоб вказати людям шлях - ви могли залишити слід лагідності на цьому 

шляху. Той, хто не помив "ноги" перед початком свого робочого дня - який слід чистоти він зможе 

залишити після себе? 

63 Ось Агнець, який добровільно приніс Себе в жертву, щоб Його кров була в усіх Його дітях 

як символ життя, і щоб Його слід позначав духовний шлях розвитку людства. 

64 Я бачу серед вас тих, хто піде за Мною, але також і тих, кому доведеться проливати сльози і 

давати великі обітниці, щоб потім відвернутися від Мене. Я все ще серед вас, користуйтеся 

моментами, бо незабаром Я залишу вас і буду споглядати з нескінченності виконання тих, хто 

отримав цей спадок. Той, хто очистить своє серце, щоб передавати Моє Слово, буде сильний своєю 

чистотою, милосердям, любов'ю і смиренням. Але той, хто звеличує себе і зраджує Мою Справу, 

буде слабким перед обличчям спокус. 

65 Ваш народ відкрив свої ворота, через які прийшли великі натовпи з різних народів; бо Я 

сказав вам, що в цей час буде не дванадцять обраних, але дванадцять тисяч від кожного з 

дванадцяти колін - сто сорок чотири тисячі, які нестимуть Моє Слово людству. Одні - в духовній 

долині, інші - в матерії. Тих, хто живе в Потойбіччі і не знав цього вчення, Я змушу знову прийти у 

плоті, щоб зібрати їх усіх на землі. Саме вони з любові до своїх братів понесуть жертовний хрест і 

вип'ють чашу гіркоти. 

66 Сьогодні ви їсте хліб і п'єте вино Царства Небесного через духовний сенс Мого вчення, тоді 

як людство продовжує уособлювати це вчення хлібом і вином земним. 

67 Зберіться навколо Мене, щоб ви могли захищати один одного і відчувати себе сильними, бо 

вовки підстерігають вас, а фарисеї, що ховаються серед натовпу, - це вчорашні фарисеї. Вони ще не 

можуть розпізнати Мене, бо їхні чуття заплуталися. Це лицеміри, які ховають свої гріхи за 

удаваною чистотою. 

68 Дивіться і моліться, бо вони перші скажуть вам, що я фальшивий Христос. Одні будуть 

вказувати вам на пророцтва Першої епохи, інші - на пророцтва Другої епохи, прагнучи довести 

вам, що ця епоха була передбачена як помилкова. Вони скажуть вам, щоб ви не спокушалися на ці 

прокламації. Поправді кажу вам: Остерігайтеся їх і тих, хто тільки прийняв Моє Слово і не має 

сили робити справи, які переконують своєю істиною. 

69 Чи іспитуєте ви себе перед своєю совістю і чи запитуєте себе, чи одужали хворі, чи відчули 

ви спокій, коли слухали Мене, чи відчули ви натхнення творити добро і любити один одного, чи 

оновили ви себе? - Так", - відповіла вам ваша совість. 

70 Згадайте і переживіть минулі часи. Перед вами стіл, на якому поставлена їжа, що дає життя 

вічне. Знову кажу вам, що Моє Тіло і Моя Кров сьогодні представлені Моїм власним Словом. 

Крихти цього хліба достатньо, щоб дати вічне життя духу. Хворі, які скуштують цього хліба, 

знайдуть здоров'я, а хто вип'є цього вина з піднесенням духу і благоговінням перед Моїм Вченням, 

той отримає спокій назавжди. 

71 Хто згадає Моє Слово в піднесену годину людської смерті, в його дусі будуть дари і 

благодаті, які в ньому (Моєму Слові), так що він зможе побачити світло Мого Святого Духа на 

своєму шляху. 

72 Таємні думки Отця були відкриті для бідних і смиренних. Хто вип'є цього вина, той відчує, 

як зміцніє його дух; хто зімкне уста, щоб не пити його зі страху смерті, в тому буде смерть, і тільки 

Моя любов зможе підняти його. Але потім, якщо на те буде Моя Воля, Я прийду до нього і скажу: 

"Чому ти не пив вина Мого? Встаньте, Я - Той, Хто говорив устами людини, і Той самий (є Він), 

Хто піднімає вас сьогодні до життя благодаті. Хто, як не Я, маю владу воскрешати мертвих?". 
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73 Даючи вам Своє вчення, Я споглядаю серце кожного з присутніх. Хтось віддає Мені своє 

серце, яке живилося Моїм Словом, поки не втамувало голод любові і розради. Інші думають про те, 

як вони можуть знищити цю роботу, тому що вони не вірять в неї, і вони стурбовані великими 

натовпами з палкими серцями, які збираються в цих місцях зустрічей, щоб почути Моє Слово. 

74 Споживайте хліб цей, в ньому життя вічне. Пийте вино, його духовний зміст - це 

божественний аромат, яким володіє Моє Слово. 

75 Не забувайте діл, які Я вчинив для вас, щоб і ви чинили їх для братів ваших. Як Я полюбив 

вас, так і ви любіть свого ближнього. Посадіть нужденних за свій стіл і дайте їм найкраще місце. 

76 У кожному Моєму слові* - багатство одкровень, щоб ви занурилися в його вивчення, бо 

наближається момент Мого відходу, коли ви відчуєте себе самотніми. Ви будете залишені, як вівці 

серед вовків, але Я буду втішати вас. Тоді почнеться ваша місія, і одні підуть по домівках, інші - по 

провінціях, а ще інші - до інших народів. Ви будете добрими працівниками на Моїх нивах і 

невтомно сіятимете Мої зерна миру і любові. Але вам не потрібно буде нести подвійні сумки з 

провізією в дорогу - я про це подбаю. Не бійтеся ні суворої погоди, ні стихій, бо Моя Присутність - 

в усьому створеному. 
* Термін "слово" тут не означає окреме слово, а є втіленням викладу божественної думки через людські 

слова. 

77 Я поведу вас до домівок, де живуть ті, хто розділить вашу віру. Вони приймуть вас з 

радістю, і там ви будете закликати інших збиратися на молитву і нести їм Моє послання. Ці 

"останні" стануть "першими" і підуть як нові апостоли сіяти так, як Ви їх навчили. 

78 Дуже великі Мої поля, і дуже рідкісні поки що сіячі; але воля Моя полягає в тому, що в той 

час, коли Я все ще даю вам Мою настанову в цій формі, сто сорок чотири тисячі повинні бути 

зібрані. Бо це будуть ті, через чиє посередництво Я відкрию Себе людству в цей час, і про кожного, 

хто буде свідчити про Мене, Я також буду свідчити, так само як і кожен, хто зрадить Мене, 

повинен буде постати перед Моїм судом. 

79 Ось, усі ви їли Агнця, та Я бачу між вами того, хто зрадить Мене. Не в цю мить, і не в цю 

ніч, а тоді, коли, спокусившись спокусами світу, він приймає блискучі монети за нагороду своїх 

братів. Оскільки ніхто не знає, хто це може бути, ви запитуєте в своїх серцях: "Учителю, хто це?". - 

Я лише кажу вам: "Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу". 

80 Є також той, хто відрікається від Мене в цей час, і це буде незабаром; цієї ж ночі хтось 

відречеться від того, де він був і кому він належав. - Нехай ніхто не відречеться від Мене зі страху 

перед світом, бо біль його буде дуже великий. 

81 Одного разу Ісус пішов в оливковий сад помолитися, бо наближався Його жертовний шлях. 

Сьогодні Я говорю вам: Моліться і згадуйте цей приклад, щоб знайти силу в Господі. Бо істинно 

кажу вам: чаша, яку Я випив тієї ночі, була дуже гірка; але й та, яку це людство знову подає Мені 

сьогодні, - яка ж вона гірка! У ньому всі сльози, кров і біль людей. 

82 Тому, улюблені учні, навчаю вас молитися, щоб бути готовими до великих відвідин. Ніколи, 

однак, гріх усіх людей не ляже на одного. Тільки Христос поніс на Своїх плечах гріх всього 

людства, від Адама до останнього. 

83 Ті, хто внутрішньо насміхаються над цими проявами, - це ті, хто плюнув Мені в обличчя, а 

ті, хто судять Мене зараз, - це ті, хто бичували Мене в ту Другу Еру. Гріх і темрява цього людства - 

це підземелля, в якому Я приймаю всі муки. 

84 Приготуйтеся, бо натовпи невіруючих і легіони збентежених духів будуть переслідувати 

вас. Але тоді Я скажу їм: відійдіть від Моїх учнів, вони не винні. 

85 Пильнуйте і моліться, живіть у мирі, і ви будете мати Мою силу у вашому дусі, бо ви 

харчуєтеся хлібом життя вічного. 

86 Настав час для вас згадати Христа, Божественного Вчителя, в Його останні хвилини на 

Хресті, ті години темряви у світі, коли Моя Присутність осяяла духів, які чекали на Мене. 

87 На новій Голгофі людство піднесло Мене в цю Третю Епоху, і зі Свого Хреста Я споглядаю 

на вас, люди. Світло Мого Духа сходить на людство, як і в той час, коли Моя Кров крапля за 

краплею виливалася на людство. Мої Божественні страждання - як рани, що відкриваються перед 
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обличчям невдячності і гріхів людських. Але сьогодні з них потече вода благодаті, щоб сліпі 

прозріли, а нечестиві спаслися. Якщо поранити дерево, то з нього потече сік життя: Я - дерево 

істинного життя, яке дає вам життя, коли ви прагнете його знищити. 

88 Хто допоможе Мені нести Мій хрест у цей час? - Ви, учні! А хто плаче над своїми гріхами і 

кається, і оновлюється, той залишиться в пам'яті людства, як та грішниця, що сльозами своїми ноги 

Мої омила і волоссям своїм висушила. 

89 Блаженні ті, хто відчуває в своєму серці біль Господа свого, Його спрагу любові, бо Я дам 

їм побачити Мене у всій славі Моїй у світі потойбічному. 

90 Якщо на землі смерть, яку люди приготували для Ісуса, розлучила Його з обіймами 

люблячої Матері, то сьогодні у вічності Мати і Син поєднані Божественною любов'ю. Бо ви 

повинні знати, що якщо Христос є Словом Божим, то Марія є материнською ніжністю Бога, і з 

безконечності, близько до хреста, який ви Мені наново приготували, Вона з любов'ю простягає свій 

покров, щоб покрити вас, і спрямовує на вас свій материнський погляд, сповнений прощення. 

91 Не забувайте ці прояви, і коли закінчиться 1950 рік, зберіться разом, щоб згадати ці вчення. 

Тоді ваші очі наповняться сльозами, від смутку і одночасно від радості - від смутку, тому що ви 

згадаєте той час, коли ви слухали Мої слова, а від радості, тому що ви нарешті вступили в час 

з'єднання духу з духом. 

Мир Мій з вами! 



U 46 

107 

Інструкція 46 
1 Блаженні ви, що поспішили, почувши поклик любові, яка запрошує вас на духовний бенкет, 

щоб насолодитися їжею вічного життя. Я приніс вам це на виконання обітниці, яку Я дав вашому 

духові через Ісуса. 

2 Коли Я бачу, як ви втомлюєтеся на шляху свого розвитку, Я наближаюся, щоб наповнити 

вас силою і кажу вам: "Ідіть крок за кроком до кінця життєвого шляху, з надією досягти Землі 

Обітованої. Там ви знайдете нагороду за вашу віру і наполегливість у тому благословенному і 

справжньому мирі, якого так прагне ваш дух". 

3 О народ Моїх благоволінь, якого Я назвав Ізраїлем, дитя світла і учень Святого Духа: не 

звертайте уваги, якщо ваше тіло одягнене в лахміття або ваші ноги босі - ваша духовна гідність не 

ґрунтується на матеріальному. Розгляньте справи свого життя у світлі своєї совісті, щоб знати, чи 

чиста ваша душа від гріха. 

4 Якщо ви відчуваєте біль перед обличчям сумнівів і насмішок ваших братів, стверджуйте це. 

Чи знаєте ви, чи не кричали ви тоді до Пилата, щоб розіп'яли Мене? Чи не був ти серед тих, хто 

переслідував Моїх апостолів і дав їм випити чашу страждань? 

5 На це питання ви замовкаєте, але Я кажу вам: "Пробачте, коли ви образилися, не робіть з 

Моїх слів двосічну зброю, щоб поранити ваших братів. У цей час ваш розвинений дух досягне 

спокою; він керуватиме усіма вашими справами, словами і думками. Ваш духовний вік вже не 

дитячий, і завдяки Моїм настановам ви перестали бути малими дітьми і стали учнями. 

Творіть свої справи в рамках Мого Вчення, не змінюючи і не профануючи його. Не вилучайте 

нікого зі своєї компанії, навіть якщо ви бачите плями або недоліки в одному з ваших братів. Не 

кажіть, що це кукіль, якщо хтось додає до Мого вчення недосконалі ідеї або погано використовує 

свої дари. - Виправляйте його з любов'ю і направляйте з милосердям. 

Тільки в тому випадку, якщо він закам'яніє у своїх злих нахилах і неправильно оцінить вас, 

відмовтеся від нього, помоліться за нього і надайте цю справу Мені. 

6 Я готую вас, щоб Моїм світлом ви принесли воскресіння мертвим до життя благодаті, і щоб 

ваша молитва спасла їх, а ваші справи були рятівним прикладом для ваших братів. Діти мої, 

подумайте про те, що ви запропонуєте своєму Отцеві, коли будете в Його Присутності. 

7 Це Дух Істини промовляє до вас. Ти впізнав дерево за його плодами, а це джерело - за 

чистою водою, і тому ти йдеш по цьому сліду. Але необхідно, щоб ви очистили цю велику любов, 

яку ви відчуваєте до Мене, від усякого егоїзму, від усякої ворожнечі з ближнім, щоб вона була 

чистою і гідною Отця. 

8 Будьте смиренні, навіть якщо відчуваєте, що Творець вклав у ваше єство великі дари. 

Пам'ятайте, що Я нікому не приніс корону, щоб зробити його царем. 

9 Натовпи людей, які зібралися і слухають Моє Слово: вже наближається день, коли ви 

перестанете чути це Слово і відчуєте себе самотніми, хоча Моя духовна присутність буде з вами. 

Потім почнеться новий період, в якому Я очищу вас тілом і душею, в якому Я очищу поклоніння 

Богу і пов'язані з ним звичаї цього народу, щоб вони потім пішли в інші провінції та інші країни, 

щоб нести благу звістку Мого Слова і свідчити своїми справами про любовне вчення Мого Вчення. 

10 Я передбачив, що після 1950 року натовпи, які складають цей народ, вже намагатимуться 

досягти єднання духу з духом, бо тоді Я більше не даватиму вам Моє Слово через людський розум. 

Що ви тоді будете робити з Моїми заповідями і Моїми вченнями? Який приклад одухотворення, 

послуху і віри ви будете давати тим, хто ще не увійшов до вашого кола? Яким буде приклад і 

насіння, яке ви залишите прийдешнім поколінням? 

11 Усвідомте, що цей час вже близько і що він стане початком духовного єднання (з Богом), 

кінцем панування ідолопоклонства і релігійного фанатизму. 

12 З далеких країв до цього народу приїжджатимуть групи людей у пошуках цього свідчення. 

Ви приймете їх з усією любов'ю вашого серця і покажете їм "Книгу істинного життя", яку ви 

сформували з вчень, які Я дав вам, не забуваючи, що ваші справи і почуття повинні складати 

частину книги, яку ви презентуєте. 
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13 Використовуйте роки, що залишилися, для вашого навчання і духовної насолоди через 

слухання Мого Слова; не дайте приводу для того, щоб цей час став часом осуду і нарікань. Нехай 

не дійде до того, що від першого слова, яке приніс вам Ілля-посланець на початку цього 

проголошення, і до останнього, яке Я даю вам, ви будете платити (за свій непослух) спокутою і 

болем. 

14 Щоб уникнути будь-якої профанації, я зачищу це "поле роботи" і відвідаю всіх, хто отримав 

посади. Я поширю це очищення на всі сфери вашого життя, не тільки на духовну. Ті ж, що 

осквернили Мій Закон, подбають про те, щоб змити плями, які вони поклали на нього. 

15 Люди, Я хочу, щоб Мій мир проявлявся через ваш дух, ваш погляд і вашу посмішку. Я не 

хочу, щоб на змученому стражданнями обличчі відображалася гіркота чи безтурботність. Ви - 

народ, який народився в болю і який має завдання його перемогти; який з жертовністю і любов'ю 

несе свій хрест, згинаючи шию і долаючи немочі тіла. Випорожнюйте свою чашу з терпінням, 

усвідомлюючи, що Моє Божественне Слово щомиті зцілює вас від ваших ран. 

16 Коли це слово дійде до всього людства? Трелі цих "солов'їв "* не долетіли далеко, не 

донесли вони солодкого звучання Мого вчення до розкішних будинків великих і резиденцій 

сильних світу цього. Вони не дійшли ні до полів битв, залитих людською кров'ю, ні до духів, 

зайнятих будівництвом нової Вавилонської вежі, ні до мешканців нового Содому. Але слово, яке 

вийде з ваших вуст в останні роки Мого прояву, буде посланням, яке досягне всіх ваших братів 

завтра; бо для цього Я очищаю вас в ці моменти і готую вас. 
* Поетичне вираження божественного слова через носіїв голосу. 

17 До ваших вух дійшли лише плач вдів і сиріт, чутки про війну, звістки про великі труднощі і 

трагедії, яких ви ще не пережили і не зазнали. 

18 Ви дізналися через Мене, що ви - діти народу Ізраїлю, і з історії знаєте, що в минулі часи 

цей народ називав себе "народом Божим", обраним, тим, на кого виливалися всі благодаті Отця 

Небесного. Сьогодні Я хочу, щоб ви знали, що той народ, який Я заново послав на землю в цей час, 

ніколи не був любимий більше, ніж інші народи, і коли він отримував від Мене багато благодатей, 

то з наміром поділитися ними з іншими народами, щоб він був світлом, шляхом, відкритою книгою 

і спасінням для всіх своїх сусідів. 

19 Чи виконав цей народ свою місію в минулому? Чи виконується цей закон любові і 

братерства в сьогоденні? - Якщо ви знаєте давню історію цього народу, то вам не буде невідомо, 

що великі біди, злигодні, полон, голод, моровиця і приниження випали на їхню долю також через 

їхню невірність і непослух. Не любов, не послух Моєму Закону, не одухотворення того народу 

написали книгу для майбутніх поколінь. Книга цього народу написана кров'ю братів, пророків і 

праведників, вона заплямована недоброзичливістю, непослухом і роз'єднанням і запечатана кров'ю 

Сина Божого. 

20 Необхідно, щоб цей народ змив і очистив всі ті плями ганьби, викреслив всі свої проступки 

з книги і поставив на їх місце добрі справи, вчинки, гідні свого Господа. 

21 Ви, учні, не пишіть у цей час нової книги, повної непослуху і профанації, бо потім вам не 

вистачить сліз, щоб вивести свої плями з цієї книги. Пишіть нову історію, але нехай вона 

складається з морального оновлення, примирення, братерства, послуху та одухотворення. Ваш 

заповіт (з Богом) у цей час написаний вашою совістю. 

22 У роки, в які Я продовжую давати вам Мої настанови і які служать для того, щоб 

підготувати вас до Мого відходу, ви повинні виконати завдання, яке Я прошу від вас. Знайте, що 

після цього часу Я не хочу, щоб люди знали ні обману, ні вашої теперішньої недосконалості. Коли 

прийде цей час, люди дізнаються Моє Слово через Писання, які Я довірив Моєму Золотому Пір'ю. 

Ви будете заглиблюватися в цю книгу, коли вивчатимете Мою Роботу, коли відчуватимете 

занепокоєння від відвідувань, або коли матимете бажання розради. 
* Цей образний вислів стосувався людей, які записували і збирали божественні вчення. 

23 Світло Мого Духа виливається в твій розум, щоб ти знав, як вести тих, хто піде твоїми 

кроками. 
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24 Сьогодні Я даю вам Свою настанову, як і в той час, коли Я жив з вами і показував вам на 

Своєму прикладі, як спасається рід людський. 

25 Людство, не задовольнившись цим уроком, і зараз вимагає, щоб знову пролилася невинна 

кров, але Божественний Учитель прийшов у дусі, і ця демонстрація любові не повториться в тій же 

формі. Сьогодні Я говорю з вами через людський розум і посилаю вам незліченні промені Свого 

світла, з якими Я дарую вам Свою мудрість, щоб ви знайшли спасіння і ваш дух став на шлях 

любові до братів ваших. 

26 Я бачив, що в серцях багатьох народів нічого не залишилося від Мого вчення любові і 

смирення. Одні повстали проти інших, сильні принижують слабких, а Мої духовні посланці, яким 

Я довірив завдання вселяти мир і злагоду тим, хто править, повернулися до Мене зі скорботою в 

душі, бо їх не вислухали і не послухалися. Тоді Я дозволив людству спорожнити свою чашу, щоб 

цей біль просвітив його і змусив повернутися на шлях своєї (духовної) еволюції. 

27 У цю годину випробувань ви маєте Іллю, який вселить у вас молитву і добрі вчинки для 

протидії злу. Ви маєте свою Небесну Заступницю, яка пильніше, ніж будь-коли, спостерігає за цим 

людством, яке не прислухалося до її порад і застережень. І у вас є Я, ваш Батько, незмінний у Своїй 

любові, який дає вам ще одну можливість оновитися і розвинути свій дух, щоб ви могли отримати 

нагороду, яку Я вам обіцяв. 

28 Коли за межами вашого народу ваші брати нещадно ранять і вбивають один одного, 

руйнуючи мир, знищуючи слабкі народи і сіючи на своєму шляху терор, страждання і горе, ви, 

яких Я підготував і яким Я давно сповіщав про ці події, дивіться і моліться. Посилайте думки про 

мир; нехай ваше серце поширює любов і милосердя серед ваших братів. Нехай Мої настанови 

стануть діями, так ви будете протидіяти злу. 

29 Я вибрав вас серед великих мас, що складають це людство, щоб відкрити вам Моє Вчення, 

Мою Волю, і Я запропонував кожному духу вдосконалюватися на шляху виконання (Моїх 

заповідей). Але на вас лежить більша відповідальність, бо ви були свідками виконання всіх Моїх 

слів. 

30 Стихії і сили природи будуть розв'язані, щоб очистити і відновити все, що було заплямовано 

і осквернено людиною на землі. 

31 Діти в цей час потрясені хаосом, який вони спостерігають зблизька, і їхні невинні серця 

підносяться до Мене, щоб просити світла для можновладців і правильного керівництва в їхніх 

рішеннях. Вони також заступаються переді Мною за народи, які страждали під ярмом інших, 

сильніших, і просять Мене знову звільнити їх. В них живі чесноти любові і справедливості, а їхній 

плач закликає до миру і доброї волі між людьми. Я приймаю їхню молитву і нехай вона буде 

бальзамом на потреби цих воюючих народів. 

32 Ви, діти-душі, не звертайте зі шляху покірності, слухняності і добрих почуттів. Не 

заражайтеся, тікайте від впливу зла. Довіртеся Мені і дозвольте Моєму світлу вести вас і 

висвітлювати шлях вашого розвитку. 

33 Вас, дорослих, я також вважаю дітьми, і оцінюю ваші справи. Прийміть світло Моїх 

настанов і довірте Мені свої печалі. Будьте сильними перед обличчям болю і скоріться своєму 

жеребу. У своїй молитві прикладіть стражденних братів до Мого серця, і Я прийму ваше 

заступництво. На вас, як і на всіх Моїх дітей, Я поширюю Свою любов однаковою мірою. Я 

приймаю твою молитву і через тебе благословляю всіх Своїх дітей: і тих, хто любить Мене і вірить 

у це Слово, і тих, хто сумнівається і все ще відрікається від Мене. Твого серця, яке раніше було 

заціпенілим, як камінь, Я торкнувся, і з нього починає бити вода любові і прощення до людей. Це 

те, про що я завжди вас просив: Це вічний закон без початку і кінця, закон любові, милосердя, який 

досі не виконувався людським родом. 

34 Сьогодні ти звертаєшся до Мене в прагненні Слова, яке стирає страждання, яке пестить твоє 

серце, побите сильними бурями. Я дарую вам тепло, як це робить люблячий жайворонок зі своїми 

пташенятами, бо бачу, що зима увійшла в багато сердець: одні тремтять від холоду, інші померли. 

Моя Присутність дає вам силу у випробуваннях. Я не хочу, щоб ваша віра згасла. 

35 Тільки віра підтримає вас у цей час болю, якщо ви хочете бути прикладом для своїх братів і 

свідчити про Моє Слово своїми справами. Будьте сильними, готуйтеся, живіть пильно і втілюйте в 
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життя те, чому вчить вас Моє вчення, щоб вам повірили. Я хочу бачити вас сильними і 

просвітленими через Моє вчення, щоб ви надолужили згаяний час. 

36 Якщо ти полюбиш Мене, твоє серце зміниться: ти відчуєш себе сповненим життя, 

сповненим завзяття боротися за своє духовне сходження. Ви будете Моїми справжніми учнями, і 

коли на вас обрушаться життєві негаразди, ви не відвернетеся від Мене, і не будете звинувачувати 

Мене у випробуваннях у свою спокуту. Ви погодитеся з виконанням (своєї місії), бо знаєте, що в 

цих випробуваннях душа очищається і вдосконалюється. 

37 Скористайтеся часом, в який ви отримуєте Мою інструкцію, бо після цього періоду ви 

більше не будете отримувати Мою інструкцію таким чином. Але зачекайте також, поки Я не скажу 

вам: "Це число сердець, які ви повинні взяти під свою опіку". Це ті межі, які я проводжу для вас; не 

межі в любові чи прощенні, а межі в вашій роботі. Бо - навіть якщо ви принесете Мені мізерний 

урожай - якщо він був вирощений з любов'ю, Мені цього буде достатньо, і Я прийму вас і 

благословлю вашу працю. 

Пильнуй, щоб твої кроки не збилися зі шляху добра, і щоб світло, яке Я дав тобі, було подібне 

до маяка, який висвітлює шлях кожного духу. Це розвіє всі сумніви і дасть вам відчуття 

впевненості у своїх діях. Але коли ви зійдете з (правильного) шляху, він завжди буде підказувати 

вам, щоб ви повернулися до виконання своєї місії. 

38 Іншим Моїм дітям кажу: не будьте нетерплячими, не просіть у Мене посади, не зрозумівши 

спочатку відповідальності за неї. Не поспішайте, бо скоро ви втомитеся, а втома потім змусить вас 

заснути, щоб прокинутися (тільки знову) в інший час. Життєвий шлях довгий і дорога вибоїста, 

треба йти вперед крок за кроком, не зупиняючись. Коли ви подолаєте спонукання матерії і зможете 

піднести свій дух, ви будете жити на вищих планах, звідки зможете з найбільшою ясністю 

споглядати духовне життя, яке вас чекає. 

39 Зрозумій Мою любов, пам'ятай, що Я не схожий на багатого скнару, який хоче все для себе. 

Все, що Моє, є також і вашим, бо ви - Мої найулюбленіші діти. 

40 Ви - покоління, обрані в цей час для отримання Моїх проявів. Я вилив на вас Свої милості і 

благословення, бо не хочу, щоб ви поверталися на землю, щоб спокутувати минулі гріхи. Я хочу, 

щоб після виконання свого завдання ви насолоджувалися спокоєм Мого Царства. 

41 Ви говорите Мені, що земля - це місце страждань і мук, але Я кажу вам, що ви зробили її 

світом нещастя і розбрату через свою нереалізованість. Я вчив вас покірності і слухняності і 

завжди радив вам творити добро. Я сказав вам сіяти мир, щоб ви могли пожинати мир, щоб 

підготувати шлях для нових поколінь і дати їм своє насіння, щоб ви могли бачити, як воно 

розквітне і принесе плід серед них. 

42 Я наділив вас дарами, які наближають вас до Мене. Я дозволив вам зазирнути за межі 

вашого світу і свідчити про Моє вчення в Третю Еру. Ніхто не зможе перешкодити прояву цих 

духовних дарів, як і ніхто не зможе узурпувати Мою милість, даровану вам. Тільки Дух дасть вам 

зрозуміти, наскільки великі благодаті, які Я дарував вам. Очищайтеся і працюйте, щоб незабаром 

бути зі Мною і мати задоволення від того, що ви зрозуміли і виконували Мої заповіді. 

43 Сьогодні, в час відшкодування, поверніть мир тим, кого ви "вбили" в їхній вірі; зціліть тих, 

кого ви поранили своїм словом; заплатіть свій борг, нехай блага вашої любові проллються на 

ваших братів, і ви виконаєте Мій Закон. 

44 Людина - коли вона відвернулася від виконання Мого Закону - створила різні ідеї, теорії, 

релігії і доктрини, які розділяють і заплутують людство, прив'язують дух до матерії і не дають 

йому вільно підніматися. Але світло Мого Святого Духа просвічує всіх людей і вказує їм шлях 

істинного життя, на якому є тільки один дороговказ - совість. 

45 Коли спалахують великі епідемії і вчені через брак любові і внутрішнього співчуття не в 

змозі зцілити стражденних, з'являються "працівники" - учні, які з любов'ю виконують своє 

завдання - зцілюють і втішають братів своїх. І Духовний Світ, об'єднавшись з ними, даруватиме 

свої блага людству, що схилилося від болю. Дивіться і моліться, бо якщо нині Я даю вам Свої 

настанови за допомогою розуму, то завтра тільки ті, хто озброїться, отримають Моє натхнення і 

будуть спілкуватися зі Мною від духу до духу. 
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46 На "золотому пір'ї" будуть записані Мої настанови для прийдешніх поколінь, бо Слово Моє 

не загубиться; воно буде як скарб, який ви збережете на віки віків. Але Я кажу вам, що той, хто 

знайде божественний сенс на дні Мого Слова, буде тим, хто буде слідувати Моєму прикладу з 

найбільшою наполегливістю і твердістю. Той, хто вірить у це Слово, подібний до того, хто несе 

палаючий смолоскип, щоб освітлювати свій шлях, не збиваючись на хибні теорії та красиві слова. 

Бо тоді він відкриє таємницю, як знайти істину, тоді він зрозуміє безмірну любов, яку Я маю до 

вас, і він відчує, що Я з усіма Своїми дітьми, і вселить в них мужність продовжувати "роботу дня". 

47 Ви витримали бурі і шторми, які перетворили ваш "одяг" на клапті, але ви піднялися в 

молитві і вашим проханням було, щоб Моє милосердя не дало згаснути вашому світильнику, і ви 

знайшли Майстра, готового прийти вам на допомогу. 

48 Шлях скорботний, і в цьому світі ви не пожнете плодів насіння; але істинно кажу вам, що в 

цей час випробувань і суду трохи душевного спокою і шматок сухого хліба на вашому столі 

коштує більше, ніж красивий одяг або розкішна їжа і навіть ніж престоли володарів землі. Я, що 

входжу в ті серця, кажу вам, що вони подібні до могил і що на їхніх устах гіркота. 

49 На цьому шляху смирення є радощі, задоволення і скарби, які мають велику цінність для 

духу. Блаженний, хто вміє їх цінувати. 

50 Серед вас є ті, хто прийшов сюди з огидою до насолод світу, до якого вони вже не 

повернуться. Але декого все ще приваблюють фальшиві задоволення, які вони дають. Але коли 

поганий друг запрошує їх на злий шлях, і в цей момент до них звертається хвора людина і просить 

краплю "бальзаму", дух і матерія внутрішньо борються один з одним, почуття любові і милосердя 

до братів своїх перемагають, і вони відходять від того, хто їх спокусив, щоб увійти в табір того, хто 

в своїй біді був рятувальною шлюпкою для цього "трудівника". Якою ж великою була радість і 

мир, які пережило це серце, коли побачило зцілення хворого! Воно піднялося в молитві і 

промовило до Мене: "Дякую Тобі, Учителю, що дав мені сили перемогти у випробуванні. 

51 Подивіться, як благословляють вас ті, хто одужав завдяки вашому посередництву; 

подивіться, скільки радості в тому, хто піднявся з ліжка завдяки вашій допомозі. Почуйте слова 

вдячності тих, хто заблукав і кого Ви повернули на шлях добра. Наскільки ваші серця освіжилися у 

виконанні свого завдання! Але горе тим, хто не розуміє цих радощів! 

52 Це слово, яке Я даю вам через посередництво людини, не є людською теорією. В основі 

цього прояву лежить божественне одкровення. 

53 Мій Дух повинен переступити пороги вашого невігластва, щоб відкрити вам вічне життя, бо 

поки ви втілені, з усім вашим натхненням і піднесенням, ви не в змозі осягнути те, що є вашим, але 

що чекає на вас як Моя таємниця. 

54 Це Третє Об'явлення, Третій Заповіт, тому ви - тринітарії. Кожен, хто отримав духовний 

знак на чолі в цей час, вже був зі Мною в двох попередніх періодах. 

55 Я послав вас на велику битву серед людства. Ось чому ви часто показуєте Мені свій "одяг 

"*, пошарпаний у життєвих битвах. Але ви добре знаєте, що ваш люблячий Учитель зцілює ваші 

страждання і рани, так само, як ви зцілюєте біль ваших хворих братів в ім'я Моє. 
* Це образний вираз для позначення "одягу духу", душі, яка поранена, розчарована, засмучена і пригнічена злістю і 

невдячністю людей, через відкидання і протистояння вченню Христа. 

56 Я благословляю ваші ночі, проведені без сну, розраду і ласку, яку ви дали тому, хто 

страждає, сльози, які ви пролили за того, хто страждає у світі; і все, що ви внесли, Я приймаю. Не 

забувайте, що те, що ви робите своєму ближньому, ви робите своєму Отцю і собі. Жодне зернятко 

не пропадає на Моїх полях. 

57 Якщо Слово, яке Я доношу до ваших вух, і все, чого Я навчаю вас, досконале, то це тому, 

що дух ваш досконалий, бо він вийшов від Мене. Подивіться, як вона, просвітлена совістю, 

схвалює добрі справи і не приймає недосконалості. 

58 Хто з вас може довести, що його не існувало до цього життя? Хто з тих, хто абсолютно 

впевнений, що переживе ще одне втілення, може довести, що його рахунок з Отцем зведений і що 

на його стороні "мають" ще є заслуги? 

59 Ніхто не знає, на якому рівні досконалості він знаходиться. Тому боріться, любіть і йдіть до 

кінця. 



U 46 

112 

60 Для одних "робочий день" в тілі ще буде довгим, іншим незабаром доведеться продовжити 

його в дусі. Істинно кажу вам: дуже гарно працювати в дусі, коли ви сповнилися на землі. Але не 

думайте - адже ви виконуєте своє завдання у світі - що ви досягли мети досконалості. Сходи 

духовної досконалості дуже високі, і щоб досягти її вершини, треба пройти сім ступенів. 

61 Моліться, щоб ви були сильними у відвідинах. Цього року біль буде надзвичайно відчутним 

у серцях людей, бо вкотре гіркий плід науки і людського прагнення до влади отруїть і вб'є 

величезні маси людей. 

62 Все забруднене буде очищено, а кожен бур'ян вирваний з корінням. Саме тих, хто сьогодні 

заблукав, Я знатиму, як використати, щоб здійснити Мою Божественну Справедливість, і ця 

"долина", яка досі була долиною сліз, стане долиною крові, бо вона потече потоками на землі. 

63 Я дав людині свободу волі, але якщо вона зайде у своїй омані так далеко, що буде докоряти 

Мені за це, Я скажу їй, що дав їй також силу волі і розуміння. При цьому Я відкрив йому Свій 

закон, який є шляхом, щоб не спіткнутися і не збитися зі шляху, і запалив у ньому світло совісті, 

яке є внутрішнім маяком, що висвітлює шлях душі і веде її до життя вічного. 

64 Чому існує гріх, перемагає зло і спалахують війни? Тому що людина не прислухається до 

голосу совісті і погано використовує свою вільну волю. 

65 Людина прийде до кінця свого шляху і повернеться на ньому ж, пожинаючи плоди всього, 

що вона посіяла - єдиний порядок, при якому в серцях з'являється покаяння. Бо хто не визнає своїх 

проступків, той не може нічого зробити, щоб виправити свої помилки. 

66 Готується новий світ, скоро прийдуть нові покоління, але спочатку треба знищити голодних 

вовків, щоб вони не забрали овець як здобич. 

67 Ви послані як солдати миру. Не ухиляйтеся від боротьби, не ведіться на представників сект і 

конфесій. При всій своїй смиренності ви нічим не менші за них. 

68 На шляху досконалості, на цій нескінченній драбині, завжди були істоти, які йшли 

попереду, і ті, які йшли позаду. Але всі прибудуть в один і той же дім, бо в сфері Моєї 

Божественності немає чинів, а є тільки діти, всі дуже улюблені Моїм Духом. Я в усьому, Я ховаю 

Себе так само в серці сильного, як і в серці жебрака. Ось чому я вам кажу: Коли ви бачите, що до 

ваших дверей приходить нужденна людина, не відмовляйте їй у своїй люблячій допомозі, бо це 

Отець ваш стукає до вашого серця. 

69 Я жадаю вашої любові, улюблені діти! 

70 Моє проголошення в цей час є ще одним доказом того, що Я дарую вам Свою любов. Але 

приготуйте ваші серця, бо це проголошення скоро закінчиться, і я ще раз кажу вам, що в останній 

день 1950 року я буду говорити з вами востаннє. Бо після того дня ви будете шукати Мене духовно 

в Нескінченному, і коли будете готові, то почуєте Мій голос у вигляді натхнення - тепер уже без 

недосконалості людського голосоносія. 

71 Моліться, люди, бо у хвилини вашої молитви вщухає війна, заспокоюються серця, матері 

знаходять розраду, а діти - притулок. 

72 Горе тим, хто не встиг підготуватися, бо вони почуватимуться сиротами на землі! 

73 У світі відбудуться великі духовні події, в народах з'являться пророки, зміст семи печаток 

стане відомим усім, світло шостої печатки буде визнано тим, що сяє в цей час, бо в цьому 

одкровенні всі люди об'єднаються і всі віросповідання і раси землі зіллються воєдино. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 47 
1 Людство, Я наставляю вас в цей час Моїм Словом, щоб ви могли зрозуміти Моє вчення. Я 

посилаю заклик до духів, щоб відкрити їм їхні духовні дари, і щоб вони вивчали Мої прояви і не 

дивувалися їм, але знаходили в них підтвердження того, що було обіцяно для цього часу. 

2 Я хочу, щоб кожен з вас, як учень, зайняв те місце, на яке Я його поставив. Ви усі послані на 

Землю для виконання певного завдання. Я терпляче чекав на його реалізацію, давав вам багато 

можливостей, але ви так і не удосконалили себе. Ви хочете, щоб ця нова епоха пройшла, не 

використавши її, бо хрест виконання вашого завдання здається вам надто важким? Час ваш, але він 

обмежений, і Я не хочу, щоб завтра, коли ви візьметеся за роботу, близьку до неминучого відходу в 

духовну долину, ви опинилися на краю могили, а фізичні сили втратили. Працюйте з моменту 

вашого просвітлення, будь ви в дитинстві, в повній зрілості або в старості. Сійте, щоб пожинати, і 

зберігайте зерно ваше в Моїй житниці, де час не знищить його і злодій не пограбує. 

3 Сьогодні людина втягнута у велику боротьбу: поки одні ведуть жорстокі війни, ви, інші, 

боретеся за перемогу над пристрастями і визволення духу. Людство розділене і життя схоже на 

човен, який перекидається посеред шторму. Навіть ви, що живете в цій країні, яка залишилася в 

мирі, не відчуваєте спокою, ви всі спустошуєте чашу болю. 

4 Чому ж дехто, хоч і чує звук небесного дзвону, але залишається глухим до його поклику? 

Цей дзвін - Мій голос, який чути в цей час у всіх місцях, де живуть Мої діти. Слухаючи Моє Слово, 

ви відчуваєте, що це не відлуння людського голосу, яким Я промовляю до вас, але що Мій голос 

входить у ваше серце, що він підбадьорює вас і дає вам життя. 

5 Я прийму від вас тільки чисте поклоніння, тільки ваші справи любові і милосердя дадуть 

вам Мій мир. 

6 Послухайте Мою Батьківську пораду, не тікайте від Мене! Я говорив вам, що заради 

праведника врятується земля. Але якщо ви не можете бути праведними*, то принаймні 

виправляйте свої шляхи, працюйте, бо так ви повернете собі благодать і будете Моїми посланцями 

в усіх народах. Не будьте байдужими перед обличчям болю, нехай ваша молитва дійде до Мене, 

тоді багато сліз буде висушено нею, а ваші брати отримають мир і благословення. Перш ніж 

людство впаде під тягарем свого хреста, Я буду його помічником і візьму на себе його важку ношу, 

щоб воно могло продовжувати рухатися вперед. 
* Це означає жити повністю згідно з Божим законом любові та Його волею. 

7 Блаженні ті, хто вміє очистити своє серце, щоб прийняти Моє Слово, бо це буде живити їх 

вічно. Блаженні ті, хто зітхає і страждає, споглядаючи розруху, в якій живуть їхні брати, бо їхня 

молитва дійде до Мене; вони стануть свідками розквіту і відновлення чесноти в серцях людей. 

8 "Просіть, і буде вам дано, шукайте, і знайдете. Я відкрив вам Мій Дух, щоб ви могли увійти 

в нього, і Я нагадую вам слова, які Я сказав вам у Другій Ері: "Томасе, вклади свої пальці в Мій бік 

і не будь невірним". - Прийдіть до Мене з вірою, залиште своє невір'я, усвідомте, що Я показую 

вам у нескінченності Землю Обітовану, яка чекає своїми відкритими воротами приходу Моїх 

улюблених учнів. 

9 Я дав вам "хліб" у достатку, щоб ви наситилися і не відчували завтра голоду за цим словом, 

яке ви сьогодні зневажаєте. Піднімайтеся духовно, щоб досягти своєї мети розвитку. Моліться за 

всіх і пам'ятайте, що ви - як промінь світла на життєвому шляху ваших братів. Будьте добрими 

пастирями того стада, яким є людство. Всі ви, хто має світло, розум і натхнення в душі, зможете 

направити і повернути тих, хто заблукав. 

10 Пророкують, що біль буде дуже великий. Ви будете спокійні, коли будете молитися і 

практикувати Моє вчення, бо ви будете відчувати Мою силу в кожній миті. Але горе тим, хто - 

хоча вони і слухали це вчення - не повірили в Мою явку, бо їхній сумнів призведе до того, що вони 

зневіряться у Відвідини. 

Ви, які взяли слова пророків у свою пам'ять і зберегли їх, - не хуліть Бога, коли прийде час, коли 

біль переповнить людство, не впадайте у відчай, мовчіть і тримайтеся, бо Я захищу вас Своєю 

любов'ю. 
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11 Не просіть Мене відступити в Моїх законах і рішеннях. Просіть зі смиренням, і Я дам вам 

належне вам по правді, щоб ви знайшли спасіння. 

12 Осягніть і зрозумійте вчення, яке Я невтомно давав вам у Третю Еру. Моє Слово з'явилося 

вам, як сяючий маяк, що вказував шлях заблукалим вигнанцям. 

13 Моє вчення дало вам духовну силу - не тільки протистояти негараздам, притаманним світу, 

але й здійснювати духовну місію, яку ви принесли з собою. Не чекайте, що всі зустрінуть вас з 

розпростертими обіймами, коли ви будете поширювати Моє вчення. Деякі розставлять пастки, щоб 

збити вас з ніг. 

14 Я очищаю вас і готую духовно і фізично, щоб ви могли зрозуміти натхнення Отця і згодом 

вкласти їх у серця ваших братів у тій же чистоті, з якою Я послав їх вам, свідчачи своїми справами 

про істинність Моїх настанов. 

15 У серцях, які удостоїлися Моєї милості, Я почув цю молитву: "Господи, Ти даруєш нам 

духовні дари і блага безперестанку". Але я кажу вам: Я - ваш Отець і знаю ваші потреби. Як же 

Моєму Духу не зворушитися на твою молитву і прохання? Я втішив тебе в усамітненні твоїх покоїв 

і просвітив тебе, щоб твоя відданість була корисною. Ви поспішаєте слухати Моє слово, але 

спочатку приготуйте своє серце, як жертовник, і на ньому принесіть Мені в жертву свої справи. 

16 Ви приходите до Мене, як дитина, що простягає руку до батька, щоб він наставив її на 

шлях; і воістину, переді Мною ви - діти! Але ось Я подібний до пастиря, який пасе своїх овець і 

люблячим голосом кличе їх з кошари. Ви чули Мій голос у цій Третій Ері через посередництво 

людського розуму, але ви шукали Мене лише тоді, коли ваші губи пересихали від спраги, коли ви 

проходили пустелю ваших пристрастей. Тільки тоді ви почули поклик вашого Небесного Отця. 

17 Кожного разу, коли ти покличеш Мене на допомогу, ти відчуєш Мою присутність, яка дарує 

тобі розраду і мир. Але настав момент, коли ви відчули спрагу почути Мене, і ви вирушили в 

дорогу, бажаючи отримати Мої настанови. 

18 Для кожного з них годинник вічності показав годину, і пролунав дзвін, сповіщаючи про те, 

що настав момент, коли твій дух повинен знайти воду, яка втамує його спрагу. 

19 Дехто сумнівався, зважаючи на несподіваний спосіб, у який Мене знайшли; але згодом, 

вникнувши в значення почутого слова, вони виявили, що його "аромат" і духовний сенс міг 

виходити тільки від Бога. Тоді вони внутрішньо промовили до Мене, сповнені радості: "Отче, 

Отче, ми віримо в Твій новий прояв серед людей!". - Ви побачили себе прикрашеними духовними 

дарами, відчули мир у своїх серцях, а у вашій оселі засяяло світло злагоди. І поки діти освіжалися в 

присутності та під пильним поглядом Отця, Він також відчував, як Його спрага любові 

втамовується, споглядаючи радість Своїх малих дітей, бачачи їхнє моральне оновлення та 

отримуючи їхні ласки через їхні молитви. 

20 Тоді я сказав тобі: Ідіть за Мною, Я вже дав вам докази Моєї Присутності, вже світло віри 

запалилося у ваших серцях. Тому з того часу, коли б не виникали випробування на твоєму 

життєвому шляху, ти не впадала у відчай і не повставала проти Мого Закону. 

21 Ви бачили, як відходили в інший світ ваші близькі, як зачинялися двері на роботу і ставало 

все менше хліба на столі, як ви втрачали земні блага, але віра, як маяк, дозволила вам дістатися до 

безпечної гавані. 

Були й ті, хто ослаб серед випробувань, задавав собі питання щодо Мого Слова і відчував, як 

згасає їхня віра. 

22 Але Моє Слово, яке входило в їхні серця через совість, говорило до них так: Чому ви 

ослабли? Чому ви не зберегли віри і забули Мої слова? Пам'ятаєте, Я говорив вам, що обраних 

завжди випробовують, щоб виявити їхню віру, твердість і любов. 

23 Ті, хто залишився сильним, відчули, як бурі минули і на їхньому шляху з'явилося нове 

світло. Вони повернули мир, здоров'я та втрачене майно. 

24 Так Я поступово формую черстві серця тих, кого Я використаю, щоб завтра вони стали 

Моїми добрими свідками і слугами серед людства, в яке вони будуть сіяти насіння Моєї Істини. 

25 Дух благородний перед настановами Мого Слова, плоть немічна. Тому я кажу вам: Якщо Я 

зміцнюю і піднімаю ваш дух, то він повинен взяти на себе відповідальність за відродження і 

підтримку своєї матерії на своєму шляху. 
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26 Ви пройшли велике випробування, дорогі учні. Бо кожне випробування несе для вас 

таємницю, і ви не знаєте, чи воно для того, щоб зміцнити вас у бою, чи відкрити вам те, чого ви не 

знаєте, чи спокутувати якусь провину. Але ніколи не відступайте від випробувань, бо вони не для 

цього послані, і вони не перевищують ваших моральних чи духовних сил. 

27 Будьте з тих, хто залишається сильним у великих випробуваннях. Від вас Я породжу 

покоління, сповнені світла і благодаті. 

28 Приходьте, щоб отримати Моє Вчення Любові для вашої підготовки, за допомогою якого 

всі плутані уявлення, які ви могли накопичити на землі, будуть видалені з ваших умів. Це Слово 

вкаже вам істинний шлях, якщо ви його втратили. Мій небесний голос приходить до вашого серця, 

щоб сповістити і сказати про Третій Час. 

29 Ваші помилки і недосконалості не були перешкодою для Мого прояву серед вас - навпаки, 

вони були причиною цього. Я прийшов шукати вас, бо ви заблукали і перебуваєте там, у вигнанні, 

хворі і втомлені від страждань. На той час твій Учитель зійшов до тебе, щоб сказати: "Прийди до 

Мене!". Потім ви поспішили піти шляхом Закону, написаного Тим, Хто є Володарем і Господом 

Творіння. 

30 Світло Третього Часу висвітлює шляхи, щоб ваш погляд виявив терни і ви видалили їх, бо 

цей шлях усіяний випробуваннями. 

31 Моя Любов невпинно стукає у двері вашого "житла", щоб не дати вам заснути. Як може 

бути хтось, хто після стількох доказів любові все ще відкидає Моє Слово? Тому що, маючи очі, не 

бачать, маючи розум, не розуміють, маючи серце, не відчувають, маючи серце, не відчувають. 

32 Ви ще не знаєте Мене. Тільки тоді, коли ви будете любити один одного так, як Я навчив вас, 

ви отримаєте дуже велике знання і розуміння духовних дарів. Я говорив вам, що ваші вуста будуть 

говорити про достаток добрих почуттів у ваших серцях. Але чи може говорити про любов той, хто 

не має її в своєму серці? Хіба вас не шокує думка про те, що ті, кому Я даю ці вчення, - це саме ті, 

кому Я давав вчення про любов в інші часи? 

Ось, Я, у Своїй любові як Отець і як Учитель, довіряю вам це вчення як книгу, яку ви будете 

зберігати в чистоті і мудрості, яку Господня божественна благодать вклала в неї, щоб, коли люди 

дізнаються про це, - серед яких будуть розвідники, як нові книжники і фарисеї, випробувати Мене - 

ви зможете показати їм досконалу роботу, духовну доктрину переповненої справедливості і любові, 

поклоніння Богу, глибоке за своєю суттю і просте за своєю зовнішністю, підтверджене вашими 

справами любові і милосердя до ваших братів. 

33 Пильнуйте і моліться, будьте готові, бо Моє вчення буде переслідуване. Ці одкровення не 

повинні вас хвилювати; нехай вони, коли стануть реальністю, здивують вас у вашій місії, коли ви 

будете зцілювати хворих і втішати стражденних. Я дам вам силу, даруючи вам, що сік дерева життя 

є в кожному з вас. Сядьте за цей стіл, під цю тінь, але остерігайтеся забруднити сліпучо-білу 

скатертину. Цей чистий білий колір подібний до кольору шляху, яким вам доведеться пройти 

згодом. Мій покров любові покриває всіх Моїх дітей, і Моя милість готує шлях життя для всіх, хто 

почує Мене в цей час. 

34 Випущені на волю сили природи щомиті стрясають людство. Пильнуйте, щоб вони не 

залишили слідів своєї ходи на ваших землях. 

35 Нехай до вас прийде натовп, бо кожне серце і кожен дух несе в собі скорботу. Приведіть їх 

до контакту з Моїм Духовним Світом - зараз, коли ще не настав час цього прояву, щоб вони могли 

отримати духовний бальзам, який сходить з Мого Царства. Я хочу бачити вас озброєними, віддано 

працюючими в Моїй справі любові, щоб настала година Моєї справедливості, коли ви будете 

зцілювати хворих, втішати скорботних, навчати спраглих істини і наставляти тих, хто заблудився. 

Пам'ятайте, якщо цей день не здивує вас у цьому виконанні вашої місії, ви будете постраждалими. 

36 Я не хочу бачити тебе в Моїй присутності з похиленою головою, Я хочу бачити тебе завжди 

гідним і радісним. З цим миром і силою Я залишу вас серед людей, коли настане момент Мого 

відходу; бо істинно кажу вам, вам доведеться боротися. - У цих випробуваннях Я бачу тих, хто піде 

за Мною, і тих, хто відвернеться від Мене. Бо Я кожного з вас страждав і випробовував, щоб 

зміцнити його. 
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37 Я хочу, щоб листя і плоди дерева, яке ви формуєте, були корисними і життєдайними. Тоді 

Моя завбачлива турбота приведе до вас людей, які тільки й чекають моменту, коли їх покличуть, бо 

чаша, яку вони п'ють, дуже гірка. 

38 Хворі душею, розумом і тілом, вдови, сироти, безпорадні чоловіки і жінки, спраглі любові і 

миру прийдуть сюди, щоб скинути свій тягар і повернути собі віру. За тих, хто не може прийти, 

моліться, просіть Мене, і Я почую вас. 

39 Наполегливо оновлюватися, не дозволяти природі організму відставати у своєму розвитку 

(в кращу сторону). Зрозумійте, що коли ви досягнете цього прогресу, ви закладете основи для своєї 

одухотвореності. 

40 Відчуйте, люди, те піднесення, яке відчуває Божественний Дух, коли Він говорить до вас і 

відчуває, що Його чують. Подивіться, скільки світла проливає Моє Слово на багато таємниць, які 

ви не могли осягнути. 

41 Люди цього часу, ви, які вважали, що перебуваєте у вечорі життя, - Моє вчення здивувало 

вас, як світанок, і відродило ваш дух. 

42 Блаженні ті, хто усвідомлює своє завдання і приймає свій хрест у цей час, бо поля, на які 

вони ступають, будуть плідними для Мого Слова, і вони зможуть посіяти в них насіння Мого 

вчення. 

43 Заспокойтеся, діти та учні, вгамуйте в умах і серцях бурі, що вирують у них, і нехай на 

духовному небосхилі з'явиться веселка миру. 

44 Ви здивуєтеся Моєму Божественному вченню, коли відкриєте в собі приховані незліченні 

дари і сили, за допомогою яких зможете в майбутньому перемагати у випробуваннях і тріумфувати 

в життєвих перипетіях. 

45 Вашим провідником в цей час буде Мій Дух. Я прокладу вам шлях через нове Червоне 

море, як за днів Мойсея. Я врятую вас і збережу вас у пустелі. Я лише прошу вас, щоб ви невтомно 

жили Моїм прикладом любові і були вірними до кінця. Бо кінцеву мету ти знайдеш тоді, коли твій 

дух прибуде до воріт Землі Обітованої, де відпочинеш від людської боротьби і знайдеш визволення 

від пристрастей і страждань цього світу. Там ви пізнаєте істинне світло духу, яке покаже йому 

істину в такій повноті, в якій ви можете споглядати світло сонця в цьому світі. 

46 Від Отця ви вийшли, і до Нього вам доведеться повернутися, володіючи не тільки 

первісною чистотою, але і величчю, яку дасть вам розкриття дарів, якими ви володієте, коли ви 

будете виконувати Мої Божественні Закони. Але ніхто не прийде в Мою Присутність один, кожен 

приведе з собою всіх тих, кого він врятував, кого зцілив, кого втішив і вивів на шлях спасіння. Щоб 

допомогти вашому духу на його шляху еволюції, Я дав йому Моє вчення любові в цей час. 

47 Зараз час вчитися. Подивіться, як Дух Мій виливається на всяке тіло і на всякий дух. Одні 

проголошують Моє Слово в захопленні, інші - без захоплення. Про Моє Духовне Царство говорять 

і старі, і малі, і діти. Хіба це не ті докази, які і Мої пророки, і Я колись оголошували вам про Моє 

нове проявлення? 

48 Очистіть своє серце і свій розум, щоб ваша душа могла піднятися і очиститися. Тоді Я 

відкрию Своє світло через ваше єство і здивую людство вашими справами любові. Через дитину 

буду говорити до старого, через неосвіченого і невігласа до вченого, і через смиренного до 

зарозумілого. Сьогодні ви ще не розумієте, що вас чекає, але завтра ви дізнаєтеся і з готовністю 

вирушите в провінції, які сьогодні (ще) сплять і які завтра, коли отримають Моє Божественне 

Послання, будуть готові піти за Мною. 

49 Сьогодні ви з нетерпінням чекаєте, коли ваш Вчитель зійде, щоб навчити вас і нагадати вам 

вчення минулих часів. Ви живете насторожі, з чуйним вухом і серцем, що б'ється в любові до 

Мене. Твій розум уважний, готовий до роздумів над Моїм Словом, а потім, у тиші, ти згадуєш Мої 

поради і заповіді, намагаєшся зрозуміти їх, щоб втілити в життя. Тоді ви усвідомлюєте, наскільки 

чисте Моє вчення і наскільки важке ваше завдання, і запитуєте Мене, чи не потрібно вам, щоб бути 

більш ревними, спочатку стати духовними істотами, скинувши тілесну оболонку, яку ви носите 

сьогодні, бо відчуваєте, що вона є перешкодою для вашого духовного сходження і виконання вашої 

місії. Але я кажу вам, що ви повинні прийняти цей покров з любов'ю і використовувати його з 

умінням. Я не даремно створив його і віддав вам. Якщо ви вмієте керувати нею, вона буде вашим 
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співробітником, і ви зможете цінувати і насолоджуватися своїм існуванням на землі через урожай, 

який ви отримаєте від вашого посіву любові з вашими братами. 

50 Беріть Мене за приклад і творіть чудеса, бо ви - Мої обранці. Будьте лікарями і 

порадниками для своїх братів, захисниками і заступниками людей, і вкладайте всю свою душу в 

свою роботу, щоб привести їх до безпечної гавані і щоб вони відчули, що йдуть по безпечній землі 

на шляху спокути. 

51 Ідіть на поля, які Я приготував, і посійте на них насіння. Розпушуйте землю, як добрий 

хлібороб, своєю любов'ю, бо серце людське закам'яніло і треба його терпляче обробляти. - Коли ви 

зустрічалися з непокірними духами, ви хотіли уникати їх, кажучи: "Він не з тих, кого шукає Бог: 

йому потрібні смиренні серця". - Хіба ви не знаєте, що саме ці серця Я прийшов шукати і 

перетворювати? Я прошу вас: Коли ти прийшов до Мене, чи було твоє серце вже для Мене домом 

або храмом? Поверніть свій погляд назад і усвідомте, що ви вже скинули свій важкий тягар і що ви 

відродилися до істинного життя. 

52 Чому ви іноді сумніваєтеся в Моєму прояві через людський розум і вимагаєте від Мене 

доказів, і чому вам бракує віри доти, доки ви не бачите виконання милості, про яку ви просите? Ви 

хочете чути, як Я говорю більш обраною мовою, щоб вірити і втручатися в Мої високі поради. Я 

запитую вас: чи перебуваєте ви вже на вершині духовності, щоб бути здатними інтерпретувати Мої 

натхнення? Ви вже настільки високо розвинулися, що можете читати Мою Волю в Моєму Дусі? - 

Ти ще занадто малий, щоб зрозуміти Мене, але Я веду тебе шляхом, який приведе тебе до 

духовного контакту зі Мною, щоб ти міг пізнати Мою таємницю. 

53 Ви знецінили місію, покладену на ваш дух, хоча Я дав вам власну долю, яка повинна 

привести вас до миру і досконалості вічного життя. 

54 Якщо ти будеш смиренним, ти будеш великим. Велич не в пихатості і марнославстві, як 

багато хто вважає. "Будьте лагідні і смиренні серцем", - говорив Я вам завжди. Пізнайте Мене як 

Отця і любіть Мене, не шукайте для своєї тілесної оболонки ні престолу, ні імені, яке відрізняє вас 

від інших. Просто будьте людиною серед інших людей і майте в собі добру волю. 

55 Одягніться так, щоб ви могли бачити Мене у всій Моїй славі і свідчити про Мене; і в міру 

того, як ви будете підніматися вище духовно, Я буду вливати в вас Свої знання. 

56 О люди, які не змогли відірватися від суєти світу, щоб виконати закони духу! Ви любите цю 

землю, яка викликає у вас сльози, і ви приходите на неї знову і знову, не розуміючи, для чого ви 

послані. Кажу вам: виконуйте свою місію і готуйтеся до подорожі в землю, яку Я вам обіцяв, щоб 

ви почули голос Мого Отця, який привітає вас і дасть вам відпочинок, який ви здобули через ваші 

справи любові і милосердя до ваших братів. 

57 Не бійтеся випробувань цього часу. Озброюйтеся силою і допомагайте ближнім. Ви 

знайдете серед них багатьох, кого біль знеохотив. Ти побачиш своїх братів у стражданнях і 

матимеш цілющий бальзам для всіх, слово укріплення і підбадьорення та промінь світла від Отця 

твого. Зробіть біль тих, хто страждає, своїм болем, і ви розділите з ними страждання і даруєте їм 

любов і милосердя. 

58 Вам, що плачете мовчки, кажу: блаженні ті, що приходять у пошуках утіхи. Ви не просили 

символів чи образів для молитви, бо знаєте, що Я з вами і ви знайшли Мене в собі. Я наповнив твоє 

тіло і твій дух силою. 

59 Блаженні ті, хто вмів вести за собою натовпи людей і хто, відчувши тягар хреста, шукав 

Мене як помічника. Я висвітлюю шлях усіх істот, які живуть у духовній і матеріальній сферах. Не 

вважайте один одного чужими, даруйте один одному тепло і любіть один одного в правді, бо якщо 

ви любите братів ваших, то ви Мене полюбили. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 48 
1 Ви, натовпи, що шукаєте тіні розлогого дерева, де ви можете відпочити, - тут ви чуєте Моє 

Слово, яке дає вам розраду і силу, щоб ви могли в покорі споглядати шлях, яким ви повинні йти. 

2 Коли відчуєте, що дух ваш слабшає, попросіть у Іллі його посох, щоб, спираючись на нього, 

дійти до кришталево чистого джерела Отця, де б'ють води Його любові і мудрості, як заохочення і 

для блаженства подорожніх. 

3 Я навчаю вас будувати храм істинний, бо є багато таких, що збудували святині, не давши їм 

підвалин віри. Мій храм має бути подібний до дерева, гілки якого з любов'ю розкинулися по всьому 

всесвіту, де птахи радіють на різні лади і, об'єднуючи свої голоси, утворюють гармонійний, 

солодкий і досконалий концерт, який вони підносять Творцеві. У цьому ваш дух підніметься, щоб 

шукати свого Господа - як Батька, як Учителя, як Лікаря; але ніколи ви не будете шукати Його як 

Суддю. 

4 Істинного Бога будуть любити по-справжньому, фальшиві божества будуть знищені, а 

нечисті і недосконалі культи поступляться місцем поклонінню Духу, яке буде піснею любові до 

Отця. 

5 Істинно кажу вам: багато говорив Я з вами за цей час, але іноді ви не розумієте Мене, а іноді 

дозволяєте Мені говорити в порожнечу. Проте відлуння цього небесного Слова не залишиться 

непочутим і буде почуте людьми у всьому Всесвіті. 

6 Якби духовне перетворилося на матеріальне, то ви побачили б себе в цю мить сидячими за 

столом величезних розмірів, і перед кожним з вас був би хліб Мого Слова, представлений 

добірними продуктами. 

7 Ті, хто поступово одухотворяються, кажуть Мені, що не проміняли б Моє Слово на 

найсмачнішу і найспокусливішу їжу. Ті, хто ще не зміг перемогти свій матеріалізм, воліли б, щоб 

їхній Батько замість духовних дарів і благ приносив їм багатства світу в достатку. 

8 Скільки з них залишили їжу за Моїм столом, яку Я з такою любов'ю пропонував їм, навіть 

не доторкнувшись до неї? Коли ще вони переживуть час благодаті, подібний до нинішнього, коли 

їм судилося прийти на землю, щоб почути Моє Слово? - Це тверді породи, яким потрібні шторми і 

час, щоб їх зруйнувати. Спадщина буде утримуватися від них до тих пір, поки вони не вміють її 

оберігати і берегти. Але вони знову будуть володіти ним, бо Я сказав вам, що те, що Отець дає 

Своїм дітям, ніколи не буде забрано у них, але тільки утримано для них. 

9 Це могутнє дерево, під тінню якого відпочивають мандрівники, щоб відновити сили після 

виснажливих мандрів, харчуючись його плодами. 

10 Під цим деревом я чекаю всіх: одні повернуться задоволені виконаним завданням, інші - з 

похнюпленими головами і порожніми руками. 

11 Коли спокій покинув ваші серця і сльози безперервно потекли по щоках, ви почали 

роздумувати, щоб усвідомити причину вашого смутку. Тоді твоя совість відкрила тобі, що 

причиною твого смутку і відсутності спокою було те, що ти був мало одухотворений, що ти не 

виконував своєї місії, що у твоїх життєвих справах не вистачало любові і милосердя до братів. 

12 Ваше теперішнє життя стало спокутою за це, бо ви не знаєте, від скількох гріхів, якими ви 

заплямували свою душу в минулих життях, ви очищаєтесь сьогодні. Ось причина того, що ви не 

маєте миру у своїх серцях. 

13 Ті, хто втратив навіть останній залишок миру, наполегливо борються за його повернення і 

приходять до усвідомлення того, що ця благодать існує лише на шляху справедливості і добра, на 

який я щомиті вказую людям через совість. Тому ті, хто почув Моє Слово, прагнуть іти Моїм 

шляхом, бо знають, що на Моєму шляху - мир, а коли приходять труднощі або відвідини, Моє 

милосердя близьке, щоб підняти їх на ноги. 

14 Мій закон не вимагає надлюдських жертв, він не означає рабства, не зв'язує нікого 

ланцюгами. Безумовно, це хрест, але хрест любові, хрест, вага якого зміцнює, а не виснажує. 

15 Згадайте, що в різних випадках свого життя ви відчували справжній спокій, і ви зрозумієте, 

що це відбувалося тоді, коли ви робили добро, коли прощали, коли примирялися з кимось, коли 
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залишали зручне ліжко, щоб піти до ліжка хворої людини, щоб принести їй розраду. У вашому дусі 

на мить запанував мир Мого Царства. 

Вам, яких Я навчаю зберігати мир протягом усього вашого життя, кажу істинно, що вашим 

завданням від початку часів було нести мир вашим братам. Тому щоразу, коли Я відкриваюся вам, 

Я прошу вас молитися за людей, бо ваші душі, об'єднані однією думкою і одним наміром, дійдуть 

до сердець як подих щастя і миру. Ви також отримали інструкцію і повноваження дарувати 

внутрішній мир, світло і спокій істотам, які невидимо (для вас) мешкають у духовній долині. 

16 Повні небезпек і спокус шляхи світу. Тому духи часто потрапляють під владу світу і матерії, 

хоча вони вийшли від Мене, сповнені світла знання і передчуття, зі зброєю і засобами для захисту і 

завоювання. 

17 Я знайшов вас переможеними, але ви прислухалися до Мого голосу, який шукав вас з 

добротою, і тому ви піднялися, сповнені віри і надії. Істинно кажу вам: не буде жодного загиблого 

чи переможеного, хто не почує того голосу, коли прийде час. 

18 У той час ті, хто був найдальше, хто був найбільш загублений, стануть тими, хто 

найпалкіше любитиме Мене і піде за Мною. 

19 Долото Моєї любові розрубає найтвердіші скелі. 

20 Щоб досягти цієї мети, Я шукаю вашого духу, бо він може зрозуміти Моє Вчення; але 

спочатку Я повинен був говорити до вашого серця, обмежуючи Себе через глашатая і олюднюючи 

Моє Слово. Це та стадія, яка приведе вас до діалогу між духом і духом. Тоді це буде Мій духовний 

голос, який прийде до вас як натхнення, який вкаже вам шлях до вашого очищення, бо ваше тіло - 

це іноді важкий ланцюг або щільна завіса, яка не дозволяє вам бачити за межами матеріального. 

Щоб допомогти вам перемогти в цій битві, ви маєте тут Моє божественне натхнення, яке з 

любові до вас трансформується в людське слово, що приходить до вас, як ласка для розуму і серця. 

21 Це дні пам'яті, і саме тому ви присвятили себе відданості та підготовці. О, якби ви могли 

зберегти цю духовність на все життя, не впадаючи у фанатизм, наскільки великим був би ваш 

розвиток. 

22 Захоплення в серцях цих натовпів, бо вони знають, що перед їхніми очима - небесний 

бенкет, на який їх чекає Господар, щоб дати їм хліб і вино істинного життя, щоб вони їли і пили. 

23 Стіл, навколо якого Ісус зібрався зі своїми апостолами в той час, був символом Царства 

Небесного. Там Отець був оточений Своїми дітьми, там була їжа, яка уособлювала життя і любов, 

там звучав Божественний голос, суть якого була всеохоплюючою гармонією, а мир, який панував 

тоді, був тим миром, який існує в Царстві Божому. 

24 Ви намагалися очиститися в цих присвятах, думаючи, що Учитель принесе вам новий 

заповіт у Своїх словах, і так воно і є: Сьогодні дозволяю вам згадати хліб і вино, якими Я 

представляв Своє Тіло і Свою Кров. Але також Я кажу вам, що в цей новий час ви знайдете цю 

поживу тільки в божественному сенсі Мого Слова. Якщо ви шукаєте Моє Тіло і Мою Кров, ви 

повинні шукати їх у Божестві творіння, бо Я є тільки Дух. Їжте цей хліб і пийте це вино, але й 

наповніть чашу Мою, Я хочу пити з вами: Я жадаю твоєї любові. 

25 Несіть це послання своїм братам і навчіться, що кров, оскільки вона є життям, є лише 

символом вічного життя, яке є справжньою любов'ю. - Через вас Я починаю просвіщати людство 

Своїми новими одкровеннями. 

26 Чоловіки і жінки, діти, юнаки і старі формуватимуть апостольство Христа в цій Третій Ері. 

Але істинно кажу вам, що більше, ніж серця, - це буде дух, якого Я шукаю. 

Хоча не все людство чує Моє Слово, Я хочу, щоб воно відчуло Мою Присутність у цю 

благословенну годину. Батьки сімейств у своїх домівках, хворі в своїх таборах, спраглі 

справедливості, покарані людьми, ті, хто не має миру в серці, скривджені, бідні - всі ви тихо 

увійдіть до Моєї святині, щоб почути голос вашого Господа, який говорить вам: "Мир вам!" 

27 Люди, в цей момент Мої апостоли, які зараз перебувають в Дусі, оточують Мене в 

невидимому - як і в ті дні: 

Петро, Іван, Яків Старший і Молодший, Фаддей, Фома, Матвій, Варфоломій, Симон, Пилип, 

Андрій і навіть Юда, який сповнений болю. Вони всі супроводжують Мене на цій новій вечері. В 
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якому ще місці на землі можна було б побачити образ, який Я вам показую? - Вам будуть показані 

образи без життя, тоді як Я можу змусити тих духів проявити себе в повноті життя і світла. 

28 Як і тоді, в душі Моїй радість і водночас біль, бо ще не всі Мої діти викуплені. 

29 Коли ти чуєш Моє Слово, яке говорить тобі, що ти за Моїм столом, твої думки не можуть 

відірватися від того учня, який у хвилину сум'яття зрадив свого Вчителя і своїх братів; тоді ти 

запитуєш себе, чи не буде зрадника і в той час, і твій дух запитує Мене: "Можливо, це буду Я?". - 

На очі навертаються сльози і ти просиш у Мене сили ніколи не піддаватися спокусі. Істинно кажу 

вам, і в цей час будуть ті, хто зрадить Мене; але не в Моєму Тілі, як у Другий Час, але вони будуть 

намагатися приховати істину Мого Вчення своїми справами, змушуючи людей думати, що те, що 

було вченням Божественної Мудрості, є обманом. 

30 Ви всі клянетесь любити Мене і йти за Мною аж до смерті; а Я кажу вам: пильнуйте і 

моліться, бо й Юда поклявся віддати за Мене душу свою. 

31 Якщо тоді Мої фізичні муки тривали ніч і день, і смерть поклала край мукам тіла, то тепер 

духом Я відчуваю біль у всіх тих, хто страждає; в кожному обвинуваченому Я засуджений суддями 

землі, і в кожній тюремній камері Я ув'язнений у серці тих, хто терпить цю спокуту. Не плачте 

лише при згадці про ті години болю, які Ісус пережив у світі, бо ще не закінчилися Мої Страсті. 

32 Твій дух вже починає розділяти Мій смуток, усвідомлюючи, що він ще повинен заслужити 

своїми справами любові і милосердя, щоб досягти блаженства і миру, які обіцяє Моє Слово тому, 

хто йде за Мною до кінця. 

33 Піднімайте свій дух у простій молитві, бо молитва - це зв'язок і наближення до Господа. 

34 Ця вечеря зроблена з любові, не забувайте про це. Візьміть хліб зі столу і розділіть його з 

вашими братами; і коли ви всі опинитеся у вічності, ви зрозумієте, що це одкровення, яке я даю 

вам у цей час, було символом вічного життя. Приходьте, натовпи, бо якщо в Другу Еру було лише 

дванадцять тих, хто сів за Мій стіл, то сьогодні їх буде сто сорок чотири тисячі; але Мій заклик 

любові звернений до всіх людей. Я хочу, щоб ви всі супроводжували Мене в цей час. 

Одні тремтять від Мого слова, інші плачуть, а треті вважають себе недостойними його почути. 

Я, що знаю, хто є кожен з вас, кажу вам, що серед цього народу, який зараз стікається слухати Моє 

вчення, є і ті, кому свого часу були дані чудеса, щоб вони повірили в Мене; що є і ті, хто сумнівався 

в Ісусі, і ті, хто кричав перед Пилатом: Розіпни Його, розіпни Його! 

35 Багато хто бачив, як Я йшов на Голгофу з хрестом на плечах, не знаючи, Кого вони 

супроводжували, і бачили сльози Марії, не знаючи, хто Вона, що плаче. Подивіться, як Я зараз вчу 

заново і перетворюю в Своїх учнів тих, хто тоді не зміг Мене впізнати. 

36 На хресті Я просив за вас прощення, бо ви не знали, що робили. Це прощення знайшло своє 

вираження в новій можливості, яку Отець пропонує вам, щоб відкрити очі на правду, спастися і 

наблизитися до Мене. Але, незважаючи на Моє милосердя до вас, все ще є ті, хто шукає 

недосконалості в Моєму Слові, щоб мати причину не вірити і не слідувати за Мною. Але істинно 

кажу вам, що в духовній суті Мого Слова немає жодної вади, тоді як цим непомітним і простим 

словом Я стер багато вад з ваших сердець. 

37 Ви всі підлягаєте Моєму суду. Ніщо не буде рухати вас сильніше, ніж милість Моєї любові 

до вас; бо Мій суд - з любові. 

38 Тоді Йосип Ариматейський відчинив ворота свого дому, щоб Учитель відсвяткував у ньому 

Пасху в товаристві Своїх учнів, коли вони ще не знали, що Агнець, який буде принесений в жертву 

на цьому святі, буде Ісусом. 

39 Тепер Я прошу вас приготувати у ваших серцях заїжджий двір, куди Я ввійду, щоб нагадати 

вам Моїм Словом про справи і настанови, які Я потім запечатав Своєю Кров'ю. Однак не 

обмежуйтеся спогадами про Мої Страсті лише в ці дні пам'яті. Ви повинні побудувати святиню у 

своєму внутрішньому єстві, де ви будете вічно пам'ятати урок любові, який Христос приніс вам на 

землю. Цей притулок буде непорушним у бурях, які мають на меті знищити віру людства. 

40 Сьогодні Я роблю так, що Мій Голос лунає в багатьох провінціях, містах і селах, щоб багато 

хто став покликаним. Своїм шляхом Я сію в серцях бальзам, розраду і мир, пробуджую надію в 

тих, хто вважав себе втраченим для життя благодаті, і дарую життя тим, хто був мертвий у пороках 

і гріхах. 
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41 Також у той час Я ходив з однієї провінції в іншу, і Моя присутність викликала радість 

серед нужденних, хворих і духовно убогих. Не всі йшли Моїми слідами, але ці залишилися живими 

свідками чудес, які Я творив на них. До Ісуса підходили чоловіки, жінки і діти, їхні скорботні 

обличчя і плач говорили Мені про їхні нещастя і страждання. До них доходили чутки і звістки про 

Мої чудеса, і вони з нетерпінням чекали проходу рабина з Галілеї, щоб простягнути до Нього руки 

і попросити доказів Його сили. 

Вони були простими серцем, але були й інші, книжники, вчителі закону і фарисеї, які у своїй 

нелюбові до Ісуса врешті-решт зажадали, щоб Він показав їм Свої руки, щоб побачити, чи 

покажуть вони ту силу, з якою Він зцілював хворих простим дотиком до них. 

42 Моє співчуття було до всіх без винятку. Я був Отцем, який прийшов, щоб позбавити всіх 

Своїх дітей від їхнього болю. Ісус, Лікар, був цілющим бальзамом, і Йому не потрібно було 

торкатися тіла хворої людини, щоб повернути їй здоров'я. Іноді - щоб показати людям, на що 

здатна віра - Я дозволяв якомусь хворому підійти до Мене і доторкнутися до Моєї одежі, щоб він 

одужав. 

43 У наш час це вже не людина Ісус, який прийшов у ваш світ у пошуках грішників і 

нужденних. Зараз саме Дух Ісуса відкриває себе людству, щоб відкрити серед людей цього часу 

нових учнів, які будуть вірні Йому до кінця. За духовним столом Він запропонував їм хліб і вино, 

невидимі для людського ока, але реальні для Духа. Багато з тих, хто сьогодні палко слухає Моє 

Слово, колись не повірили Мені; але Я прошу вас: Яких чудес і яких часів чекають ті, хто, хоч і 

чують Мене зараз, але не вірять у Мій прояв? Вони сумніваються, тому що Я проявляю Себе через 

неосвічених і простих людей, а не через учених або богословів; але Я кажу вам, що в усі часи ви 

завжди будете знаходити Мене серед "найменших з цих". 

44 Ті, хто зрозумів цінність цього слова і досліджував його до тих пір, поки не знайшов його 

божественний сенс, є тими, хто берегтиме його як зерно одухотворення, яке їм доведеться нести 

серед людей завтрашнього дня. 

45 Вперше Голос Господній пролунав у Святая Святих, вдруге Я дав вам Своє Вчення Любові 

у Слові Ісуса; нині ви чуєте Моє Слово через людський голос, а завтра це буде Моє Натхнення, що 

просвічує кожен дух у найінтимнішому єднанні між Отцем і Його дітьми. 

46 Вдруге Я говорив вам: "Не хлібом єдиним живе людина, але кожним словом, що походить 

від Бога". Тому хліб, з яким Я приніс Своє Тіло на показ, був лише символом. Сьогодні Я говорю 

вам: Беріть хліб Мого Слова, пийте вино його духовного змісту, і будете ситі вічно. 

47 Зрозумійте, що Я прийшов з Царства миру в долину сліз, зійшовши з оселі праведників, щоб 

промовляти до грішників. Я не ношу ні корони, ні царського скіпетра, Я приходжу смиренно, щоб 

явити Себе вам через незграбне тіло, яке Я перетворюю Своїм Світлом, дивуючи вас безмежною 

істиною Свого вчення. 

48 Я не соромлюся вас, і, незважаючи на ваші гріхи і недосконалості, ніколи не буду 

заперечувати, що ви - Мої діти, бо Я люблю вас. Скоріше, це люди соромляться Мене, коли 

неодноразово відрікаються від Мене. 

49 Сьогодні Я виливаю Свого Духа на вас, щоб ви навчилися приносити Мені духовне і просте 

поклоніння, вільне від матеріалізму, від традицій і фанатизму. 

50 Ви, які скинули фальшивих богів, яким ви поклонялися в минулі часи, знатимете, як увійти 

у святилище, яке Я зараз формую у вашій душі Моїм Словом. 

51 Я бачу у ваших серцях бажання, щоб Я залишався з вами і навчав вас постійно в такій 

формі; однак цього не повинно бути, бо якби Я задовольнив ваше прохання, ви не доклали б 

жодних зусиль, щоб шукати Мене через свої справи любові, і задовольнилися б тим, що слухали б 

Моє вчення. 

52 З давніх-давен Я говорив вам, що Царство Моє не від світу цього; істинно кажу вам, що й 

земля духовно не є вашим домом. Царство Отця - в Його світлі, в Його досконалості, в Його 

святості. Це ваш справжній дім, це ваша спадщина. Пам'ятайте, що Я говорив вам, що ви є 

спадкоємцями Царства Небесного. 

Ця планета - як житло, яке тимчасово прихистило вас, де ваша душа проходить випробування 

свого очищення, щоб, повернувшись до духовного дому, досягти подальшого розвитку і прогресу. 
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Тому не запитуйте себе: "Чому я не знайшов досконалого спокою і щастя в цьому світі?". Істинно 

кажу вам: навіть ті, що були чисті, не знайшли справжнього спокою в цій земній долині. 

53 Якби ця земля давала вам усе, що ви бажаєте, якби на ній не було великих духовних 

випробувань - у кого з вас тоді виникло б бажання прийти в Моє Царство? 

Не богохульствуй і не проклинай біль, бо ти створив його своїми гріхами. Терпляче переносьте це, 

і це очистить вас і допоможе вам наблизитися до Мене. 

54 Чи усвідомлюєте ви, наскільки ви вкорінені у славі та задоволеннях цього світу? Що ж, 

прийде час, коли бажання прибрати вас з нього буде дуже сильним. 

55 Той, хто здатен пройти свої випробування через духовне піднесення, переживає мир у 

цьому подоланні. Хто ходить по землі з очима, зверненими до неба, той не спіткнеться, і ноги його 

не будуть поранені терням на шляху спокути. Ви, хто Мене чує, - з любов'ю переносите свої 

випробування, щоб стати прикладом для наслідування. Прагніть все більше і більше просуватися у 

своїй досконалості. Бо якщо б це було не так, то чому ви дійшли до цього дня? Чому ви покинули 

свою роботу, щоб сидіти на цих жорстких лавах? Тому що ви в пошуках миру, світла, цілющої 

сили бальзаму. 

Серед цих натовпів є ті, хто шукає Моєї мудрості і Моїх одкровень, щоб завтра нести це 

послання в провінції. Є й такі, що багато згрішили, які зі сльозами на очах кажуть Мені: "Отче, ми 

недостойні слухати Твоє Слово". Але кажу вам, що Я прийшов саме заради вас, заради тих, хто 

зійшов зі шляху розвитку. Я ніколи не приходив шукати праведників на землі - вони вже врятовані. 

Я шукаю тих, хто вже не знаходить у собі сили врятувати себе; їм Я дарую Своє благословення і 

Свою ніжну любов. 

56 Якщо комусь із вас було сказано, що його дух загублений через його гріхи, і він все ще хоче 

виправити свої помилки і врятуватися, прийдіть до Мене, і Я дарую йому Своє прощення і 

воскрешу його до нового життя. Він буде подібний до Лазаря, який воскрес, коли почув голос 

Ісуса, який сказав йому: "Встань і ходи". 

57 Так само Я прагну до невігласа, щоб відкрити перед його очима Книгу Істини, "Книгу 

Істинного Життя". Я хочу, щоб ті, хто колись відрікався від Мене і хулив Мене, сьогодні піднялися 

серед людей і утворили народ, який є прикладом одухотворення, смирення і милосердя, який 

свідчить про Мої настанови справами любові до своїх братів. 

58 Я бачу, що ви використовуєте Моє вчення, але ви ще далекі від досконалості. Ви ще слабкі, 

бо не робите трьох кроків, а спокуса вже збиває вас з ніг. 

59 Будьте сильними, і якщо ваші батьки або ваші діти неправильно оцінюють вас через Моє 

вчення, покажіть свідчення твердості і віри, і не бійтеся, бо Моя сила і ваш приклад переконають їх 

у цій істині. Якщо хтось із тих, хто помилявся в вас, покинув цей світ, так і не навернувшись, не 

падайте духом, бо насіння, яке ви посіяли в них, вони забрали з собою в своєму дусі, і воно 

розквітне в інших світах. 

60 Осягніть вчення, яке Я дав вам у Другу Еру Своїми Страстями. Запрошую вас згадати і 

поміркувати над цими повчаннями разом зі Мною. Пам'ятайте, що я буду говорити з вами про них 

лише кілька разів. Ви не знаєте, що буде після, але ви повинні підготувати себе до отримання 

нових одкровень, які Я дам вам. 

Коли настануть для вас ці поминальні дні і ви захочете мати мир у душі своїй і догодити 

Господу своєму, робіть діла милосердя нужденним, прощайте ворогам своїм і ні з ким не майте 

"непогашених рахунків", бо якби ви мали в душі своїй каяття в ті хвилини, коли Я промовляв Свої 

сім слів (на хресті), то якими гіркими і болючими впали б ті слова в ваше серце! Бо совість ваша 

тоді скаже вам, що коли Я просив у вас води, щоб втамувати спрагу Мою, ви дали Мені пити жовч і 

оцет. 

61 Моліться, бо ви живете в часи спокус і спокус і не знаєте, чи ті, хто зараз у мирі, за кілька 

хвилин не будуть ворогувати чи хулити Бога. Завжди пам'ятайте те, що я кажу вам сьогодні, щоб 

ви завжди були готові в (духовному) пильнуванні і молитві. 

62 Подивіться, як Моя Божественна Сутність здатна достукатися до вас через вуста грішника. 

Хіба це не диво сили і любові? Це відбувається тому, що Я - Той, хто змушує воду виходити зі 

скелі, а світло - з темряви. 
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63 Через смиренних посередників Я говорив з "найменшими з них"; бо якби володарі світу 

донесли це послання до людства - істинно кажу вам, ви б залишилися без знання своїх дарів і без 

посад, які потрібно виконувати. Ви б не скуштували з цього бенкету і змушені були б 

задовольнятися тим, що спостерігали за бенкетом здалеку. З іншого боку, через ці органи інтелекту 

(носії голосу), які є недоторканими теоріями, науками і релігійними забобонами, Я звернувся до 

всього людства, не віддаючи перевагу нікому через його соціальний клас, національність, релігію 

або мову. 

64 Мій голос лунає з Царства Духа, де Я Цар, з того Раю, де ви всі будете з Господом своїм, 

коли ви, як Дімас, зі свого хреста, смиренно і з вірою скажете Мені: "Господи, пом'яни мене, коли 

будеш у Царстві Своєму". Твій хрест - це той хрест, який Я поклав на тебе, коли дав тобі цю місію: 

навчати, зцілювати хворих, втішати, доносити Мої божественні послання до людства. Ця місія 

важка, тому що вона пов'язана з відповідальністю, тому що вона делікатна, тому що вона 

галаслива, і при її виконанні на вас обрушуються глузування невіруючих, наклепників і 

насмішників, які не захотіли знайти істину в Моєму вченні. 

65 Так само і Ісус пішов шляхом страждань і переніс тягар хреста, який був незрівнянно 

меншим, ніж тягар невдячності тих натовпів. 

66 Ось Учитель, який нагадує Своїм дітям про справи минулих часів і пов'язує їх із справами 

сьогодення, щоб ви могли краще зрозуміти Моє вчення. Я хочу, щоб це вчення поширилося по 

всьому світу, щоб воно просвітило людство, щоб, зіткнувшись з життям, якого воно не знало, воно 

прокинулося і поставило собі за мету утворити у світі один дім, одну сім'ю. Це і буде істинний 

народ Ізраїлю, народ Божий, в якому зникнуть відмінності походження, соціальних класів і племен, 

бо всі вони будуть гілками, що походять від одного коліна, де всі виконують Мій Закон, який 

говорить вам: "Любіть один одного". 

67 Ви, хто взяв на свої плечі цей хрест, - усвідомлюйте відповідальність, яку ви несете за те, 

щоб продемонструвати людству істинність Моїх проявів і Моїх чудес. Тому Я вимагаю від вас 

благородства духу і досконалого знання того, ким ви є по відношенню до Бога і людства, і для 

цього даю вам Моє вчення про одухотворення. 

68 Підготуйте себе таким чином, і ви будете добрими воїнами цієї битви, справжніми 

ізраїльтянами по Духу, вірними учнями. Не шкодуйте зусиль, щоб довести істинність цього Слова. 

Не забуваймо, що Христос, щоб засвідчити істину, яку Він проповідував, дозволив знищити Своє 

тіло. Навіщо Йому було захищати життя того тіла, якщо Він раніше говорив, що Його Царство не 

від світу цього? - Так само і ви - думаєте, що для досягнення вічного життя, яке чекає на ваш дух, 

можна пожертвувати багатьма амбітними цілями. 

69 Якщо ти хочеш зняти з брата темні плями, які він носить у своїй душі, ти повинен спочатку 

сам стати бездоганним; якщо хочеш отримати прощення, ти повинен спочатку пробачити. 

70 Як прекрасно буде вашій душі, коли настане її остання мить на землі, і дух, сповнений 

спокою, зможе таким чином сказати Отцю: "Господи, все звершилося!". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 49 
1 Твоя молитва підноситься до Мене, як пахощі квітів, і Я приймаю її. 

2 Нехай ваш дух насолоджується хлібом вічного життя. Це не перша настанова, яку Мій 

Божественний Дух дає вам; як людина, Я вже об'являв Себе в інший час, щоб навчити вас 

розвивати смирення, жити, щоб робити добро іншим, і вмирати на хресті любові. Коли ви чуєте 

Моє Слово, вам здається, що це перша настанова, яку отримує ваш дух, бо попереднє вчення ви не 

зрозуміли. Сьогодні Я знову приходжу в пошуках хворих, які є всі Моїми дітьми, бо ви всі стогнете 

в цій долині спокути, і ваш плач доходить до Мене. 

3 Коли біль стає дуже сильним, тоді людина згадує про Бога - якою б байдужою і холодною 

вона не була до Мого вчення, - вона звертає до Мене очі в бажанні Моєї милості і в розпачі 

підносить цю молитву: "Господи, чому Ти не даєш мені того, чого я так прошу в Тебе? Якщо Ти не 

чуєш мого благання, скороти мої дні на землі, бо немає сенсу перебувати на ній тільки для того, 

щоб страждати". Скільки ж невігластва ви виявляєте, коли так говорите до свого Отця, Який є вся 

любов до Своїх дітей! 

4 Саме тому Я виводжу вас з темряви нерозуміння Своїми настановами в цей час, щоб навіть 

в найбільшому болю ви не звернули зі шляху світла. Незабаром ви зрозумієте, що Я створив вас не 

для болю, бо страждання йдуть не від Мене, а від вас. Тепер ви повинні пройти весь шлях, щоб 

повернути світло і чистоту, які ви залишили в клаптях на тернистому шляху. 

5 Це правда, що ваше життя схоже на бурхливе море, в якому ви тимчасово боїтеся потонути. 

Але якщо вже ви опустилися так низько через свою недосконалість, то хоча б вірте в Мою 

присутність і Мою силу в ті моменти, коли ваші випробування дуже важкі. Не дайте Мені приводу 

говорити з вами так, як Я говорив зі Своїми учнями Другої Епохи, які пливли зі Мною в човні і, 

побачивши море, що пінилося, і сплячого Ісуса, сказали Йому, сповнені страху і тривоги: 

"Учителю, врятуй нас, бо ми гинемо". Моя докірлива відповідь була такою: "О маловірні!". 

6 Улюблені, осягайте Моє вчення, орієнтуйте своє життя за прикладами тих учнів, бо й ви 

станете учнями. Запам'ятайте, діти Мої, що з 1950 року ви більше не почуєте цього слова. 

Скористайтеся нею зараз, щоб вона очистила вас і ви більше не стали на шлях гріха. 

7 Моя жертва любові в Другу Еру показала вам, як змити плями, які ви несете на своєму тілі і 

душі, навіть ті, які Содом і Гоморра залишили вам у спадок*. Я пожертвував Собою заради того, 

щоб наставляти людей, щоб показати їм шлях послуху і любові, яким вони можуть досягти свого 

спасіння. 
* Йдеться про кардинальний гріх содомітів - збочення статевого життя та його вплив, що зберігається 

і донині. 

8 Тепер, після того, як Я дав вам незліченну кількість вчень, ви оснащені для того, щоб 

врятувати себе і очиститися. Я оголосив вам тоді, що повернуся серед людей, і ось Я тут, 

виконуючи Свою обіцянку. 

9 Якщо всі, хто чує ці слова, не відчувають Моєї присутності, то це тому, що їхній 

матеріалізм, їхній гріх і ідеї, вкорінені в їхніх головах, відділяють їх від Учителя. Але досить буде 

хвилини покаяння, щоб вони відчули Мене в своєму дусі. Світло Моєї любові осяє їх, як Петра, 

коли він визнав божественність Ісуса у відповідь на запитання Учителя. Вони покладуть край 

своєму беззаконню, з жахом подивляться на своє минуле і почнуть нове життя - чисте, корисне і 

гідне. Тому кажу вам: не судіть братів ваших, коли вони приходять до вас з тягарем гріхів і пороків 

своїх. Не відкидайте їх, бо цей намір був би подібний до того, що зробила та група, яка спіймала 

жінку в перелюбі і привела її до Ісуса, щоб випробувати Мою справедливість. Який суворий урок Я 

дав тим, хто вважав себе вільним від гріхів у порівнянні з перелюбницею, коли сказав їм: "Хто 

вважає себе вільним від гріхів, нехай перший кине камінь у цю жінку", і вони з соромом відійшли. 

10 Якими ж розуміючими, щирими і смиренними ви повинні бути, якщо не хочете, щоб Я 

назвав вас лицемірами, як фарисеїв, яких Я назвав побіленими гробницями - гарними зовні, але 

нечистими всередині. 

11 Мій погляд шукає і проникає в глибини вашого єства і найпотаємніші закутки вашого серця. 

Моє милосердя готове записати ваші справи в книгу вашого життя, яка буде книгою вашого суду. 
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Слідкуйте за тим, щоб він записував тільки добрі справи, тоді мир, якого досягне ваш дух, буде 

передвістям великих нагород у духовному житті. 

12 Сьогодні ви згадуєте той день, коли Ісус був обвинуваченим людьми, і коли навіть діти, за 

прикладом дорослих, у своїй невинності вигукували: "Розіпни Його!". 

13 Я постав перед суддями, і велика була радість серед тих, хто бажав Моєї смерті, коли Мене 

засудили на розп'яття. Як ягня, що йде в жертву, Я покірно схилив шию і прийняв мученицьку 

смерть, як написано. 

14 Сьогодні Я знову стою перед Своїми суддями. Я показую вам Мою Істину, щоб ви 

дослідили її і судили про неї, і Я знаю, що ви знайдете в ній недоліки, яких вона не має, щоб потім 

засудити її. Судіть справу Мою, але залиште в спокої всіх тих, через кого Я передав вам Слово 

Моє. 

15 Серед вас є духи, які очистили себе від своїх великих гріхів з давніх часів і в лоні Ізраїлю до 

ваших днів на землі, щоб бути чистими, коли вони перебувають у духовній сфері. Це ті, хто вірить 

у Мою Присутність у цьому 

час, і саме вони запитають гонителів Моєї Справи: "За які недосконалості ви заперечуєте проти 

цього вчення?". Так само, як свого часу Пилат запитав натовп: "У чому ви звинувачуєте цього 

чоловіка?". - Мій голос буде мовчати, так само, як мовчали вуста Ісуса з цієї нагоди, і Я дозволю, 

щоб в той час, як одні судили Моє Слово, інші захищали його, бо з цієї боротьби прорветься 

Світло. Мій люблячий погляд охопить усіх, і Моє прощення буде для всіх однаково. 

16 Мене привели до Анни та Кайяфи, щоб звинуватити, потім до Пилата та Ірода, щоб судити. 

Істинно кажу вам, що в цей час Справа Моя, Слово Моє, постане перед Вищою Радою, а потім 

перед новим Пілатом, щоб бути засудженим. Будуть державні чиновники, які вірять в Моє нове 

проголошення і в це послання; але, зі страху перед світом, вони будуть мовчати і дозволять 

переслідувати Моє Вчення і Моїх послідовників, в той час як вони умивають руки, але не плями, 

які вони поклали на свої душі. 

17 Новий хрест Мені дадуть у Третій Епосі. Це не буде видно смертним очам, але з її висоти Я 

буду посилати Своє послання любові людству, і Моя кров, яка є духовною сутністю Мого Слова, 

перетвориться на світло для духу. 

18 Ті, хто судив Мене тоді, сьогодні несуть світло в серця людей, своїм духом каються, щоб 

виправити свої помилки. 

19 Для того, щоб Моє вчення перемогло людську злобу, воно повинно бути спочатку 

бичуваним і осміяним, як Христос біля Стовпа Святої Марії. З кожної рани має литися Моє світло, 

щоб освітити темряву цього світу без любові. Необхідно, щоб Моя невидима Кров пролилася на 

людство, щоб ще раз вказати йому шлях до його спасіння. 

20 Хрест, який ви зараз поклали на Мене, важчий, ніж хрест Другої Епохи. Тоді ви не знали 

Христа, тепер ви всі знаєте Його, а все одно будете Його засуджувати. Цього разу ви не побачите 

Ісуса, який задихається під вагою Хреста, що проходить перед вашим будинком. Ви не побачите 

Мого Духа, обтяженого вагою ваших гріхів. Але ви почуєте Мій голос, який скаже вам: "Я 

спраглий, людство"; але Моя спрага буде спрагою любові. 

21 Марія, любляча Мати Ісуса, не з'єднає свої сльози з плямою крові свого улюбленого Сина; 

але вона пошле вам свою ніжну любов з Царства Небесного як Мати всіх за вашу невдячність. 

22 Я не впаду на шляху до Своєї нової Голгофи, і тому не буде потреби в тому, щоб Мені 

приходив на допомогу помічник, бо Я - сильний серед сильних. Однак Мій погляд буде шукати 

Моїх учнів, очікуючи, що вони будуть вірними, як був Мій апостол Іоанн. 

23 Блаженний, хто вміє правильно витлумачити те, що сказав вам Учитель у цю годину пам'яті. 

Блаженні ви, що слухали в цей час Божественного Вчителя в Його повчаннях пам'яті. Густа 

темрява, утворена гріхом людства, є приводом для Вчителя прийняти хрест мучеництва і ще раз 

пройти шлях страждань. 

Ви зараз живете в Третій Епосі, і як і раніше ви пропонуєте своєму Господу чашу гіркоти, але Я 

смиренно приймаю її, щоб дати вам ще один урок любові. По Моєму Обличчю течуть кров і 

сльози, які Я проливаю з любові до вас, і, чуючи Мої Слова, сльози течуть і до вас, примушуючи 

вас згадати і покаятися. Цей плач очищає вас і наближає до Мене. 
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24 Ви, жінки, що спокутували свої гріхи, будьте веселі, бо зло ваше буде від вас забране, щоб 

ви були сильні на життєвій дорозі. Ти пішов за Магдалиною, але після падіння розкаявся. Будьте 

сильними, живіть душею і тілом, зцілюйтеся. 

25 Я прийшов до грішників, а не до праведників, тому не обурюйтеся. Я люблю всіх Своїх 

дітей, здорових і хворих, чистих і заплямованих, і піклуюся про них усіх. Одне серце просить у 

Мене світла для своїх дітей, інше заступається за свою хвору матір, і Я дарую Своє милосердя всім. 

26 Якщо ви багато плакали, втішайте себе; якщо інші з вас просять Мене про чуйність, щоб 

плакати над вашими гріхами, прийміть їх і заспокойтеся, бо плач - це також полегшення і мир для 

серця, обтяженого докорами сумління і провиною. 

27 Пам'ятайте: Коли жертва була принесена, і ті, хто переслідував Мене, вважали, що світло, 

яке освітлювало шлях Моїм учням, згасло назавжди, і що з мовчанням Мого голосу все 

закінчиться, вони побачили в серці тих, хто пішов за Мною, незгасимий промінь того світла 

вічності, яке ніколи не згасає. Бо якщо одні помилялися щодо Мене, то інші любили Мене, і 

оскільки вони знали, як слідувати за Мною, то, коли Я обіцяв їм прийти знову, вони чекали Мого 

повернення, спостерігаючи і молячись, і при всіх Моїх проявах вони відчували Мою присутність. 

28 Так буде і в теперішньому часі. Ті, хто проникнув у суть Мого вчення, будуть продовжувати 

спостерігати і благоговійно очікувати виконання Моїх слів, тоді як інші забудуть любов, яку Я 

виявив до них, і Мою ревність до їхнього спасіння. 

29 Я бачу біль, який є в кожному серці, і в той час, як вуста мовчать, бо не можуть висловити 

словами те, що відчувають, дух піднімається і має спілкування зі Мною. - Дуже близько до вашого 

серця пульсує Дух Отця, охороняє вас і благословляє. Я також зміцнюю вашу мужність, витираю 

ваші сльози і благословляю всіх вас, які зібралися цього дня, щоб почути голос Отця, який сказав 

вам, що після 1950 року ви більше не будете чути Його Слово через людський розум. 

Ви подібні до Моїх апостолів Другої Епохи, бо вони теж багато слухали Мене. Носіть Моє 

Слово у ваших серцях, щоб ви могли передати його тим, хто не почув Мене через носія голосу. 

30 Ви на землі відзначаєте певні часи і дні, які нагадують вам про великі справи вашого 

Вчителя на його шляху по світу, і Я перебуваю з вами Своїм Буттям і Своєю Присутністю в ті 

моменти, коли ви згадуєте Мої справи. Але тільки люди мають призначені дні, щоб урочисто 

відзначати пам'ять Моїх Страстей. У духовному житті людина не святкує ці події, бо у вічності 

немає (визначених) моментів чи днів, а є лише один "день", який триває і ніколи не закінчується. 

Але Мої божественні справи присутні в дусі праведників, які живуть поруч зі своїм Творцем, і 

поклоніння, яке вони підносять своєму Отцеві, відбувається не тільки в певні моменти, але 

постійно. 

31 О учні, ви, що взяли участь у Моєму бенкеті і їли хліб життя вічного, якого прагнув ваш 

дух! Ви вважаєте, що Я щороку помираю і воскресаю з мертвих, але це тільки у вашій уяві, бо Я 

живу у вічності. Ви вірите, що Мій Дух сходить у нори пороку і місця спокути, щоб нести світло 

тим, хто заблукав, а Я кажу вам: Якщо ви бажаєте цього, якщо ви просите Мене про це, Я зроблю 

це, бо завжди дарую Свої милості, щоб заблудлі могли знайти шлях до свого спасіння. Мій погляд 

завжди спочиває на тому, хто носить свій ланцюг спокути, і Мій Дух вічно присутній у всіх світах і 

на всіх рівнях, не роблячи ніякої різниці ні для кого через його більші або менші знання або 

духовну зрілість. 

32 Знайте, Мої нові учні, що ваша пошана і данина Господеві будуть постійними, не чекаючи 

певного часу чи дня, щоб приносити їх, так само, як постійною є любов вашого Отця до вас. Але 

якщо ви хочете знати, як щодня згадувати Мої діла любові, не впадаючи при цьому в фанатизм, Я 

скажу вам: ваше життя має бути постійним вшануванням Того, Хто все створив, люблячи один 

одного. 

33 Дійте так, і Я дам вам те, чого ви смиренно просите в Мене: щоб простилися вам провини 

ваші. Я втішаю вас і даю вам полегшення, але Я кажу вам: Коли ти виявиш свою провину і твоя 

совість буде судити тебе, молися, виправляй свою провину, озброюйся силою, щоб більше не 

вчинити того самого гріха і щоб тобі не довелося знову просити Мене про прощення. Моє Слово 

навчає вас, щоб ви могли піднятися і дати доступ до світла і одухотворення. 
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34 Це вчення - шлях, що веде вас до Мене. Хочете насолодитися обіцяним Царством? - Я 

нагадую вам про завіт, який ви уклали зі Мною на всі часи, і відроджую його, щоб цей завіт не був 

порушений. Я питаю вас, сини Ізраїля: чи хочете ви увійти в життя вічне і бути зі Мною? - 

Відчуйте Мене зараз, як Я підтверджую і виконую пророцтва і навчаю вас терпінням, щоб в 

майбутньому кожне слово, яке виходить з ваших вуст, народжувалося з вашого духу, заздалегідь 

підготовлене Моєю любов'ю, і перетворювалося в справи милосердя для ваших братів. 

35 Почніть любити ближнього свого, зносити страждання з покорою, добувати хліб свій у поті 

чола свого. Любіть себе, як Я люблю вас, і бережіть цей народ, який Я вибрав з-поміж усіх і який 

назвав "перлиною", в яку Я вклав Свої дари благодаті. 

36 Не поводьтеся, як Фома, коли Я випробовую вас, не просіть Мене дозволити вам вкласти 

пальці в рану на Моєму боці, щоб увірувати. Якщо Мені доведеться дати вам вчення, від якого 

здригнеться ваш дух, не оцінюйте Мене неправильно, не сумнівайтеся, щоб потім не плакати від 

докорів сумління. Бо ваше життя - це шлях випробувань і чудес, болю, а потім радощів, на якому 

формується дух на сходах до досконалості. 

37 Не будьте, як Петро, не відрікайтеся від Того, Хто з такою любов'ю передав вам Своє 

вчення, не соромтеся належати до цього народу і володіти духовними дарами, які Я вам довірив, бо 

тоді ви відречетесь від Мене не тричі, як той учень, а тисячу разів тисячу разів, бо ви 

розмножилися числом і ваше невір'я позначиться і на інших народах. 

38 Пильнуйте, щоб не було зраджено Мою Справа, щоб не проросло в серцях насіння Іуди, і - 

коли для цих сердець настане година пробудження - вони в розгубленості своїй повірять, як той 

учень, що тілесна смерть звільнить їх від докорів сумління, викликаних скоєним ними 

переступництвом. Бо інакше вони увійдуть у духовну долину, не знайшовши спокою для свого 

духу, який ніколи не вмирає. 

39 Подивіться, як Я показую вам справжнє життя, коли наближаюся до вас і даю вам відчути 

Мою присутність. Але вас мало, хто зацікавлений в тому, щоб це знати, інші ж поступово 

"вмирають" від невіри, тому що ви не повірили в Мене, коли Я став людиною в Другу Епоху. 

Сьогодні ви знову сумніваєтеся в Моєму Слові і Моїх явних справах, випробовуєте Мене на 

міцність, хоча Я прийшов лише для того, щоб підняти вас до духовного життя і познайомити з 

істиною. 

40 Мій Дух переживає пристрасті, які не закінчуються. Кожної миті Він підноситься на хресті, 

і терновий вінець стискає Мої скроні. Мої рани відкриваються і Я приношусь у жертву заново, щоб 

ви знайшли на Моєму прикладі урок любові до своїх братів і жили вічно. 

41 Сьогодні Я приходжу до вас у дусі і кажу вам, що Я живу вічно, а ви часто помирали, бо хоч 

і маєте Мене навколо себе і чуєте Моє Слово, але не вмієте прийняти його у своє серце, як земля, 

коли її перевертає сіяч і підтримує проростання насіння. Ось чому Моє насіння любові не принесло 

плоду сторицею і не розмножилося, як на те Моя воля. 

42 У цей час Я суджу живих і мертвих. Світло Моєї любові виливається в кожний дух і на 

кожну плоть. "Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться". Блаженні смиренні, бо вони 

пожинатимуть славу і похвалу. 

43 Коли прийде час, ви встанете, улюблені люди, і зробите Моє святе Слово відчутним для 

ваших братів. Ви розійдетеся по всьому світу, як добрі учні, і це нове Євангеліє, яке я вам 

залишаю, буде поширюватися. Це світло, яке виходить від Шостої Печатки, просвітить людство 

цього часу, і з ним будуть прояснені таємниці. Моє вчення пустить коріння в різних народах, і все, 

що люди не відкрили, вони дізнаються через світло, яке дають Сім Печаток. А ви будете говорити 

про ці вчення, які ви отримали, і наставляти людей у виконанні Моїх заповідей. 

44 Коли Мої діти проникнуть в суть Мого вчення, вони зрозуміють, що це була Моя Воля 

з'єднати Себе з людьми від духу до духу, що Я повернувся до них, бо Мій Заповіт нерозривний. 

45 Ніхто не може називати себе живим, хто не знає Моєї істини, або учнем, який чинить 

злочинні дії, хоча і має цю настанову. Я прийшов, щоб повернути душі, які заблукали, і звільнити 

їх від невігластва і гріха. 
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46 Очищайтеся, як Магдалина, і живіть для служіння Мені. Вона навернулася з любові та 

покаяння. Оскільки світ не пробудився до Моєї любові, то вшануйте Мене (принаймні) ви, що 

почули Мене, виконуючи заповідь, яка говорить вам: "Любіть один одного". 

47 Народи, які сьогодні воюють, - це "нерозумні діви", які не спали, а коли з'явився Чоловік і 

постукав у їхні двері, вони заснули. Цей народ (тут) відчув Мене і тому зумів зберегти мир. 

48 Я був твоїм слугою, щоб навчити тебе смиренності. Кожного разу, коли ви просили Мене 

справедливо, Я давав вам, ваша воля - Моя; ви просили Мене, щоб вам не бракувало їжі, щоб Я 

відвернув нужду від вашого дому, і Я давав вам те, що необхідно. Я дарую вам усе, навіть якщо ви 

не просите, бо Я - ваш Отець і Я люблю вас. Який біль може мучити дитину, якого не відчуває 

батько? Хто з вас не має хліба до рота, хто не одягнений, хто не має даху над головою? - Я 

спостерігаю за всіма Своїми дітьми. Чисте повітря живить вас, поля дарують вам своє насіння і 

плоди, щоб нагодувати вас. Не бракувало джерела, щоб дати вам свою воду для втамування спраги. 

Я дав людині розум, щоб вона шукала засоби для життя і жила достатнім життям, відкриваючи в 

природі те, що необхідно для її благополуччя. Зрозумійте, що не ви створили істот і підтримуєте 

їхнє життя, а Я люблю вас і призначаю кожній істоті її долю. 

49 У цей час, коли Я виявив Себе в Дусі, щоб дати вам Мою настанову, Я кажу вам: виконайте 

Третій Заповіт, який Я залишаю вам. Нехай твій дух поспішає до Мене, прийми Мою благодать, 

щоб світло Моє засяяло в тобі і "Слово" було на твоїх устах. 

50 Омийтеся сльозами спокути і покаяння. Поглиблюйте своє розуміння через молитву, щоб 

ваші висновки були правильними. Тоді ви відчуєте на собі світло Мого натхнення, і ваша радість 

буде безмірною. Після того, як ви отримаєте це божественне натхнення, ви підете говорити з 

вашими братами про Мою Роботу, і істинно кажу вам, ваше слово буде свідченням істини. 

51 Я відкрив вам Моє вчення через Слово, яке проголошувалося вустами багатьох глашатаїв, у 

багатьох місцях зборів, з одним і тим же духовним змістом і в одній і тій же формі, і яке (у всіх 

них) позначало один і той же шлях і вказувало на одну і ту ж мету. 

52 Ніхто з тих, хто чув Мене за цей час, не може сказати - не збрехавши, - що не зрозумів 

Мене, бо кожен, хто був покликаний, був заздалегідь підготовлений. Моє Слово - це божественний 

скарб, який Я не хочу, щоб ви зберігали тільки для себе. Не ставай багатим скнарою, бо інакше, 

думаючи, що маєш багато мудрості, не матимеш нічого. Істинно кажу вам: егоїзм - це темрява, а 

темрява в душі - це невігластво. 

53 Детальним і ясним є Моє вчення в Третій Ері, вчення, яке Ілля пояснює вам своїм Словом і 

яке, крім того, ваші духовні брати* роблять легким для розуміння своїми порадами, щоб ви не 

жили в помилці. Хто з Моїх учнів, отримавши цю настанову, зможе відчути себе занадто слабким, 

щоб виконати Мою заповідь - нести це послання людям? 
* Маються на увазі духи-охоронці, яким також дозволялося давати про себе знати через своїх протеже. 

54 Я хочу, щоб ви навчилися всіх способів і засобів активної благодійності, щоб ви не 

говорили Мені: "Отче, як Ти можеш вимагати, щоб я ділився з ближнім своїм хлібом чи грошима, 

коли їх так мало?". - Якщо ви не вмієте практикувати милосердя, ви не можете навчити своїх братів 

цьому вченню. 

55 Істинно кажу вам: якщо багато разів руки ваші будуть порожні перед обличчям нужденних, 

то дух ваш завжди знайде в собі, що дати. Якщо ви не маєте нічого матеріального, щоб поділитися 

з братами, нехай ваш дух запропонує багато з того, що він має. Але зрозумійте, що якщо необхідно, 

щоб ваша благодійність полягала в матеріальних речах, ви не повинні ухилятися від виконання 

свого обов'язку, кажучи, що цього було достатньо з (добрим) наміром. Учіться у свого Отця, який 

дає вам усе, як для душі, так і для тіла. Вчіться у Ісуса, який навчив вас віддавати все з любові до 

братів. 

56 Несіть свій хрест з терпінням і любов'ю, щоб Я міг сказати вам: Будьте благословенні! 

У серці деяких Моїх дітей Я бачу бурі, що розгортаються, і кажу їм: дивіться і моліться, бо буря 

пройде, і ви побачите, як знову засяє веселка миру. 

57 Завтра, коли горе огорне людство, ви будете дякувати за те, що зуміли зміцнити свій дух 

завдяки випробуванням, які ви переживаєте сьогодні. Якби ви могли бачити картини болю, голоду і 
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страждань, які існують мільйонами в країнах, що воюють, ви б не наважилися скаржитися; і 

істинно кажу вам: навіть якщо багато хто з ваших братів не благословляють Мене, принаймні, вони 

не богохульствують! 

58 Пильнуйте і моліться, робіть себе гідними Моїх благ і знищуйте молитвою все, що є 

причиною людської розбещеності. 

59 Після хаосу, що наближається, люди будуть шукати Моєї Батьківської любові і знайдуть 

Мене в очікуванні всіх Моїх дітей. Бо в Третій Епосі все людство визнає Мене і всі духовно 

об'єднаються в єдиному поклонінні Богу. 

60 Люди вчинили, як "блудний син", але коли вони розтринькають навіть останній залишок 

своєї спадщини, то згадають про свого Отця і повернуться до Нього. 

61 Я попереджаю вас усіх Своїм пророчим словом. Слухайте її і поширюйте, щоб завтра, 

побачивши її виконання, ви зрозуміли, що це Отець вас навчив. 

62 Як далеко людство від духовної битви, що насувається! Скільки Моїх дітей, чиї вуста 

ніколи не вимовляли Моє ім'я, здивуються, коли почують, як воно звідусіль прославляється! 

63 Я кажу вам промовляти Моє ім'я тільки тоді, коли ви вважаєте це необхідним, щоб ви могли 

навчити своїх братів шанувати Отця. 

64 Коли ти побачиш, що зі світу пішла всяка моральність, чеснота і справедливість, його 

оновлення здасться тобі неможливим; але саме в цьому і відкриється велич Мого Вчення. 

65 Нехай Моє вчення розквітне у ваших серцях. Дивіться один на одного з любов'ю, 

допомагайте один одному у вашому духовному завданні, підтримуйте один одного у 

випробуваннях. 

66 Коли ви підготуєте себе, виконуючи Мій Закон, Я дам людству знаки, які зроблять ваш 

союз відомим. 

67 Коли ви будете озброєні так, щоб ваші брати відчули у своїх серцях бажання жити в лоні 

цього народу? Зрозумійте, наскільки серйозне завдання і відповідальність тих, хто почув Мене 

через людський розум в цей час Мого прояву. 

68 Любіть один одного, і ви побачите, як за вами підуть великі натовпи, бо люди тільки й 

чекають прикладу справжнього милосердя і любові, щоб піти за Моєю істиною. Якщо ви пожнете 

віру в серцях ваших братів, ви відчуєте Мою любов у вашому єстві, і тоді не буде більшої нагороди 

для вашого духу, ніж мир. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 50 
1 Як жайворонок розгортає крила, щоб укрити своїх пташенят, так і Моя любов розгортається 

над вами. 

2 Цей голос, що кличе вас, - це голос Божественного Учителя, це слово - від Того, Хто 

створив усе суще. Той, Хто має владу над усім, перетворить камінь твого серця на святилище 

любові та піднесення і запалить світло там, де була лише темрява. 

3 Деякі з вас будуть перетворені і оснащені Моїм Вченням, щоб відправитися на пошуки тих, 

хто загубився в пустелі, бо саме так Я бачу людське життя - як пустелю. Деякі відчувають себе 

самотніми посеред мільйонів душ, знемагаючи від спраги, і немає нікого, хто міг би запропонувати 

їм трохи води; саме туди Я пошлю Своїх нових апостолів. 

Я хочу, щоб Моє ім'я знову вимовлялося з любов'ю одними і з розчуленням чулося іншими. Я 

хочу, щоб про це знали ті, хто цього не знає. Є люди - старі, жінки, діти - які нічого не знають про 

Моє існування. Я хочу, щоб усі знали Мене і знали, що в Мені вони мають найлюблячішого Отця, 

щоб усі Мене чули і любили. 

4 Ви повинні приготуватися, бо дуже близький момент, коли Я дам про Себе знати у вашому 

дусі. Я прийду до вас і постукаю в двері кожного серця: Блаженний, хто вміє дати Мені притулок. 

Одних проситиму хліба, інших води, як пророкував вам Мій учень Іван: "Ось Я стою під дверима і 

стукаю. Якщо хтось почує Мій голос і відчинить двері, Я ввійду і буду вечеряти з ним, а він зі 

Мною. 

5 Зрозумійте, що це не будуть матеріальні речі, про які Я прошу вас, це будуть справи любові 

вашого духу. Бо Мій голод і Моя спрага - щоб ви любили один одного і жили в мирі. 

6 Нехай Моя любов проросте у ваших серцях і нею втамує спрагу, яка поглинає це людство. 

7 Я не втомився чекати на вас, але ви втомилися від такого тривалого блукання, бо ви 

пройшли довгий шлях (розвитку). Нехай ніхто не боїться йти за Мною, бо Я буду його посохом. 

8 Боротися за те, щоб людство одухотворилося. Коли ви побачите, як це здійсниться, ви 

будете радіти і дякувати своєму Батькові. Але якщо вам не дано це відчути, не бійтеся, нехай буде 

посіяне зерно. Бо якщо ви не пожнете плоди тут, то пожнете їх у житті, яке вас чекає. Яким буде це 

життя? - Не хвилюйтеся, вірте в неї, бо вона нескінченно прекрасніша і досконаліша за ту, в якій ви 

живете сьогодні. У вашій мові немає слів, здатних описати або виразити Божественне, і якби Я 

описав вам це життя в будь-якій формі, ви б не змогли ні духовно його сприйняти, ні зрозуміти. У 

кожному світі і на кожному рівні, якого ви досягнете, Я скажу вам те, що вам потрібно знати там. 

Але Я маю багато чого відкрити вам у цьому світі, щоб ви змогли піднятися до тих, хто чекає вас, 

не спотикаючись об перешкоди шляху. 

9 Я хочу, щоб людина набула мудрості бути смиренною і водночас милосердною. Подивіться, 

як багато хто через невелике знання стає марнославним, відчуває себе великим, хапає скіпетр і 

коронує себе перед своїми братами. Будь смиренним серцем, будь простим і привітним, тоді Я 

увінчаю тебе, але не людськими марнославствами. Людству немає необхідності бачити цю 

нагороду. - Не шукайте винагороди серед людей, які мало що можуть вам дати. Шукайте, щоб Той, 

Хто є всяка праведність і володіє всім, відшкодував вам. 

10 Не зупиняйтеся на своєму життєвому шляху, не робіть кроку назад у своєму розвитку. 

Подумайте, скільки страждань і перипетій привели вас до цього моменту. Рибалка сердець 

визволив вас і привів у безпеку, не оскверняйте себе знову. 

Я послав вас на землю, щоб ви спокутували свої гріхи, а не примножували їх. Не думайте - бо 

ви бачите, що Я прощаю вам кожну провину, - що Моя справедливість ніколи не зможе прийти до 

вас і змусити вас прокинутися від вашого сну величі. Нехай мир Моєї любові відкриє вам все, що 

бажає знати Моя Воля, щоб не біль Моєї справедливості промовляв до вас. 

11 Вчіться, використовуйте Божественну настанову і нехай вона стане ділом. Це буде 

(найкращим) способом довести, що ви навчилися від Мене. Але якщо Я запитаю вас, що ви 

зробили з Моїм люблячим вченням, то, сподіваюся, ви не відповісте, що не зрозуміли почутого і 

що все вам невідомо. Якби ви, що чули Мої слова, своїми справами довели б Мою любов і Мою 

справедливість хибними, то яке насіння залишили б ви на землі? 



U 50 

131 

12 У цей момент Моя Воля, щоб ви молилися за народи світу, за ваших братів по людству, і Я 

обіцяю вам, що Я зійду до всіх вас "жайворонком "*, так само, як Я вже зійшов до вас. 
* "Жайворонок" є поетичним символом Господа, який сходить до нас у Своїй Перемозі, щоб радувати і 

захищати нас, подібно до того, як жайворонок радує нас своєю піснею і захищає своїх пташенят 

крилами. 

13 З любов'ю і радістю бачу, що всі ви приготувалися прийняти Мене - хто добрими справами, 

хто болем, а хто духовною покутою. Треба було пройти тернистими стежками, щоб дістатися до 

дерева, де співає соловейко, чия пісня дарує спокій серцю. 

14 Коли ви виходили на шляхи життя, досвіду і розвитку, ви йшли зі своєю спадщиною; але 

тепер, коли ви чуєте Мій голос, який здивував вас на півдорозі, Я знаходжу вас без спадщини. 

15 Яку спадщину має на увазі Учитель? - Духу. Бо поки одні її втратили, інші проміняли на 

суєту світу. Але настав момент, коли ви відчули потребу в духовних дарах, і, не знаходячи їх в 

собі, почали боязко шукати їх тим чи іншим способом. Ось чому Я часто називаю вас "блудними 

синами", бо ви подібні до того, про кого Я говорив вам у Своїй притчі. 

16 У ваших серцях закарбувалися сліди бурь, що пройшли над ними, на ваших ногах ще свіжі 

шрами від тернів шляху, і в усьому вашому єстві я бачу муки життя, яке, як ви тепер розумієте, не 

може бути вічним. 

17 Твій дух пережив довгу ніч безсоння і сліз; але надія, яку ти покладав, коли вирушав 

шукати Мене, не розчарувалася. Бо прекрасний світанок здивував вас і засліпив на мить ваш дух. 

18 Нарешті блудний син - присутній у серцях усіх, хто складає цей народ, - повернувся до 

рідної домівки, знову почув Його голос і відчув, як його обіймає безмежна любов. Сором 

показувати розірваний одяг і ноги без сандалій зник, коли він відчув батьківський поцілунок у чоло 

як доказ того, що все прощено тим батьком, який так довго чекав на повернення сина. 

19 Ось чому Я сказав вам сьогодні, що ви всі підготували себе до того, щоб прийняти Мене, і 

що ви зробили себе гідними Моєї ласки. Коли ви відпочили і ридання у ваших грудях 

припинилися, ваш Отець, перевтілившись у Вчителя, дав вам Свої настанови, щоб ви почали 

виконувати те завдання, для якого були створені і послані на землю. 

20 Хто збільшує свою любов до Отця і стає Його учнем, той вже не може збитися з дороги. 

Усіх їх Я впускаю у Своє святилище, щоб, побачивши чистоту і досконалість, які панують у ньому, 

вони не наважилися коли-небудь осквернити його. 

21 Неофіт приходить у радісне збудження від навчальної промови Божественного Вчителя і, 

проникаючи в суть Його вчення, усвідомлює, що спадщина, яку він вважав втраченою на своєму 

життєвому шляху, завжди була з ним. Але його очі не бачили цього, а серце не відчувало, бо було 

глухе, сліпе і нечутливе до своїх духовних дарів. Знову зміцнілий, захищений і довірливий, він має 

бажання - оскільки він любить свого Творця і відчуває себе любимим Ним - знову подорожувати 

шляхами, які він залишив позаду. Але не для того, щоб заблукати, а для того, щоб освітити їх, 

вирвати терня і відшукати заблукалих блукачів і вказати їм напрямок до того дерева, на якому він 

сам знайшов життя і віру. 

22 Блаженні ті, хто невтомно шукає істину, а ще більше ті, хто, знайшовши її, не тримає її при 

собі, а несе людям, щоб осяяти її світлом шлях своїх братів. 

23 Я назвав вас "робітниками", і ви можете бути правдивими. Я дав вам час, насіння, воду, 

поля і знаряддя праці. 

24 Простота - це символ, в якому Я говорю з вами, щоб ви могли зрозуміти все, що Я хочу 

сказати вам в цих вченнях. 

25 Я залишаю на вашому дусі Свою росу любові, яка робить вас плідними і пестить вас. Ні на 

гори, ні на долини, ні на квіти Я не дозволив пролитися такій великій благодаті, як на вас. Моя 

любов завжди буде з вами; але це Слово, яке Я даю вам зараз через посередництво людського 

інтелекту, воно не буде з вами вічно. 

26 Слухайте Мої слова і зберігайте їх у своїх серцях. Якщо Я не дарував людству, що Я 

повернуся на землю новою людиною, як це є бажанням і вірою багатьох, то Я не дарую вам, щоб 

ви продовжували чути Мене в цій формі після зазначеного часу, який є в кінці 1950 року. Сьогодні 

ви ще не знаєте, що Я приготував для вас після цього часу. 
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27 Я озброю вас зцілювати хворих, втішати вдів і сиріт, навертати грішників словом 

авторитету, зцілювати "прокажених" і наповнювати світлом духовний шлях ваших братів. 

28 Знову заповідаю і залишаю вам насіння життя, любові та одухотворення. Не втрачайте 

спадщину більше ніколи в житті. 

29 Залишаю вам Мій мир, бо Я є мир, що поширюється над світом, як крила жайворонка, що 

вкриває своїх пташенят у гнізді. Коли ви будете духовно подібні до жайворонків миру? 

30 Я дозволив тобі народитися в цьому гнізді любові, де тобі ніколи не бракувало їжі і де Мої 

настанови наповнюють твоє серце насолодою. Ти ще слабкий, крила твої ще не виросли, пір'ячко 

ріденьке. Але настане день, коли ви відчуєте в собі достатньо сил, щоб злітати в польоті, долати 

відстані і відважно долати буйство штормів. Не чиніть так, як ті, що хотіли завчасно покинути 

гніздо і впали на землю, бо ще не вміли бити крилами. Зачекайте, поки Я вкажу вам шлях, тоді ви 

не заблукаєте. Як велика зграя жайворонків, ви розлетитеся, взявши з собою оливкову гілку як 

символ миру, і в листі дерев звиєте нові гнізда. 

31 Ви запитуєте Мене, чому Я прийшов до вас саме в цей час, а Я відповідаю вам: невже ви не 

усвідомлюєте всього того, що відбувається у вашому оточенні? Хіба ви не знаєте, що те, що 

відбувалося у світі останнім часом, і те, що відбувається в даний час, означає проголошення Мого 

пришестя і Моєї присутності серед людей? 

32 Подивіться, як війна захопила найрозвинутіші народи, як нечестя досягло найвищого 

ступеня розвитку. Брехня сприймається як істина; наука, відкриваючи людству великі таємниці, 

дозволила використовувати їх для знищення. А скільки нечесної діяльності світ санкціонував як 

добру! Саме тоді Я з'являюся вам, щоб просвітити ваш розум і зупинити вас у вашому шаленому 

бігу в прірву. 

33 Я звертаюся до вас з Моєю вічною істиною і кажу вам: Якщо ти шукаєш насолоди і бажаєш 

науки, то знайдеш у Мені істинну науку і істинну насолоду. 

34 Яка маленька ваша планета, а як далеко ви живете один від одного! Скільки розбрату у 

вашому світі! 

35 Людина вже не є невігласом, її духовний та інтелектуальний розвиток є великим, тому її 

відповідальність у цю годину випробувань також є дуже великою. Людина цього часу, можливо, 

скаже, що вона не знає Моїх законів і Моєї справедливості. Але це неправда, бо він має в собі дух 

світла. Причина (порушення ним закону) полягає в тому, що дух піддається спокусам і насолодам 

світу, якому він кладе до ніг свої духовні дари і перед яким схиляє шию. 

36 Людство, з любові до вас Я зійшов і матеріалізувався в цій формі. Мій Дух спускається в 

безодні і Моя рука допомоги простягається, щоб врятувати заблукалих овець. Я навчаю вас 

молитися і просити духом, а не устами, бо не тіло повинно просити, а дух, який знає, що потрібно 

обом. Я дав вам мову, щоб ви могли спілкуватися зі своїми братами. 

37 Мова духу знаходиться за межами вашої мови і вашого мислення. Як тіло може виразити те, 

що відчуває дух? Завжди ці вирази будуть бідні, і недосконалі ці вирази в молитві. Завжди сльоза, 

яка витікає з твого ока і яку часто ніхто не бачить, краще промовить до Отця - ридання, яке душить 

у грудях, біль, який ти мовчки приносиш до Мене і терпляче зносиш, або твої добрі справи, 

духовний зміст яких підноситься до Мене, як квіти випускають пахощі. 

38 Свою присутність серед вас Я доводжу фактом Свого вчення. Хтось може сказати: 

"Учителю, Твоє вчення важко втілити в життя, і, можливо, воно не підходить для нашого 

матеріалістичного часу". Але кажу вам, те ж саме було сказано про Моє Слово і в Другу Епоху, і 

все ж саме язичники і ідолопоклонники найшвидше наверталися до нього. 

39 Подібно до того, як Я оголосив вам ці часи великих страждань, Я також кажу вам, що коли 

плутанина закінчиться, настане гармонія між людьми. 

40 Зарозумілі, ті, хто вважає себе великими, ті, хто позбавлені милосердя і справедливості, 

будуть стримані на деякий час у майбутньому, щоб добро, мир і справедливість прогресували на 

землі, а духовність і добра наука зростали в їхньому середовищі. Бо вам не потрібно буде вести 

містичне* життя, щоб догодити Мені, і нікого не примушуватимуть слідувати за Мною. Бо роботи, 

які ви пропонуєте Мені з примусу, Мною не будуть прийняті. До Мене доходять лише підношення 

доброї волі, щирі пориви, спонтанна любов. І Я не хочу, щоб ви служили Мені зі страху перед 
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покаранням. Пора вам знати, що Бог не карає Своїх дітей. Тому не завдавайте Мені більше болю 

своїми поганими судженнями (про Мене). 
* Повністю занурений у духовне і відсторонений від світу. 

41 Ніколи не дозволяйте корисливості керувати вами, не давайте нічого, думаючи наперед про 

винагороду, бо це не є ні любов'ю, ні милосердям. Твій дух не сподівається пожинати любов у світі 

як нагороду за свої добрі справи, бо ти прийшов на землю не для того, щоб пожинати любов, а 

щоб сіяти її. Жнива не від світу цього. 

42 Ті, хто виконав своє завдання в цьому житті, пішли з нього з миром у серці, з посмішкою на 

вустах, сповнені задоволення і смирення, і благословили всіх, не думаючи про весь той біль, який 

вони пожинали за посіяну любов. Я - досконала і справедлива винагорода за ваші труди. Не 

забувайте, що Я сказав вам: "Все, що ви зробите братам вашим, ви зробите Мені". 

43 Якщо заради короткого акту покаяння і духовного піднесення Мій божественний промінь 

зійде на ці тіла (глашатаїв) і вкладе в їхні вуста слово, що виражає Мою божественну настанову, 

яке зворушує вас і змушує тремтіти від своєї любові, - що тільки дасть вам Отець, коли ви, 

сповнені заслуг духу вашого, опинитеся в тому іншому світі? 

44 Я навіть кажу вам: Просіть у Мене скіпетр Мій, і Я дам вам його! Так, діти Мої, знайте, як 

просити, і все буде вам дано, бо якщо одного разу ви зробите себе гідними Мого скіпетра, Я не 

відмовлю вам у ньому. Але я хочу, щоб ви правильно зрозуміли це слово, щоб ви не плуталися. 

45 Багато людей з визнаною освітою у світі не зможуть впізнати Мене в такому вигляді і 

відречуться від Мене. Але не дивуйтеся цьому, бо Я сповістив вам це давно, коли сказав вам: 

"Благословенний Ти, Отче, що відкрив істину Свою малолітнім і сховав її від учених і 

розсудливих". Але це не тому, що Я приховую від когось Свою Істину, а тому, що ті, чий розум 

необтяжений, у своїй (духовній) бідності або нікчемності, краще відчувають Мене, тоді як 

обдаровані, чий розум переповнений теоріями, філософіями і доктринами віри, не можуть ні 

осягнути, ні відчути Мене. Але Правда, яка є для всіх, прийде до кожного в призначений час. 

46 Багато хто прийде і скаже вам, що це не Я говорю з вами, що це не Моя Божественна 

Сутність виливається в цьому Слові. Після цього деякі з вас засумніваються і скажуть Мені у своїй 

скорботі: "Учителю, як це можливо, що я втрачаю віру і (тепер) повинен продовжувати жити без 

Закону і без Бога?". Істинно ж кажу вам: хто відчув Мене і пережив Мене, той уже не може 

відректися від Мене. 

47 Буря ідей і темних сил давно розділила народ. Буря світла об'єднає їх в цей час. 

Вавилонська вежа, яку збудували люди, зруйнована, але в серцях народів і рас ця вежа гордині 

продовжує зростати. Знести її може лише духовна буря, і ця буря зараз починає розхитувати її 

підвалини і її стіни. Але коли ця вежа буде зруйнована, на її місці постане інша, яка не може бути 

зруйнована, бо її міцні підвалини будуть не роз'єднання, а братерства і злагоди. 

48 Щоб допомогти вам зрозуміти Моє вчення, Я кажу вам: прийміть Мене в своє серце, щоб ви 

могли зрозуміти вчення, яке Я відкриваю вам в цей час. Це Слово, яке Я даю вам, є Новим 

Заповітом, який приведе вас до вічного життя. Блаженний, хто визнає високі цінності цього Слова, 

бо тоді він визнає високі цінності, які існують у потойбічному світі. 

Не вимагайте доказів для того, щоб повірити, бо ви б наслідували язичницькі народи давнини, а 

зараз інші часи. Не доводьте свою матеріалізацію і свої сумніви до того, щоб відрікатися від своїх 

пророків і навіть вбивати їх, як ви це робили в Першу Епоху. 

Ви народилися знову у плоті, щоб зробити крок вперед на шляху еволюції, а не зупинятися на 

одному і тому ж уроці. Якщо Моє нове вчення більш глибоке - подивіться, як Я Сам поясню його 

вам, щоб ви змогли його зрозуміти. 

49 Ви усі отримуєте однакове вчення, але ви не усі маєте однакову кількість перевтілень. Ви 

живете в Третю Еру, а деякі ще не знають, в якій вони живуть, і що таке істина, і який шлях 

правильний. 

50 Це час світла і духу, а багато хто ще не знає істинного поклоніння Богу. У той час як одні не 

мають ані найменшого страху перед Моєю справедливістю, інші помилково і невиправдано 

бояться Бога. 



U 50 

134 

Я кажу Своїм учням, що людина повинна боятися самої себе, бо саме вона творить, будує або 

руйнує. Якими несправедливими ви показуєте себе перед своїм Отцем, коли, відчуваючи глибокий 

біль, якого ви самі собі завдаєте, говорите Мені: "Господи, за що Ти караєш мене?". - Я не 

покладаю тернового вінка на голову Своїх дітей і не кладу на їхні плечі важкого хреста. Вони самі 

себе засуджують, самі себе коронують і самі на себе звалюють тягар. 

51 Ісус, праведник, прийняв корону, яку ти дарував Йому, і хрест, який ти наклав на Нього, бо 

Його жертва і Його кров були єдиним, що було гідним позначити своїм прикладом шлях, яким ви 

повинні піднятися, щоб очиститися від своїх гріхів. 

52 Я - ваш суддя, але Мій суд, безповоротний і невблаганний, походить від любові. Сьогодні Я 

суджу живих і мертвих, але навчіться розуміти, хто живий, а хто мертвий. Я - Воскресіння і Життя, 

що воскрешаю до нового життя тих, хто був мертвий для Істини. Я прийшов як Цар, але не ношу 

вінця марнославства, бо Царство Моє є Царство смирення. Для багатьох Я - мертвий, який 

воскресає, бо Я прийшов до людства в Дусі, щоб наново сказати йому, що "Царство Моє не від 

світу цього" і що - для того, щоб почути голос вашого Царя і Господа - необхідно підняти дух, щоб 

достукатися до Нього. 

53 Хто піддався спокусам під час свого перебування на землі і був рабом світу і його 

пристрастей, того смерть застане без сил і без розвитку душі, який ніби носив у собі смерть. 

54 Зло воцарилося у світі і поклоняється у всіх можливих формах. Добро висміюється і з ним 

борються, як з чимось шкідливим або непотрібним. Але коли Мій голос кличе вас з нескінченності 

прийти до Мене шляхом добра, який є єдиним шляхом, що веде до Мене, то це тому, що Я - ваш 

Творець і тому, що ви належите Мені. Якщо Я шукаю вас, то тільки тому, що люблю вас і не хочу, 

щоб хтось втратив блаженство, яке Я приготував для всіх. Я прийшов, як злодій, щоб здивувати 

тебе, але я шукав твій дух. Оскільки Я побачив, що ти несеш важкий хрест, Я не став збільшувати 

його вагу Своїм судом, а навпаки, Я допомагаю тобі нести його. 

55 Істинно кажу вам, що не можу ще вимагати від вас досконалих діл, бо ви народилися в гріху 

і живете в гріху. Але запевняю вас, що силою Свого Слова Я зроблю так, що чесноти з'являться у 

ваших серцях. Дари, які присутні у вашому дусі, і які, як вважає людство, були притаманні лише 

праведникам і пророкам іншого часу, тепер проявляються навіть у великих грішниках, і за 

допомогою цих дарів людство буде врятоване. 

56 Я спраглий твоєї любові, голодний твого миру. Але якщо ви теж голодні і спраглі, що ви 

можете дати Мені? Ваша духовна місія - це місія миру. Спостерігайте і моліться, щоб ви могли 

втілити в життя цей дар, який Я вам довірив. Моліться щодня протягом короткого часу, а решту 

часу використовуйте для виконання своїх духовних і матеріальних обов'язків. 

57 Скажіть людям, що Я полегшив шлях грішників, щоб вони уникли загибелі. Я приходжу 

шукати загублених, бо праведники вже зі Мною. 

58 Я навчу вас йти по світу з м'якістю і в той же час з твердістю. Коли тоді почалося Моє 

проголошення, хто міг би сказати вам про всі духовні благодаті, якими ви будете 

насолоджуватися? 

59 Ви вивчили пророцтва минулих часів і виявили, що було оголошено Моє нове одкровення. 

Але коли ви прийняли явлення Марії, вашої Небесної Матері, дехто здивувався: а чи треба 

передбачати і присутність Марії? - Істинно кажу вам, якщо ви правильно витлумачите пророцтва 

апостола Іоанна, то відкриєте для себе, що Її "Присутність" повинна була бути і в цьому часі. 

60 Скільки з тих, хто належить до цього народу, навіть не заглядали в Писання, бо натхнення 

їхнього духу і віра їхнього серця говорили їм у глибині душі: це - Божественний Учитель. Це наша 

Духовна Мати. 

61 Істинно кажу вам: скрізь, де проявиться Мій Дух, там буде присутня материнська ніжність і 

доброта Марії. 

62 Чому багато хто недооцінив її? Подумайте: якби вона жила тільки як жінка і її місія 

обмежувалася народженням тіла, в якому проявилося "Слово", Я не залишив би її як матір вам біля 

підніжжя хреста, і учні Мої не дивилися б на неї як на рідну матір після того, як Учитель відійшов. 

У нинішній час, коли частина людства заперечує її чистоту і божественність, а інша частина 

визнає її Вселенською Матір'ю, поклоняючись їй фанатичними, неосвіченими і 
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ідолопоклонницькими культами, Я посилаю вам Своє світло і дарую вам її присутність, Щоб через 

її Слово, яке поширює материнську сутність, безмежну ніжність і божественну розраду, ви могли 

вийти до людей і нести у своїх серцях святиню, в якій найніжнішим приношенням буде те, що ви 

присвячуєте своїй Небесній Матері. Тоді ви по праву будете носити ім'я тринітарно-марійських 

спіритуалістів. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 51 
1 Учні, з якою радістю і ніжністю приймають Мене сьогодні ваші серця! Причина цього в 

тому, що раніше ваша Духовна Мати була серед вас і огортала вас Своїм Божественним Єством. 

2 Яка радість буде у вашому дусі, коли він колись житиме поза матерією, яка його ув'язнює, в 

областях миру, і завжди зможе чути голос Небесної Матері, як божественну пісню. 

3 Віра і любов до вашої Духовної Матері - це зерно, яке Я довіряю вам виростити в серцях 

ваших братів. Всі ті, хто з Моєї милості отримав знак на чолі, підуть вперед і будуть освітлювати 

дорогу. Колись давно Я наказав цим же духам позначити двері своїх будинків кров'ю ягняти, як 

символ заповіту і очищення. Я один знаю, чому Я позначив тебе в усі часи, Я один знаю твою долю 

і твій шлях спокути, і тому Моя праведність завжди шукає тебе, щоб ти тримався подалі від зла. 

4 Коли Мій голос пролунав тоді, як звук дзвону, ви миттєво впізнали, Хто кличе, і вирушили, 

щоб почути Мене, а потім піти за Мною. - Ніхто з вас не відчуває себе царем або паном через дари, 

які ви отримали від Мене, або через гідність, в яку ви одягнені. Будьте найскромнішими і водночас 

найстараннішими (у дотриманні) Мого Закону. 

5 Це час вашої духовної активності, коли вам допоможе досвід, набутий вами на шляху 

розвитку. Перебуваючи на землі, ви шукали зручностей і насолод, а живучи в потойбічному світі, 

ви обмежували себе споглядальним життям. Тільки зараз ви починаєте розуміти мету свого 

існування і справжню суть свого духовного завдання. 

6 Щодня люди відкривають нові борозни для морального розтління, і саме туди ви повинні 

посіяти це насіння, працівники Ісуса, щоб приклад ваших добрих справ свідчив про істинність 

Мого Вчення і звільняв ваших братів від їхнього "матеріалізму". 

Нехай ваше життя завжди ковзає по правильному шляху. Тоді, коли смерть відкриє твоєму духу 

ворота вічності, твої брати зможуть сказати: "Ось, це був праведник!". І коли ти прийдеш у Мою 

присутність, Отець може сказати тобі: "Прийди, житимеш зі Мною вічно!". 

7 Ілля, який є Духовним Пастирем Третьої Епохи, є тим, кому довірені духи, як вівці стада 

Господнього. Саме він збере сто сорок чотири тисячі, яких Я позначу знаком Своєї Божественності, 

і коли вони будуть позначені, Моя справедливість впаде на землю. Сьогодні Ілля запалює світло в 

кожному дусі, щоб у годину випробування ніхто не загубився. 

8 Люди, Мій промінь світла стає Словом через Мої глашатаїв, щоб пояснити вам Моє Вчення. 

Це Слово торкнулося ваших сердець, воно вказало вам шлях, який веде до блаженства і полегшує 

тягар вашого хреста. Зміцнюйте себе в Моєму Слові, щоб ви могли мужньо витримати 

випробування і втілювати його в життя з любов'ю і лагідністю. Не бійтеся розкутих язиків 

людських - не забувайте, що вам належить пройти велике випробування. 

9 Потрібно, щоб людство знову повстало проти Мене, потрібно, щоб люди розвідали Мою 

роботу. Тільки так вони зможуть відкрити для себе істину і справедливий закон, тільки так вони 

зможуть знайти Мою присутність і ясно розпізнати Мою мудрість і любов. 

10 У цьому бою ви маєте виконати дуже важливе завдання. Але не вважайте себе власниками 

Мого закону, бо Я - закон, а ви - лише його тлумачі. 

11 Будьте щасливі в думці, що у вас немає величних храмів, які хтось може зруйнувати, бо ви 

можете проводити свої зібрання і в простій кімнаті, і в долині, і на горі. Де зберуться діти Мої і 

покличуть Мене, там Я буду з ними. Також кажу вам, що не буде ніякої людської сили, щоб 

зупинити це Слово, яке буде приходити безперервно до дня, призначеного Моєю Волею. І якби 

люди до того часу змусили замовкнути вуста Моїх учнів або вбили їх, то закричали б їхні мертві 

тіла! 

12 Пророцтва, які Я дав вам у Своєму Слові, будуть вірно виконані. Бо Я не обманув вас, не 

дав вам каміння замість хліба, ані змій замість риби. Я є шлях, істина і життя. 

13 У Другу Епоху Я давав вам лише звістки про Царство, з якого Я прийшов і в яке ви повинні 

увійти. Нині Я приходжу, щоб відкрити вам багато красот цього дому Божественного Отця. Це 

нове життя є початком Царства Миру, яке Я обіцяв вам. 

14 Мій слід чітко видно з першого разу. Ідіть по ньому, йдіть вперед, не залишаючи свого 

хреста, бо без нього вас не впізнають. 
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15 Те, що люди зруйнували, я відбудую. 

16 Увійдіть у світлий і духовний сенс Шостої Печатки, книги, в якій записана ваша доля. 

17 Я даю вам слова розради, інші - для повчання, ще інші - для пильності, а ще інші - для 

приготування, щоб вам нічого не бракувало у вашій дорожній сумці. 

18 Скільки пророцтв Моїх пророків уже збуваються! Йоіл сказав: "Я виллю Духа Мого на 

всяку плоть". Апостол Іоанн бачив цей час у своїх пророчих видіннях, і Моє Слово буде 

сповнюватися у вічності. 

19 Божественне Слово знаходить відгук у серці цього народу. Ви приготували житло, і ось Я з 

вами. Книга Істинного Життя лежить перед вами відкритою, і кожного разу, вивчаючи її, ви 

отримуєте нове вчення. Але ті, хто міцно спить у своїй апатії, нехай не чекають 1950 року, нехай не 

чекають, коли Мій гучний дзвін сповістить про Мій відхід, і тільки в ту годину захочуть вирушити, 

щоб почути Мене. Ви знаєте, що Моє Слово і Слово Мого духовного світу більше не буде чути 

після того року, який Я вказав вам. 

20 Я звільнив вас, і Моя Кров стала символом любові, яку Я маю до вас. Я не хочу, щоб ви 

повернулися до гріха, до темряви. 

21 Наближається всесвітнє відвідування, і Я хочу, щоб Мій народ був готовий, щоб посеред 

бурі він був маяком надії, освітлюючи шлях вигнанцям. Істинно, істинно, три чверті землі будуть 

страждати, вони будуть очищені болем. Слухайте Мене, люди, бо ви повинні донести ці слова до 

всіх ваших братів. 

22 Ви повинні вбити у своїх серцях егоїзм, який він може містити, і дати місце милосердю. Чи 

можна проповідувати любов, не відчуваючи її? Перш ніж ви надягнете цю маску лицемірства на 

своє обличчя, Я буду навчати вас і випробовувати вас доти, доки не викличу у ваших серцях 

щирість. 

23 Настане день Мого відходу, і ті, хто зумів підготуватися, опиняться духовно праворуч 

Господа. Але істинно кажу вам, що число неслухняних, тих, що переступають заборонене коло, 

буде велике. Це будуть ті, хто, хоча і слухали Мене багато разів, але не знали, як використовувати 

або розуміти вчення, і в своєму невігластві будуть просити Отця, щоб Він побув з ними ще деякий 

час, хоча Я багато разів говорив їм: "Слово Моє - слово Царя і ніколи не буде взято назад"; і: 

"Швидше небо і земля пройдуть, або зірка Царя перестане сяяти, ніж одне з Моїх слів не 

збудеться". Тому Я кажу вам, що це була Моя Воля оголосити вам з перших днів Мого прояву про 

кінець цього прояву, щоб всі ви знали і були готові. 

24 Ілля сповістив людям про Мій швидкий прихід, і так само вустами Роке Рохаса Він 

позначив 1950 рік як рік Мого відходу, тобто закінчення періоду для прояву через людський розум. 

25 У цей час Я кажу вам, що Мої уроки далеко попереду і що ви ось-ось відстанете. Якщо ви 

не хочете відчувати себе слабкими в день Відвідин, ви повинні поспішати і напружуватися, щоб 

встигати за Моїми уроками. Тільки так ви відчуєте себе достатньо сильними, щоб увійти в 

наступний період - період діалогу духу з духом. 

26 Я відкрив вам присутність духовного світу, щоб ви відчули близькість своїх братів і 

прийняли їхні мудрі поради. Вони прийшли, щоб принести вам одухотворення. Навіщо ви хотіли 

щомиті тягнути їх до матеріального? Ви не досягнете успіху, але завдасте їм страждань. 
* Це означає не обтяжувати їх матеріальними, грошовими або діловими питаннями. 

27 Ці духи живуть у гармонії з Моєю Божественністю, ви - мертві, яких вони хочуть 

воскресити. Мій голос постійно говоритиме вам: "Готуйтеся! Бо якби це було не так, якби ви не 

усвідомили, що живете в час небезпек і пасток, то на ваших очах поставали б лжехристи, лжеіллі і 

лжедухи, лжедухи "світла". 

28 Ви хочете, щоб світ, люди чи біль відпустили вам ваші гріхи? Пам'ятайте, що Я говорив 

вам: "Дерево пізнається по плодах його", що слід розуміти так, що ви будете судимі по справах 

ваших. Блаженні ті, хто бере свій хрест зі смиренням і покорою. Але серед Моїх апостолів завжди 

знайдеться зрадливий, егоїстичний і брехливий учень, який, якби міг, "віддав би Мене знову на 

жертовну смерть - хоча для того, щоб розіп'яти Мене або обплювати Моє Обличчя, зовсім не 

обов'язково, щоб Я перебував у матеріальному тілі. 
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29 Я хочу, щоб ви всі були слухняні, Я не хочу бачити нікого, хто заслуговує на ці суворі 

слова; бо якщо ваші брати запитають вас про Мене, ви не ховайтеся і не заперечуйте їм, що ви 

слухали Мене. Бо ніхто нехай не відвертається від Мене в хвилину випробування, ніхто нехай не 

приховує своєї спадщини. 

30 Широке Моє вчення в кожному Моєму навчальному зверненні; бо Я хочу створити у 

вашому серці духовну святиню, де Я перебуваю, і місце миру для ваших братів. 

31 Скористайтеся цим часом, коли Моє Слово пестить ваш дух через Носія Голосу. Відкрийте 

своє серце і зберігайте в ньому цю книгу, бо настане момент, коли ви прокинетеся від глибокої 

летаргії і звернетеся до неї в пошуках світла. 

32 Я промовляю до вас зі Свого хреста любові. Але тепер не кров тече з Мого тіла, а світло, що 

спалахує променями, які падають на людей. Я дав вам дар Слова і світло натхнення. З твоїх вуст 

вийде пояснення таємниці Семи Печаток, щоб людство могло пізнати Мою істину. Це Слово, яке Я 

даю вам, зніме темну пов'язку з очей людських. Всі бур'яни будуть викорчувані, а на їхньому місці 

буде посіяне добре насіння. 

33 Ви ходите по слідах крові, пороку і гріха, і проклинаєте тих, хто їх залишив, не знаючи, чи 

не ті це сліди, які ви залишили в минулому житті. Тому не відчувайте себе вільними від 

відповідальності в цей час. Тоді ви зрозумієте, що Моє правосуддя, яким би суворим і 

невблаганним воно вам не здавалося, містить у собі тільки любов. 

Скарб мудрості Я вилив через Моїх глашатаїв за цей час; але тільки після Мого відходу в 1950 

році ви надасте цьому слову повну цінність, коли Мої солов'ї замовкнуть для цих божественних 

пісень. 

34 Слово Моє - Слово Царя, Воля Моя єдина, і коли прийде той час, ніщо і ніхто не змінить 

порядку Моїх заповідей і порад. 

Дехто каже, що до 1950 року ще далеко і що ще є час насолодитися свободою волі, що пізніше 

ще буде час навернутися і виконати Мій закон. Який же бідний і невіглас той, хто так думає і 

відчуває! Хто знає, скільки днів йому ще залишилося прожити на землі? Хто є господарем 

продовження свого існування за своєю волею? 

35 Ніхто не бажає, щоб його душа стала жалюгідним залишком, коли перестане існувати його 

земне вбрання; і не робіть зі своєї душі стражденну тінь, що просить від дверей до дверей і від 

серця до серця милостиню світла, хоча Мій Дух виливає на неї ріки його. 

36 Слухайте, новоприбулі: Учитель хоче, щоб - коли це слово вже не буде чути - ви були 

духовними наставниками своїх дітей, нових поколінь, які Я вам довіряю. Ви будете вчити 

одухотворенню і моральності, тоді ваше насіння буде прийняте в Мою житницю. 

37 Лицемірні фарисеї Другої Епохи на кожному кроці перетинали Мій шлях, сподіваючись 

знайти ваду в Моїй Справі, брехню в Моїх Словах, і так і не змогли знайти. 

38 У цьому теперішньому часі вас будуть шукати, як Ісуса, але оскільки ви не маєте сили і 

мудрості Учителя, Я хочу, щоб ви хоча б були на істинному шляху. Після всього того, що я 

говорив з вами, і часу, який я вам дав, ваша молитва повинна бути майже одухотвореною. Але ви 

ще не перемогли світ, і дух не взяв гору над матерією. 

39 У Другу Еру Я шукав учнів на берегах Галілейського моря, і коли знайшов тих, хто повинен 

був піти за Мною, Я сказав їм: "Ідіть!" - і вони пішли за Мною. Вони залишили все, щоб піти за 

Мною. - Народам, які увірували в Моє Слово, Я сказав: "Хто хоче Мене слухати, нехай роздасть 

майно своє нужденним і йде за Мною. Я навчаю дорозі, яка веде до Мого Царства". Ті учні, які 

згодом стали апостолами любові та істини, яку проповідував Христос, вміли потрясти духовні та 

моральні підвалини тогочасних народів. Любов'ю і кров'ю вони скріпили свою справу відданості 

Отцеві. З тих народів, які слухали Мене, і з тих народів, які пізніше почули Моїх учнів, вийшли 

вірні Моєму вченню мученики. 

40 Сьогодні я не вимагаю ні вашого життя, ні вашої крові, бо сьогодні інший час, в якому ви 

живете. Але хіба ви не можете зробити щось подібне до того, що зробили вони в любові, в 

самозреченні та вірі? 
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41 Дехто каже Мені: "Отче, я готовий віддати за Тебе душу свою", а Я відповідаю: "Ні, сину 

Мій, не віддавай душу свою, не знаючи, за що. Зберігай його, щоб бути корисним своїм братам, а 

коли виконаєш свою місію, то смиренно віддай його Мені". 

42 Сьогодні ви кажете: "Господи, не хлібом єдиним живемо. Приїжджайте до нас і дайте нам 

слово". 

43 Серед перипетій ваших життів ви пам'ятаєте Мене. Ви - "сильний народ", але в хвилини 

найбільших страждань звертаєтеся до Розп'ятого, щоб попросити у Нього сили. 

44 Ви були досить сильними, щоб шукати Мене і слідувати за Мною, і ваша інтуїція привела 

вас до Мене, хоча люди зробили все, щоб приховати світло (істинного) Шляху, Мою обіцянку 

повернутися, Мої пророцтва про Другу Еру і одкровення Мого апостола Іоанна. 

45 Незважаючи ні на що, ви вміли відокремити себе від ідолопоклонства і фанатизму та 

відстояти віру свого духу. І коли ви почули, що Христос повернувся і зараз навчає людей, ви 

відгукнулися на заклик і за простотою форми, в якій Він давав про Себе знати, за скромністю місця 

і за простотою тих, хто йшов за Ним, розпізнали, що це був Учитель. Якби вам сказали, що Він 

давав про Себе знати в палацах людських, ви б не повірили, бо пам'ять про смирення рабина з 

Галілеї ще не стерлася з вашої свідомості. І ви не змогли б збагнути цього, якби Він знову втілився 

в людину. Але коли ви побачили, як Він прийшов у світ у духовній формі, ви відчули, що це світло 

йде від Святого Духа, і це тому, що ви знаєте, що Я не приходжу двічі в одній і тій же формі. 

Учні, закрийте вуха, щоб не чути розмов і думок, які складають про вас люди; пам'ятайте, що 

вони простодушні. Але завжди будьте озброєні, щоб вони не погасили світло вашої віри. 

46 Я відкриваю вам таємницю, щоб ви ніколи не зійшли зі шляху істинного життя, бо в цей час 

у світі немає нікого, хто здатний направити вас на шлях істини. Секрет полягає в тому, щоб 

дозволити своїй совісті вести вас, бо в ній є Я. 

47 У всіх людей і у всіх народів є вожді; але якби Я запитав їх: "Куди вас привели?", то всі 

вони відповіли б Мені: "У біль, у безодню і на загибель". 

48 Я даю вам докладне роз'яснення, яким є шлях, що веде до Мене, навчаючи вас жити на 

землі в чистоті, щоб ваше духовне богослужіння було приємним і гучним. Я кажу вам бути 

(справжніми) людьми, щоб ви могли бути спіритуалістами, які виконують свій обов'язок перед 

"Імператором" і які також знають, як виконувати свої обов'язки перед своїм Богом. 

49 Людське життя має закони, які ви повинні виконувати, щоб бути в гармонії з ним; природа 

вимагає від вас свою данину. Віддавайте кожному закону те, на що він заслуговує, але ніколи не 

помиляйтеся, приносячи Мені данину, яка належить світові, і не приносьте йому жертву, яка 

повинна бути для Мене. Розумію: Хто виконує обидва закони - духовний і матеріальний - той 

прославляє Мене і досягне Мене. 

50 Тому Моє вчення не обмежується духом, але воно стосується і людського життя, тієї моралі, 

яку людина повинна мати в собі. Бо якщо ви зануритеся в ці вчення, то побачите, що життя єдине і 

Шлях також єдиний. 

Не дивуйтеся, що я кажу вам, щоб ви віддавали гідність сім'ям, щоб ви любили своїх батьків, 

щоб чоловіки любили один одного, щоб чоловік бачив у жінці не служницю, а свою гідну 

супутницю, щоб жінка бачила в чоловікові свій захист, свій щит, щоб батьки дарували світові 

здорових дітей, які поведуть його по шляху добра. 

51 Не дивуйтеся, коли Я скажу вам: якщо імператор (тобто держава) вимагає від вас данину 

вашої праці, виконуйте її, бо це також закон, який обтяжує людину. Візьміться за знаряддя праці і 

вирвіть у землі її скарби і плоди любові. 

52 Прагніть до прогресу в людському житті, але ніколи не дозволяйте надмірним амбіціям 

керувати вами, бо тоді ви втратите свою свободу і матеріалізм поневолить вас. 

53 Вкладайте в кожну свою дію те, що підказує вам ваша совість, щоб у них була 

справедливість. Поважайте тих, хто вами керує, йдіть за їхніми закликами і працюйте разом з ними 

на благо всіх. 

Поважайте релігійні переконання ваших братів, і коли ви входите в їхні храми, схиляйте голови в 

щирій побожності, знаючи, що Я присутній на всіх богослужіннях. Не відмовляйтеся від світу, щоб 
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слідувати за Мною, і не відокремлюйте себе від Мене під приводом того, що у вас є обов'язки в 

світі. Навчіться об'єднувати обидва закони в один. 

54 Я лише звільняю вашу душу від непотрібного, від фальшивого, щоб вона змогла у важких 

випробуваннях земного життя піднятися над усякими злиднями, неволею або приниженням. 

Послухайте Мій голос, який говорить вам: Немає нікого на землі, хто мав би владу над вашим 

духом. 

55 Я повинен говорити з вами таким чином, щоб зруйнувати погані інтерпретації, які були дані 

Моєму Вченню. Сьогодні Я роблю це через цих людей, через яких Я даю про Себе знати, які не є 

праведниками, але яких Я все ж таки обрав, бо такою була Моя воля. 

56 Вони знають: Чим більша їхня підготовка і чистота, тим більше натхнення входить в їхній 

розум. Це є причиною оновлення і вдосконалення цих Моїх дітей, які колись грішили, а сьогодні 

борються за те, щоб зробити себе гідними нести Моє Слово. 

57 Якщо ви хочете шукати досконалість, ви не знайдете її в носіях голосу. Шукайте його в 

духовному сенсі Мого Слова, там ви знайдете Мою Присутність. 

58 Люди, вчіться практикувати милосердя у всіх його різноманітних проявах. Але не робіть 

свої справи відомими через те, що ви шукаєте захоплення або похвали; бо ця нагорода мала, і ви 

таким чином втрачаєте велику нагороду, яку Я приготував для вас. 

59 Я говорю вам не тільки про очищення душі, а й про зміцнення тіла, щоб нові покоління, які 

вийдуть з вас, були здоровими і їхні душі змогли виконати свою нелегку місію. 

60 Моліться, але ваша молитва повинна бути короткою, щоб решту часу ви могли використати 

для виконання закону. Лише п'ять хвилин молитви Я прошу у вас, але в них ви віддасте себе Мені, 

щоб почути Мій голос у вашій совісті. Істинно кажу вам, не всі ви не спите і не молитеся, бо Моє 

пильне око проникло у ваше серце, куди часто навіть ви самі не можете проникнути, і виявило все, 

що ви ховаєте в ньому. 

61 Настав судний час для людства. Людина людину, народ народ і нація націю судять Моєю 

Божественністю. Але люди цього не помічають і не знають, в який час вони живуть. Тому Я 

прийшов у Дусі і направив Свій промінь на людський розум, і через його посередництво відкрив 

вам, Хто з вами говорить, в який час ви живете і яке ваше завдання. 

62 Я вклав зміст Моїх трьох Заповітів у серце цього народу, і хоча ви знаєте, що володієте 

Істиною і Законом, ви все одно неправильно оцінюєте один одного. Це відбувається тому, що 

вплив війни, яка нависла над народами, торкнувся і вас. 

63 З вами говорить єдиний Бог, який існує, якого ви назвали Єговою, коли Він явив вам Свою 

силу і відкрив вам Закон на горі Синай, якого ви назвали Ісусом, бо в Ньому було Моє Слово, і 

якого сьогодні ви називаєте Святим Духом, бо Я є Дух Істини. 

64 Як так сталося, що ви побачили три божества там, де існує лише Одне? Ви всі - діти цього 

Бога. Чому тут, на землі, ви не вмієте любити один одного як брати, якими ви є? Ви знаєте, що 

люди вбивають людей, що кров ллється ріками, але біль, який заливає землю, не потрясає ваших 

сердець. 

Я сказав вам: Моліться, і якщо ви будете виконувати Мої заповіді, то вам не треба буде боятися 

ні воєн, ні голоду, ні моровиці, ні невідомих хвороб. Але якщо ви вільні від цих хвороб, то для 

того, щоб молитися за свого ближнього і піклуватися про нього. Не сумнівайтеся в силі молитви, 

бо вона є найбільшою зброєю духу. 

65 Нерозумна рука людини відкрила ворота, які стримували сили і стихії очищення, що 

прийшли на людство. 

66 Народи землі, ви п'єте дуже гірку чашу і відчуваєте біль до найглибших глибин ваших 

сердець, тому що ви самі цього захотіли. Пийте в терпінні, щоб з цього досвіду ви могли 

почерпнути світло і користь для вашого духу, коли ви вирушите на пошуки істинного шляху, який 

приведе вас до руїн храму, який ви зруйнували в собі і який ви повинні відновити, щоб в ньому 

Мій голос промовляв до вас, і ви могли знову володіти Моїм Законом. 

67 Моліться і заробляйте, люди, бо на ваш народ чекає війна. Ваша духовна місія чекає на вас. 

Не дайте голоду, хворобам і смерті заволодіти вами. Якщо вашій вірі не вистачає сили, вам 

доведеться рвати на собі волосся у відчаї, коли ви побачите, як ваші брати вбивають себе, як ваші 
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діти страждають від голоду. Вода, яку ви будете пити, буде гіркою, ваші гори і ваші долини 

висохнуть, дерева не принесуть плодів, і ця земля, яку багато хто вважає землею обітованою через 

її багатство і достаток, нічого не зможе запропонувати іноземцю, який наблизиться до неї в 

пошуках свободи або хліба. 

68 Істинно кажу вам, в той час як Мій прихований скарб мудрості, повний одкровень і 

милосердя, тільки чекає години, коли людство зверне свій погляд до Отця і покаже себе голосно і 

смиренно, щоб осипати його всім тим, що Я приготував для нього, ви завжди кидали виклик Моїй 

справедливості, і в цей час Я прийняв ваш виклик. 

Я приходжу з войовничою метою, сила Моя велика, війська Мої численні, зброя Моя 

непереможна. Врешті-решт Я переможу, але не над мертвими (переможцем) воскресну, а перед 

живими. Нікого Я не принижу, всі піднесуть обличчя свої, щоб славити Ім'я Моє. Тому серед вас, 

Мій народе, Я хочу бачити єдність, милосердя, повагу і любов одного "трудящого" до іншого, 

однієї громади до іншої. 

69 Я дарую вам цей час для того, щоб ви знищили у своїх серцях ідолопоклонство, фанатизм, 

все непотрібне і погане, що присутнє у ваших звичках і поклонінні Богу. Відчуйте, як Божественне 

Слово сходить на людство, але посеред Моєї справедливості відчуйте Мій мир. 

70 О долина сліз і крові, в якій люди ставлять собі престоли, щоб поклонятися самим собі, а 

потім власноруч копають собі могили! Я прийшов звільнити їх від гріха і смерті, бо вони самі себе 

зв'язали і поневолили. Істинно кажу вам, цей світ більше не належить цим людям, тому він щомиті 

відштовхує їх від себе. 

71 Земля, яка прихистила людей, як самовіддана і багатодітна мати, відтепер на кожному кроці 

вказуватиме їм шлях, що веде не до свого лона, а до Вишнього, де інша Мати, Мати Небесна, чекає 

на прихід своїх дітей, щоб огорнути їх своїм покровом, який є вічною обіцянкою блаженства. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 52 
1 Наповнюйте себе Моїм Божественним Буттям, будьте сильними у виконанні Мого Закону, і 

ви знайдете в нагороду мир і втіху у своїх справах. Будьте справжніми заступниками за своїх 

братів і принесіть їм мир Мого Духа своїми молитвами і своїми заслугами. Не позбавляйте себе 

Моєї благодаті в ці часи спокус. Зміцнюйте свій дух, щоб вийти переможцями з випробувань. 

2 Заступайтеся і навіть заробляйте заслуги для тих, хто вас не любить. Будьте подібні до 

Марії, вашої Небесної Матері, Божої Заступниці, яка заступається як за того, хто покладає на неї 

надію, так і за того, хто закрив від неї своє серце, або ж за того, хто заперечує її чистоту і 

божественну природу. 

3 Нелегке твоє завдання і благородна твоя доля, народе. Не відхиляйтеся більше від шляху, 

який Я намітив для вас. Я збудував святилище у ваших серцях, але не дайте згаснути в ньому 

полум'ю віри, не дайте померти ідеалу, який вас одухотворяє. Не огортай темрявою храм твій, бо 

коли хто постукає в браму його, не знайде світла, якого шукає, і не почує відгомону голосу Мого. 

Носіть Мою Присутність і Моє Слово у ваших серцях, і істинно кажу вам, ніхто не зможе 

зруйнувати ваше святилище або змусити вас відступити на шляху. Хто зможе перешкодити вам 

любити Мене? 

4 Моє світло сяє в кожному розумі і Мій голос звучить в кожній совісті, але люди не хочуть 

усвідомлювати час, в якому вони живуть. Необхідно, щоб "народ" озброївся, щоб нести добру 

новину людству, і Я хочу, щоб цим народом був той, кого Я вибрав, щоб дати йому можливість 

почути Моє божественне Слово. 

Коли Я постійно кажу вам озброюватися, це тому, що ви повинні свідчити про Мій прояв через 

людський розум, і це свідчення не повинно обмежуватися повторенням доктрин, яких ви навчилися 

від Мене, але ви повинні давати свідчення духовної сили - будь то навернення впертих грішників, 

зцілення покинутих хворих, або виконання будь-якої іншої роботи, якої Я навчив вас. Пам'ятайте, 

якщо ви підете на роботу, не досягнувши спочатку оновлення свого життя і початку 

одухотворення, то уподібнитеся лицемірним фарисеям, які, проповідуючи любов і милосердя, 

виставляли напоказ свою фальшиву доброчесність і приховували свою розпусту. Я не хочу, щоб 

серед Моїх нових учнів були нещирі або лицеміри. 

5 Якщо ви палко бажаєте, щоб Моє вчення розквітло на землі, сійте його так само чисто, як Я 

передав його вам, і поливайте це божественне насіння водою ваших добрих справ. Ідіть своєю 

дорогою, покладаючись на Мій захист. 

6 Хто може зупинити тебе або змусити замовкнути, коли ти берешся до роботи, натхненний 

Моїм Божественним Світлом? - Ніхто, Мій народе, так само, як свого часу ніхто не змусив Ісуса 

замовкнути. Якщо Він мовчав по відношенню до деяких грішників, то для того, щоб дати вам урок 

смирення, адже Він свідчив про істинність Свого Слова Своїми справами. 

7 Усвідомте, що минули роки, протягом яких Моє Слово звучало через цих голосоносців, і 

ніхто не зміг заглушити божественний голос, що виходив з їхніх вуст. Істинно кажу вам, що 1950 

рік настане без перерви. Але як тільки настане кінець цього року, Мої солов'ї замовкнуть для 

передачі Моїх вчень; бо все, що Я маю сказати вам через їхнє посередництво на цій стадії Мого 

прояву, буде тоді завершено. 

8 Ти будеш свідчити про Моє вчення справами, словами і думками, і ніщо не зупинить потік 

світла, якому Я дозволю вирватися з твого духу. Але прийде і ваша година мовчання: Я запечатаю 

уста твої і приведу тебе додому (до Мене), бо те, що Я мав сказати через твоє посередництво, буде 

тоді сказано до останнього слова. 

9 Я хочу, щоб ви всі об'єдналися, не роблячи різниці через те, що ви відвідуєте різні місця 

зібрання. Бо настанова, що дійшла до всіх, одна й та сама, світло, що осяює ваші уми, в одних 

однакове, як і в інших. 

10 Я дав вам засоби для захисту вашої віри і для нагляду за справою, яку Я вам доручив; але 

ніколи Я не давав вам зброї для того, щоб ви вбивали один одного. Я хочу, щоб ті, хто формує цей 

народ, були воїнами Моєї духовної справи, але ніколи - ворогами її. 
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11 Моя потаємна скарбниця серця відкрилася в цей час, щоб зробити духовно бідних, голодних 

і спраглих справедливості, власниками духовного скарбу. Вас це не радує? Чи не тремтить ваше 

серце від вдячності, о люди? - "Так", - скажеш ти Мені. Але я хочу, щоб це "так" було не зі слів, не 

з думок, а щоб ви висловлювали його справами любові до своїх братів. 

12 Зараз Я кажу вам: відпочиньте кілька хвилин від ваших земних турбот. Ви багато пройшли 

зі своїм тягарем болю на плечах. Прийдіть до джерела благодаті, щоб напитися цієї води, яка 

спасає. Зараз ви ще слабкі, але незабаром ви перетворитеся на сильних, щоб боротися за Мою 

Справа і витримати випробування. 

13 Зашнуровуйте сандалі, бо на вас чекає новий шлях, де ви знайдете безмежні можливості 

сіяти милосердя і любов. Ви все ще боїтеся, і саме тому ви не захотіли оголосити людству про 

новий час. - Ви повинні зрозуміти, що те, що Отець вклав у вас, належить вашим братам, і що ви 

повинні донести це до них. 

14 Я не даю вам нових духовних дарів або здібностей в цей час, бо те, що ви усвідомили як 

своє надбання, завжди було у вашому дусі. Але час спливає, і я прошу вас: Чого ви чекаєте, щоб 

приступити до виконання свого завдання? Ви чекаєте, поки невіруючі люди будуть знущатися над 

Моїм Словом, над Моїм новим проявом і публікувати всюди фальсифікації? 

15 Нехай Мої вчення стануть діями і живіть ними: Істинно кажу вам: замовкнуть хулительські 

вуста, до вас уважно звернуться непокірні, щоб знайти тлумачення Мого Вчення, і вони знайдуть 

дуже великі і красномовні свідоцтва Моєї Істини, якщо ваші справи будуть відзначені любов'ю і 

милосердям. Скільки з них, побачивши, як Ви зцілюєте хворих, приведуть до Вас своїх близьких, 

сповнені надії знайти полегшення своїх страждань. 

16 Передавайте Моє вчення в чистоті, тоді вам не потрібно буде ховатися, щоб зцілювати 

хворих. Бо істинно кажу вам, що в цей час ви не будете шукати катакомб, щоб займатися Моїм 

вченням, але будете робити це при світлі дня. - Не бійтеся! Якщо вам не повірять у вашому 

оточенні, ви просто підете в інші провінції, де знайдете палкі серця. 

17 Ви повинні першими переконатися в істині, яку хочете проголошувати, щоб потім передати 

цю віру своїм братам. Якщо сумнів увійде у ваш розум, він буде подібний до кинджала, який 

завдасть смертельного удару по вашій відданості. 

18 Над вами вже пройшли три епохи. Зрозумійте, що ви повинні приступити до виконання 

найвищого з ваших призначень. Прокидайтеся від духовної інерції і твердим кроком рухайтеся 

вперед по шляху своєї еволюції. 

19 Не запитуй Мене, чому ти все ще дивуєшся спокусам, хоча й перебуваєш на шляху 

Господньому. Зрозумійте, що саме тоді ви проходите найбільше випробувань. Тому я завжди кажу 

вам: "Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. 

20 Наближається день, коли ваші брати прийдуть ставити вам запитання. Чи приховаєте ви 

тоді те, що Я відкрив вам з такою любов'ю? - Я не дав вам нічого, чого ви могли б соромитися в 

Моєму вченні. 

21 Не чекайте, поки примножиться плач на землі і посиляться чутки про війну, щоб взяти себе 

в руки. Моліться і творіть щоденні діла милосердя, бо цим ви будете протистояти силі зла. 

22 Якщо хтось із вас не готує себе до виконання своїх завдань, то це тому, що ви не знаєте 

здібностей, якими Я наділив ваш дух. 

23 Блаженні ті, хто вміє знаходити духовний сенс Мого Слова, бо їм буде цей спадок. Шукачі 

божественної істини - це ті, хто завжди йшов за своїм Творцем. Вони знайдуть присутність 

Учителя в цьому скромному прояві. 

24 Зовні Мій прояв у цей час може здатися бідним. Поправді ж кажу вам: Я збудував святиню 

в серці людини, яка слухає Моє Слово. Не думайте, що серед тих, кого я обрав за цей час, існують 

рейтинги - я люблю всіх однаково. Не думайте, що дар голосу, яким володіють ті, хто передає Моє 

Слово, досягнутий завдяки власним заслугам. Настільки велика ця благодать, що тільки через Мою 

любов людина змогла її отримати. 

25 Це завдання важко виконати тому, хто його отримав. Великий тягар цього хреста, бо, не 

відвертаючись від потреб світу і не відмовляючись від своїх матеріальних обов'язків, глашатай 
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повинен досягти того ступеня одухотворення, який дозволить йому прийняти божественний 

промінь Мого натхнення. 

26 Бувають моменти, коли дивуєшся, що Бог може бути з тобою і давати про себе знати з 

такою любов'ю. Твоє здивування походить від того, що, усвідомлюючи свої плями і 

недосконалості, ти відчуваєш себе недостойним цього такого великого доказу любові твого Отця. 

Моя любов завжди дивувала вас, бо ви судили Мене так, як звикли судити себе. Чому в тебе 

виникає думка, що в Мені прихована образа, почуття помсти або егоїзм? Я кажу вам: Коли ви 

судите себе внутрішньо у (само)дослідженні у світлі своєї совісті, через чесне і смиренне визнання 

свого проступку, ви робите себе гідними того, щоб Я зійшов до вас, щоб говорити з вами про Моє 

Царство; бо ваша скорбота за те, що ви образили Мене, допомагає вам очиститися. 

27 Не дивуйтеся, що Моя любов слідує за вами скрізь, незважаючи на ваші гріхи. Ви всі - Мої 

діти. У цьому світі ви мали образ Божественної любові в любові ваших батьків. Ви можете 

відвернутися від них, можете не визнавати їхньої влади, можете не виконувати їхніх наказів, 

можете не прислухатися до їхніх порад, можете завдати рану в їхньому серці своїми злими 

вчинками, можете дати причину, щоб їхні очі висохли від великої кількості сліз, щоб на скронях 

з'явилося сиве волосся, а на обличчях - сліди страждань, але вони ніколи не перестануть любити 

вас, і у них будуть тільки благословення та прощення для вас. Але якщо ці батьки, яких ви мали на 

землі, не будучи досконалими, дали вам такі великі докази чистої і піднесеної любові, - чому ж ви 

дивуєтеся, що Той, Хто створив ці серця і дав їм завдання бути батьками, любить вас досконалою 

любов'ю? Любов - це найвища істина. Заради істини я став людиною, і заради істини я помер як 

людина. 

28 У цей час Я не вимагаю від вас кривавої жертви. Але дехто поклав своє життя в Моє ім'я, 

засліплений на мить своїм фанатизмом і після того, як вів нечисте життя. Ці дії не зможуть 

прорости справжніми зернами, а будуть і надалі сприяти фанатизму. 

29 Тому я кажу вам, щоб ви відчували своє слово, коли ви говорите, і щоб ви жили в своєму 

серці тим вченням, яке ви даєте. Ніщо не скаже краще, ніж власне життя. 

30 Моя любов не здивує вас, але не сумнівайтеся в ній, коли відчуєте, що часто спорожняєте 

дуже гірку чашу в цьому світі. - Людина може опуститися низько, наповнитися темрявою або не 

зважитися повернутися до Мене. Але для всіх настане час, коли вони відчують Мене у своєму 

єстві, не будуть відчувати Мене далеким (більше), не зможуть вважати Мене чужим або 

заперечувати Моє існування, Мою любов і Мою справедливість. 

31 Подібно до того, як людина може створити для себе на землі світ духовного спокою, 

подібний до спокою Мого Царства, так само вона може через свою зіпсованість вести існування, 

подібне до пекла пороків, злоби і докорів сумління. 

32 І в потойбічному світі дух може зіткнутися зі світами темряви, корупції, ненависті і помсти, 

відповідно до нахилів душі, її відхилень і пристрастей. Істинно ж кажу вам: і рай, і пекло, про які 

люди тільки уявляють собі за допомогою земних форм і образів, є не що інше, як різні ступені 

розвитку душі: один - в силу своєї чесноти і розвитку - на вершині досконалості, інший - у безодні 

своєї темряви, своїх пороків і своїх оман. 

33 Для праведної душі байдуже, в якому місці вона опиниться, бо скрізь вона буде мати в собі 

мир і небо Творця. Нечиста і заплутана душа, з іншого боку, може опинитися в найкращому зі 

світів, і вона буде безперервно відчувати в собі пекло своїх докорів сумління, яке буде горіти в ній, 

поки вони не очистять її. 

34 Чи вірите ви, що Я, ваш Батько, створив місця, спеціально призначені для того, щоб ви 

карали вас і таким чином вічно мстилися Мені за ваші образи? 

35 Наскільки обмежені люди, які викладають ці теорії! 

36 Як це можливо, що ви вірите в те, що вічна темрява і вічний біль - це кінець, який чекає на 

деяких духів? Навіть якщо вони згрішили, вони все одно назавжди залишаться дітьми Божими, 

якщо їм потрібне повчання - ось Учитель. Якщо їм потрібна любов - ось Отець. Якщо вони 

прагнуть прощення - ось ідеальний Суддя. 
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37 Той, хто ніколи не намагається шукати Мене і виправляти свої помилки, не прийде до Мене. 

Але немає нікого, хто протистоїть Моїй справедливості або Моїм випробуванням. Тільки 

очищеним можна прийти до Мене. 

38 Учні, якщо в момент, коли ви чуєте Моє Слово, ви не розумієте його, зберігайте його в 

пам'яті, згадуйте і осмислюйте його у хвилини відпочинку. Тоді ви навчитеся розуміти багато чого 

з того, чому Я вас навчив. Якщо ви не накопичуєте знання, то що ви можете передати натовпам, які 

ще прийдуть? 

39 Я дозволив вам усім без винятку прийти в Мою Присутність, щоб дати вам Моє вчення. 

Перед тим, як доручити вам служіння, Я витираю ваші сльози, загоюю ваші рани, втамовую ваш 

духовний голод і спрагу. І коли Я дав вам докази Моєї любові і запалив у ваших серцях світло віри 

і надії, Я сказав вам: "Всі ви покликані - чи хочете ви бути серед обраних? Тоді дехто запитує: 

"Куди і куди ви нас ведете?". - Це ті, хто тужить за світом і його радощами. Інші ж кажуть Мені: 

"Господи, ми недостойні називатися Твоїми обранцями, але нехай буде воля Твоя щодо нас". - Це 

ті, хто вже готовий прагнути вгору. 

40 Тим, хто йде за Мною, Я кладу мир у світі на їхні серця, щоб вони "пильнували" і молилися 

за нього. Народи незабаром піднесуть свої молитви, щоб просити Мене про мир, який Я 

пропонував їм у всі часи. Раніше я давав людям скуштувати плоди своєї праці, бачити, як течуть 

ріки людської крові, і бачити картини болю, гори трупів і міста, перетворені на руїни. Я хотів, щоб 

люди з скам'янілими серцями побачили спустошення домівок, відчай серед невинних, матерів, які, 

не тямлячи себе від болю, цілують розтерзані тіла своїх дітей, щоб зблизька побачили весь відчай, 

страх і весь плач людей, щоб у своїй гордині вони відчули приниження, а совість підказала їм, що 

їхня велич, їхня сила і їхня мудрість - брехня, що єдине по-справжньому велике походить від 

Божественного Духа. 

Коли ці люди відкриють очі на правду, вони жахнуться - не від (жахливих) картин, які побачать 

їхні очі, а від самих себе, і оскільки вони не можуть уникнути погляду і голосу своєї совісті, вони 

відчують всередині себе темряву і вогонь докорів сумління; бо їм доведеться відповісти за кожне 

життя, за кожен біль і навіть за останню краплю крові, пролиту на їхньому рахунку. 

41 Я буду не тільки закликати людей до відповідальності за те, що вони зробили з чужими 

життями, я буду вимагати від них звіту за те, що вони зробили зі своїм власним життям, зі своїм 

тілом. Хто ж тоді скаже, що він прийшов до Мене як дух саме в той час, коли годинник вічності 

повинен був покликати його геть? - Нікому! - Бо часто ви вкорочуєте своє існування через 

передчасне старіння, іноді вас забирають з причин, які не варті однієї вашої сльози чи однієї вашої 

сивої волосини. 

42 Я - невблаганна і досконала справедливість, що випливає з найчистішої любові, яка є вашим 

Творцем, і Я лише прошу, щоб ви відвернулися від задоволень світу, щоб почути Моє Слово. 

Учитель з радістю відкриває Свою книгу досконалого вчення, щоб порадувати вас новим уроком. 

Як часто одне Моє вчення могло врятувати вас. При цьому ваш дух прокинувся і відчув ті мандати, 

які він отримав від свого життєвого початку. 

43 Я відкрив, що ваше серце зберігає марне насіння, яке воно зібрало на землі; але тепер воно 

повинно бути перетворене на житницю, де ви будете зберігати добрі плоди ваших справ любові. 

44 Серед натовпу людей є великі грішники, ті, хто занурив свою душу в бруд пристрастей, хто 

позбавив (інших) честі, хто принизив сивину старих, хто вкрав чуже добро, хто заплямував 

невинність дитини і вбив свого ближнього фізично чи морально. 

45 Є ті, хто Мене не чують, хто оскверняє рідний дім, хто порушує божественні чи людські 

закони, хто гасить віру в серцях. Але коли вони чують Моє Слово, що торкається ніжних струн 

їхніх сердець, то кажуть: "Це говорить Суддя, але з якою добротою Він дає нам зрозуміти наші 

помилки, і з якою делікатністю Він навчає і виправляє нас". Коли ці серця залишають місце 

зустрічі, де вони почули цей голос, їм здається, що вони бачать життя і все, що їх оточує, осяяним 

не тільки матеріальним світлом, але переповненим божественним світлом, яке промовляє до 

людини скрізь у творінні. Тоді перед очима того, хто очистився, постає прекрасне життя, де він 

бачив лише матерію, плотські задоволення або гріхи. Перед його духом постає існування, про яке 

він не підозрював, - повне одкровень, обітниць і натхнень. Це диво любові, а не тільки слова, бо як 
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часто люди говорили більш вишукано і досконало, ніж ці скромні і неписьменні носії голосу, через 

яких Я даю про Себе знати. Але той духовний зміст, який вкладається в кожне з цих слів, може 

виходити тільки з Божественної Любові. 

46 Мало хто чув Моє Слово в такій формі, але істинно кажу вам, що всі люди чують Мій голос 

у тиші святилища, присутнього в їхніх душах, навіть якщо їхній розум не в змозі осягнути ці 

натхнення, а їхні вуста не знають, як висловити все те, що вони постійно отримують за допомогою 

своїх духовних дарів. Коли ви будете оснащені, ви зрозумієте цю істину. 

47 У цьому Третьому Часі Ілля є Пастирем, який день за днем рятує вас від небезпеки. Він - 

той, хто заходить у затишний куточок твоєї опочивальні, коли ти молишся, хто стоїть поруч у 

"самотності пустелі" і йде за тобою в "далеких денних мандрах". Скрізь, де вам потрібен хтось, хто 

захистить вас або голос, який додасть вам мужності, є Ілля, Духовний Пастир Третьої Ери. 

48 Якщо ви хочете знати, де живе Ілля, то скажу вам, що в Духовному Царстві. Хто з вас може 

піднятися, щоб побачити Його? - Ще нікого. - Тому він і приходить до вас, щоб підготувати шляхи, 

які ведуть до вашого серця, щоб потім прийшов Учитель і просвітив усе ваше єство. Але не 

думайте, що Я спускаюся до тих, хто шукає Мене з більшою чистотою і досконалістю; ні, Я 

приходжу до кожного, хто шукає Мене - до того, хто стоїть на колінах перед своїм ідолом, до того, 

хто осягає Мене у формах або уявленнях, дуже далеких від істини. Кожен шукає Мене в міру 

можливостей свого духу, і Я не дам загасити полум'я віри, яке він має в найпотаємнішій частині 

свого єства щодо існування Бога. 

49 Моя воля, щоб у цей час люди змогли з'єднатися зі своїм Господом від душі до душі, щоб у 

серці людини було справжнє святилище, в якому вона чує голос Отця. 

50 Для того, щоб досягти цього ступеня одухотворення, люди повинні будуть взяти участь у 

великих битвах релігій, які розбудять заснулих духів, які (тоді) побачать світло істини. 

51 Чи не вважаєте ви, що настав час людям принести поклоніння і віддати данину своєму 

Богові, своєму Творцеві, гідну того, хто її приймає, і того, хто її приносить? 

Якщо ви будете вивчати і спостерігати за різними царствами Природи, то знайдете в них 

нескінченну кількість прикладів, повчань і притч, гідних того, щоб взяти їх за взірець. Я не кажу 

вам, що нижчі істоти повинні бути вашими панами. Але я вам кажу, що природа, все життя - це 

книга, автор якої - Бог. Я відкрив цю книгу перед людьми, щоб вони могли розпізнати в ній Мою 

досконалість, Мою любов і Мою справедливість - не на словах, а на ділі. 

52 Не шукайте Мене в книгах фальшивого навчання або у ваших теоріях, які, як правило, 

помилкові через матеріалізм, в якому ви живете. Вам вже було даровано ходити в повній насолоді 

своєю вільною волею на всіх шляхах. Сьогодні я прошу вас призупинити свій стрімкий біг і на 

кілька хвилин замислитися над набутим життєвим досвідом, над усім тим, що ви побачили, відчули 

і вистраждали на довгому шляху, який пройшли. Істинно, істинно кажу вам: хто скористається цим 

світлом (знання), той знайде шлях істини, який приведе його до власного походження. Шлях - це Я; 

хто пізнав його, той пізнав Мене. Я - початок і кінець шляху. Я є Альфа і Омега. 

53 Я - Учитель Простоти, який говорить з вами, як добрий друг, на найбільш звичній для вас 

мові, щоб висвітлити для вас таємниці і розкрити секрети, які досі були приховані від вашого 

людського пізнання. 

54 Дайте своєму духу можливість освіжитися в спогляданні Божественного і у виконанні 

законів, якими він керується. Не вважайте це життя єдиним засобом добробуту, а фізичну працю - 

єдиним засобом. Не обмежуйтеся любов'ю до своєї сім'ї, бо ваші поля ширші. Егоїзм не є насінням 

Божим. 

55 Люди так полюбили це життя, що - коли приходить час його покинути - повстають проти 

Моєї волі і не хочуть чути заклику, з яким Я звертаюся до них. Вони відкидають мир Мого Царства 

і просять у Отця ще один період часу на землі, щоб продовжувати володіти своїми тимчасовими 

благами. 

56 Станьте чутливими, щоб ви могли відчувати духовне життя і не задовольнятися початком 

свого розвитку - бо це і є життя, - бо над ним існують вищі твори творіння. 

57 Не намагайтеся відкидати смерть, коли вона наближається до вас за Моєю волею, і не 

просіть вченого зробити для вас диво - встояти перед Моїми порадами і продовжити своє 
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існування, бо ви обидва гірко пошкодуєте про цю помилку. Підготуйте себе в цьому житті, і у вас 

не буде причин боятися свого входу в потойбічний світ. 

58 Ти плачеш, коли хтось із твоїх відходить у духовну долину, замість того, щоб відчувати 

спокій, бо розумієш, що він робить ще один крок до свого Господа. З іншого боку, ви святкуєте 

свято, коли нова істота приходить у ваш дім, не думаючи в ту годину, що цей дух прийшов у плоті, 

щоб виконати спокуту в цій долині сліз; тоді ви повинні плакати за ним. 

59 Коли ви будете відчувати до чужинців те, що відчуваєте до своїх рідних? - Від єдиного 

шлюбу народилося нескінченне насіння цього людства, яке дуже скоро розділилося на сім'ї, 

племена, народи і нації, породивши відмінності в звичаях, мовах і релігіях. Ці відмінності 

породжували ненависть і створювали розбіжності між одними та іншими. Виникли війни і 

суперництво. Насіння Каїна принесло багато плодів. Але тепер, коли розум розвинувся і ви 

натренували свої уми - чому ви продовжуєте бачити один в одному чужих, ненавидячи і вбиваючи 

один одного? Сьогодні ви знаєте, що всі духи вийшли з Мого Божественного Духа і що людство 

походить від однієї пари, тому ви є братами по духу і навіть по крові. 

60 Наскільки ти далекий від істинного шляху, якщо не відчуваєш болю ближнього, хоча він є 

частиною тебе самого! Ви бачите, як повз вас проходить людина, яку ви ніколи раніше не бачили, і, 

вважаючи її незнайомцем, не вітаєтесь з нею. З іншого боку, коли бачиш, як проходить похоронна 

процесія, то оголюєш голову. Чому ви не присвячуєте свою увагу, свою любов і своє милосердя 

живим? 

Була Моя воля, щоб ви своєю любов'ю стирали кордони і відмінності, які існують у світі, але люди 

не захотіли цього. Ви хочете, щоб саме людська кров стирала кордони і зближувала людей? Ви 

хочете, щоб війна злила раси? 

З найдавніших часів Я готував народ, щоб він знав і любив Мене, щоб він був як факел серед 

людства, і він був часом сильним, а часом слабким. Сьогодні Я відправив їх назад на землю, щоб 

збулися пророцтва. Саме цей народ духовно прийняв три Заповіти, і, знаючи, що Я проявляю Себе 

в цей час через людський розум, не наважився відректися від Мене відкрито. Бо їхній дух пам'ятає, 

що в Другу Епоху вони кричали "Розіпни обманщика" і гірко страждали після цього. 

Сьогодні багато хто з них повірив у Моє повернення, але є й такі, що не повірили. Але ці 

увірують і після Мого відходу в 1950 році, бо вони побачать виконання Моїх пророцтв і скажуть 

Мені: "Господи, коли Ти говорив зі мною, я сумнівався; але тепер, коли Ти пішов і я бачу, що Твоє 

слово здійснилося, я вірю в Тебе". 

61 Перш ніж Я замовкну Моє (зовні чутне) Слово, підійдуть ті, кого ви називаєте іноземцями, і 

хто - не вловивши ясно цього Слова через відмінності в мові - відчує, що їхній дух наповнений 

миром і живиться Моєю Божественною Істотою. Бо це буде Моя любов, яку вони відчують у 

своєму серці, а ви вже знаєте, що любов - це мова духу. Ці (іноземці) також підуть за Мною, бо 

народ Мій розсіяний по всьому світу. 

62 Посеред бурі Я прийшов до вас у цей час. Ще не засяяла веселка миру, ще не прилетів голуб 

з оливковою гілкою. Але настане момент, коли Я, Вища Любов, зможу сказати всім людям: А ось і 

я. Тоді всі впізнають Мене і об'єднаються. Я і сьогодні суджу живих і мертвих. 

63 У Третю Еру Я піднявся з могили забуття, в яку Мене ввергло людство, щоб пробудити 

його до нового життя, бо Я є Життя. Ніхто не може померти. Навіть той, хто власноруч позбавляє 

себе існування, почує, як його совість докоряє йому за невіру. 

64 Я хочу, щоб ви крок за кроком формували сім'ю, народ, який є цілісним душею і тілом. 

65 Коли ж ви побачите серед себе духовне піднесення Авеля, слухняність Авраама, силу 

Якова, терпіння Іова та одухотворення Іоанна? Усвідомте свою відповідальність у світі. 

66 Люди, тікайте від пороку, щоб кров ваша була плідним насінням, і щоб плід завтрашнього 

дня був прийнятний. 

67 Жінки, Я готую вас до того, щоб ви подарували світові дітей миру і доброї волі. Безплідним 

кажу: моліться, не соромтеся своєї спокути. Будьте віддані, бо Я здивую вас і змушу вас відчути 

серцебиття нової істоти у вашому лоні. 

68 Народжуйте досконалих дітей, як ваш Творець, який створив тільки досконалих істот, і 

виконуйте Божественну заповідь, яка вимагає від вас любові один до одного. 
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Мир Мій з вами! 
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Інструкція 53 
1 Чому Я виявляю, що з того дня, як Я відкриваю вам Себе, і до наступного дня, коли Я даю 

вам нове вчення, за такий короткий проміжок часу ви вже втратили той мир, який Я вам дарував? 

Не втрачайте на ваших життєвих шляхах благодаті, яку я вам дарую. 

Через випробування і перипетії, які трапляються на вашому шляху, ви приходите з розпачем, з 

розкаяним серцем. Такими Я майже завжди бачу вас, коли дарую вам Свій мир, щоб ви з радісною 

відвагою і вірою йшли шляхом розвитку свого життя. 

2 Я навчив вас молитися, щоб ви могли звільнитися від небезпек і перешкод, пасток і 

темряви. Я говорив вам, що навіть сили природи почують вашу молитву, коли вони будуть 

розв'язані заради Моєї справедливості. Вони пройдуть повз вас, не зачепивши, бо ви вміли 

молитися з вірою і щирістю. 

3 З бруду і безодні Я підніму ваш дух в цей час, щоб він пізнав не тільки свого Бога, але і 

себе, а також свої духовні дари. Але спочатку вам доведеться пройти через горнило страждань, які 

очистять вас. Бо без внутрішнього оновлення ваші дари не зможуть засяяти на повну силу. 

4 Людські пристрасті подібні до бурі, що штормить твою внутрішню святиню, і тільки той, 

хто молиться, має достатньо сил, щоб витримати випробування, і тільки той, хто пильнує, має 

достатньо пильності, щоб захистити себе. 

5 Коли Я говорю вам про храми і святині, Я маю на увазі не місця зібрання, які ви будуєте в 

матеріалі, але ваше серце; бо куди б ви не пішли, там буде храм, і ви знайдете Мою любов, яка 

завжди присутня в ньому. 

6 Людство створило релігії, щось на зразок стежок, які ведуть до Мене. Але я кажу вам: Не 

ходіть більше по людському тлумаченню, яке кожен дає Моєму Закону. Настав час, коли ви всі 

знаєте, як приймати Моє натхнення, щоб воно було тим світлом, яке веде вас. 

7 Іноді запитуєш себе: Чому цей народ* єдиний, до якого Я звернувся, коли так багато 

народів потребують цього? - На це я відповідаю вам, що в ті часи лише група людей була свідком 

Моїх розп'яття і смерті, але Кров Агнця розлилася по всьому людству, щоб вказати йому шлях до 

його спокути. Так Я буду говорити з цими громадами тут сьогодні; але світло Мого Духа 

виливається на весь світ.  

* Мається на увазі духовний народ Ізраїлю, представлений маленькою паствою, яка живе в мексиканському 

народі. 

8 Всі засоби для того, щоб вчитися і діяти відповідно, Я вже передав вам, і Я не хочу, щоб ви, 

прийшовши в Мою присутність духом, залишилися без урожаю і робили вигляд, що 

непоступливість і некерованість тіла не дозволили вам виконати поставлене завдання. Бо хто не 

переможе спокуси світу, той не матиме гідності постати перед Господом своїм. Великою силою 

володіє тіло у своїх пристрастях, нахилах і слабкостях, але дух наділений вищою силою, і нею він 

може перемагати зло. 

9 Яка була б заслуга вашого духу, якби він працював у тілі без волі і без власних нахилів? 

Боротьба духу зі своєю тілесною оболонкою - це боротьба сили проти сили. Там вона знаходить 

той пробний камінь, яким повинна довести свою вищість і свою велич духу. Це випробування, в 

якому дух часто на мить перемагає спокуси, в які світ вводить його через плоть. Настільки велика 

сила, з якою вони (спокуси) діють на дух, що у вас, зрештою, складається враження, ніби 

надприродна і зловмисна сила тягне вас на погибель і губить у пристрастях. 

10 Яка ж велика відповідальність духу перед Богом! Плоть не взяла на себе цю 

відповідальність. Подивіться, як вона вічно спочиває в землі, коли приходить смерть. Коли ж ви 

придбаєте заслуги, щоб ваш дух став гідним жити в більш досконалих будинках, ніж той, в якому 

ви живете? 

11 Світ пропонує вам корони, які свідчать лише про марнославство, гордість і фальшиву велич. 

Дух, що вміє піднятися над цією суєтою, має інший вінець, зарезервований для нього в 

майбутньому, - вінець Моєї мудрості. 

12 Колись Я шукав долини, гори, море і пустелю, щоб говорити з вами. І сьогодні я побачив, 

що є серця, які своїм спокоєм нагадують долини, а є такі, що нагадують бурхливе море, подібне до 
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того, яке пінилося, коли Ісус плив по ньому зі своїми учнями в човні. Одні своїм (духовним) 

піднесенням, коли слухають Мене, уподібнюються до гори, а інші своєю самотністю і (духовною) 

сухістю - до пустелі. 

13 Хто чує Моє Слово - любіть його, вивчайте і виконуйте його. Скільки тих, хто бажав її 

почути, не можуть її почути, бо не отримали цієї благодаті в цей час. Але істинно кажу вам, що 

луна його дійде до всіх і в більшій чистоті, бо не голос людський до них прийде, але Дух Божий. 

14 Сьогодні Я працюю над вашим серцем долотом Мого Слова, вчу його відчувати біль інших, 

бо хто не має співчуття, той не може бути Моїм апостолом. Я не хочу, щоб нужденні, марно 

постукавши у ваші двері, запитували Мене, ридаючи, чи це Мої обранці, ті, кого Я поставив 

опікунами горя їхніх братів, опорою і підтримкою для нужденних. Пильнуйте, учні, щоб навіть 

серед ночі, коли ви міцно спите, ви могли розпізнати руку, що стукає у ваші двері. Той нужденний, 

хто шукає тебе сьогодні, може бути тим, хто, зворушений твоєю готовністю допомогти, також 

перетвориться на Мого працівника і полегшить твою місію завтра. Скільки з тих, хто сьогодні 

приходить до вас з проханням трохи любові, розуміння чи справедливості, завтра стане щитом, 

який вас захистить, або свідком, який вас врятує. Але чого можна чекати від того, хто з усім своїм 

болем стукав у ваші двері і покладав надію на вашу готовність допомогти, а потім не почув? Нехай 

прийде до вас той, хто загруз у багні пороку; якщо ви вмієте зворушити його внутрішньо, він 

відчує покаяння. Нехай обірванець відчує себе гідним вашого дому і вашого столу, але не 

відчувайте відрази до його убогості, можливо, він духовно чистіший і прикрашеніший за вас. Не 

приберігайте свою найкращу увагу і свої найдобріші посмішки для тих, хто має в руках матеріальні 

блага, або хто презентує себе в дорогому вбранні. Нехай ваше серце не дивиться на ці відмінності, і 

роздавайте користь від ваших дарів усім однаково. Страждань багато - скільки добра можна 

зробити в будь-який день і в будь-який час! 

15 Якщо ви поспостерігаєте за дітьми, то побачите, що є багато маленьких дітей без любові, 

без закону і без хліба. Якщо ви підете серед молоді, то побачите боротьбу пристрастей, хибні 

шляхи, а якщо озирнетеся серед чоловіків і жінок, які досягли життєвої зрілості, то побачите серед 

них трагедії, дуже гірку чашу: іноді вдівство, відсутність надії і віри, а також справжньої духовної 

підтримки, яка б їх втішила і підтримала. 

16 Тільки Моє Слово здатне доторкнутися до зачерствілого від страждань серця і зробити його 

чутливим. Багато хто з вас настраждався настільки, що не відчував чужого болю і був до нього 

байдужим. 

Я говорю з вами багато болю і часто згадую про милосердя, яке ви повинні мати до своїх братів, бо 

у світі стільки страждань, скільки існує людей, і в теперішньому часі страждання людства тільки 

починаються. Тому Я готую вас, щоб ви своєю любов'ю давали нові сили своїм братам. 

17 Якщо великим народам землі подобається пити за "добро" світу, піднімаючи чашу гіркоти і 

виливаючи її на людство, я пропоную вам з цього скромного столу духовну чашу, повну солодощів 

і життя, щоб ви могли донести це послання до тих, у кого в серці смерть, а на вустах гіркота. 

18 Ідіть крок за кроком цим шляхом любові. Нехай над вами, не слабшаючи, проносяться 

штормові вітри. Ваші вуха почують, як вони скажуть, що ви на шляху загибелі; але зміцнійте себе в 

пам'яті Моїх слів, коли Я сказав вам, що Мій покров покриє кожного, хто йде в світі шляхом, який 

Я позначив для нього кривавим слідом Моїх Страстей. 

19 Я хочу, щоб ваше обличчя відображало лагідність вашого духу, а не лицемірство, бо те, 

чого не бачать ваші брати, Я буду судити. - Після бурь, які повинні обрушитися на цей народ, 

число тих, хто залишиться зібраними навколо Мене, буде невеликим, тому що багато хто впаде у 

відчай через випробування. Але ті, хто залишиться, будуть тими, хто зробить Мою справу 

процвітаючою. Тоді все буде чистим, як у матеріальному, так і в духовному плані. Бо Я відкрив 

вам шлях Своїм Словом, який був закритий злобою і непослухом людським. Очі вашого духу 

також відкрилися, щоб ви могли бачити істину. Ще раз кажу вам, що кожне око буде бачити Мене. 

Праведне покаяння, про яке Я прошу вас, має на меті покласти початок оновленню у вашому 

житті. Тому я вам кажу, що не хочу, щоб ви прикривалися "одягом" лицемірства. Я хочу, щоб ви 

були добрими і щирими і своїми справами свідчили про істинність Мого вчення. 
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20 Ви отримаєте великий скарб мудрості, не потребуючи книг людських, бо єдиний ваш 

підручник - це Слово, в якому на вас не будуть впливати ні чужі вчення, ні погані тлумачення, ні 

теорії людські, а тільки Мій Закон, який вкаже вам шлях вашого розвитку. 

21 Густа завіса вашого матеріалізму змусила вас зануритися в невігластво, яке змусило вас 

відчути себе далекими від Божественного і яке приховало від вас світло, що повинне осяяти життя 

духу. Тоді Мій Голос розірвав цю завісу і показав вам Моє Святилище, відкривши вам нові вчення 

з Моєї потаємної камери серця. при Моєму духовному прояві одні запалювали свій світильник 

віри, а інші вважали за краще продовжувати споглядати життя в тому світлі, яке давали їм їхні 

невеликі духовні знання; Я - не єдиний, хто зміг дати вам це світло; Я - єдиний, хто зміг дати вам 

це світло Коли ж ви осягнете все те, що потрібно накопичити для вашого духу? 

22 Я не забороняю вам досліджувати природу або накопичувати знання, якщо це йде на 

користь і прогрес вашого людського життя. Але я також хочу, щоб ви були зацікавлені в 

досягненні світла для вашого духу, бо це буде єдине, що ви візьмете з собою звідси в потойбіччя і 

що буде корисним для вас на духовному шляху для вашого прогресу. Я настільки близький до 

кожного з вас, що вам достатньо лише запитати Мене про щось подумки, щоб тут же отримати 

Мою відповідь. Ніхто не може дорікнути Отцю, що Він віддалився від Своїх дітей. Бо Я, як 

люблячий Пастир, завжди піклувався про всіх Своїх овець, і можу сказати вам по правді, що жодна 

з них не загубилася і не загубиться, бо Я всюди перебуваю. Всюди присутнє Моє світло, і життя і 

любов вашого Отця пульсує в усьому творінні. 

23 Людина ухилилася від виконання Мого Закону; але сьогодні Я можу сказати вам, що 

завдяки Моєму вченню любові Я повертаю багатьох заблукалих овець на їхній висхідний шлях. 

Але якщо ці повернуться до перешкоди, Я приведу інших, поки не утримаю їх усіх в огорожі Моєї 

любові. 

24 Сьогодні ви знаєте, що біль очищає душу і серце і що вам не вперше доводиться очищати 

свою душу від гріхів. Чаша гіркоти вилила свій вміст на світ, і це було схоже на новий потоп, але 

болючіший, гіркіший і триваліший. Настануть часи, коли не біль буде підкорювати і стримувати 

людей, а світло їхньої совісті. Якщо вам все ще потрібен біль як вуздечка, то це найяскравіша 

ознака того, що ви не розвинулися духовно. 

25 Пам'ятайте, діти Мої, що ви повинні піднятися на гору (досконалості), несучи хрест болю на 

спині. Але зрозумійте, що хрест, який має вас підняти (духовно), - це не хрест, який ви несете за 

свої гріхи, а хрест ваших жертв за інших. 

Чоловікам кажу: будьте лідерами, оборонцями і захисниками народу. Жінкам, матерям кажу: 

моліться за велику кількість дітей без батьків, без домівок і без хліба. Ваші молитви будуть подібні 

до крил жайворонка, що розправляє свої крила, щоб прикрити молодняк. Але в цю мить подумайте 

не тільки про своїх, бо вони мають вашу материнську любов, а й про тих, хто не має на землі 

нічого, крім самотності і голоду любові. Моліться за них! Хто, як не ви, може зрозуміти холод, 

порожнечу і спрагу цих ніжних сердець? Моліться, і хліб, дах над головою і любов прийдуть до 

них незабаром. Це слушна нагода проявити милосердя. 

26 Вас вигнали на землю, на цю планету, яку людина перетворила на долину сліз, хоча це 

прекрасний сад, який Творець осипав Своїми благословеннями. Але люди навчаться розуміти, що 

саме заради спокути своєї провини їм судилося прийти в цей час у світ, щоб перетворити цю 

пустелю скорботи і болю в рай світла, в місце братерства і миру, де виконується Моя заповідь, яка 

говорить вам: "Любіть один одного". 

27 Серед тих, хто слухає Мене, є невіруючі, які для того, щоб повірити, хочуть помацати 

(руками), як це зробив Фома. Їм Я кажу, що одного разу вони з'єднаються зі Мною від душі до 

душі. Спочатку нехай вимиють свою посудину зсередини і ззовні, щоб Моє Слово зійшло в неї, як 

роса благодаті і життя для духу. 

28 Хворі хочуть доторкнутися до Мого одягу, як у Другу Еру, щоб їхня віра зцілила їх. Але я 

кажу вам: Чому ви не торкаєтеся Моєму Божественному Духу своїми чистими помислами, своєю 

гарячою молитвою? Ви отримаєте все, чого потребують ваш дух і ваше тіло. 
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29 Це - вчення, яке Я даю вам, через яке Я змушую вас постійно дивитися на Книгу, яку Я 

відкрив перед вами. Це Книга Моєї Вічної Мудрості, яку Я показую вам, відкрита сьогодні за 

Шостою Печаткою, використовуючи в якості Мого перекладача Носія Голосу, якого Я підготував. 

30 У всі часи ви хотіли вивчати Мої прояви, щоб знати Мою Волю і Мої Заповіді, і Я 

відповідав на ваші запитання, бо кожен, хто шукає Мене з любові, з бажанням знайти істину, 

знаходить Мене, бачить Мене перед собою, відчуває Мене і освіжається Моєю любов'ю, так само, 

як Я сповнююся радістю, коли Мої діти показують Мені плоди, яких вони досягли своїми справами 

любові і милосердя, якими вони полегшили біль своїх братів. 

31 У цій книзі, яку Я знову відкрив перед вами, укладені всі Мої вчення, і те, що в ній 

записано, ви дізнаєтеся, і це буде вам на щастя, тому що це поведе вас по шляху вашого висхідного 

розвитку. 

32 Ви прагнете отримати Мої натхнення, які Я завжди давав вам рясно, але ви не скористалися 

ними. Сьогодні, коли Я спілкуюся з вами через людський розум, чи будете ви продовжувати 

сумніватися в Моєму вченні і Моїй присутності серед вас? - Я говорю не з мертвими і не з істотами 

без розуму, а з вами, людьми, які мають совість і знають Мене. 

Якби Я говорив з мертвими, вони б уже повстали з могил, якби Я говорив з камінням або зі 

стихіями природи, вони б уже свідчили про Мене. Але недовіра Моїх дітей не зупинить Моє 

вчення, і ця книга буде продовжувати говорити про істину, життя благодаті і майбутнє. 

33 Що ви шукаєте в Моєму вченні, що ви хочете знати, діти Мої? "Світло", - кажуть Мені 

деякі. "Ми прагнемо миру", - чую я від інших. Кажу тобі: Якщо ви підготуєте себе, ви знайдете в 

Моєму Слові все, чого прагне ваш дух. Я підготував цей народ, як родюче і благословенне поле, з 

якого ви можете бачити гору Нового Сіону, землю, яка чекає на вас. А завтра, пройшовши через 

світ, виконавши своє завдання, ви опинитеся духом на шляхах потойбіччя, і ви всі об'єднаєтеся в 

одній "долині", утворивши зі Мною один дух. 

34 Ви повинні вчитися, щоб зрозуміти причину подій цього часу: Чому Ілля прийшов у цей 

час, і чому Я даю вам Моє Слово. У всі часи Ілля приходив як Мій предтеча, щоб підготувати дух 

усіх людей. Вперше Ілля прийшов на землю, наблизився до сердець людей і знайшов їх залежними 

від язичництва та ідолопоклонства. Світом правили царі і жерці, і ті, і інші відвернулися від 

виконання Божественних законів і вели свої народи на шляхи плутанини і неправди. Вони 

поставили жертовники різним богам, яким поклонялися. Ілля встав у ті дні і звернувся до них зі 

словами, сповненими справедливості: "Відкрийте очі ваші і зрозумійте, що ви осквернили Закон 

Господній. Ви забули приклад Його посланців і впали в культи, негідні живого і могутнього Бога. 

Необхідно, щоб ви прокинулися, подивилися на Нього і визнали Його. Знищте своє 

ідолопоклонство і підніміть свої очі над кожним зображенням, яким ви представляли Його". 

35 Ілля почув Мій голос, що промовляв до нього: "Відійди від цього нечестивого народу. 

Скажи йому, що дощу не буде ще довго, доки ти не накажеш в ім'я Моє". - І сказав Ілля: "Не буде 

більше дощу, аж поки Господь Мій не вкаже годину, і голос Мій не накаже про це", і, сказавши це, 

він пішов. - З того дня земля була сухою, сезони, призначені для дощу, проходили без нього. На 

небі не було видно жодної ознаки дощу, поля відчували посуху, худоба поступово чахнула, люди 

копали землю в пошуках води, щоб втамувати спрагу, але не знаходили її, річки пересихали, трава 

в'янула під променями палючого сонця, і люди взивали до своїх богів, просячи, щоб ця стихія 

повернулася до них, щоб вони могли сіяти і збирати зерно, яке б їх живило. 

36 Ілля відійшов за Божим велінням, молячись і чекаючи на волю Господа. Чоловіки і жінки 

почали відходити від своїх домівок у пошуках нових земель, де не буде бракувати води. Скрізь 

можна було побачити каравани, і скрізь земля була висушена. 

37 Минали роки, і одного разу, коли Ілля підніс свій дух до Отця, він почув Його голос, який 

сказав йому: "Шукай Царя, і коли Я дам тобі знак, вода знову зійде на цю землю". 

38 Ілля, смиренний і покірний, пішов до царя того народу і показав свою силу перед 

шанувальниками фальшивого бога. Тоді Він говорив про Отця і про Його силу, і з'явилися 

знамення: У небі з'явилися блискавки, грім і вогонь, а потім цілющий дощ посипався цілими 

потоками. Знову поля вбралися в зелень, дерева вкрилися плодами, настав достаток. 
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39 Народ прокинувся від цього свідчення і згадав про свого Отця, який кликав і наставляв їх 

через Іллю. 

40 Чудеса Іллі були численними і дуже великими на той час, щоб збудити народ. 

41 У Другій Ері з'явився Іоанн Хреститель, який закликав до покаяння і готував серця до 

прийняття Месії. Цей блаженний предтеча промовляв до натовпу, бо наближався час проповіді 

Ісуса і потрібно було, щоб люди Його впізнали. - Він хрестив водою і вилив її на Ісуса, кажучи 

Йому: "Учителю, чому я маю хрестити Тебе, якщо Ти без вади?". На це Ісус відповів: "Отже, це 

потрібно зробити, щоб Я міг починати Свою щоденну роботу, виявляючи покору, щоб ті, хто йде за 

Мною, знали, як очистити і спорядити себе, коли вони приступають до виконання свого завдання". 

42 Ілля, дух великої сили, який не був визнаний людством, завжди був Моїм підготовником. 

Сьогодні він знову прийшов, щоб підготувати позначених, які мають служити Мені як глашатаї, як 

і всі люди. 

43 Якщо ви підготуєте себе і будете вивчати Моє вчення, щоб знати Мою Волю, то Ілля прийде 

вам на допомогу і буде вашою підтримкою і другом. 

44 Ілля - це (а) божественний промінь, який просвітлює і направляє всі істоти і веде їх до Мене. 

Любіть Його і поклоняйтеся Йому як своєму першопрохідцеві і заступнику. 

45 Учні, якщо ви хочете увійти в Царство Небесне, творити праведні справи, виконувати 

Закон, то Моя Справа буде визнана всіма і буде виділятися серед релігій і навчань як єдиний шлях, 

який Я намітив для людей. 

46 Приходьте до Мене, щоб Я допоміг вам у вашій підготовці, сідайте за Мій стіл, де Я 

приготував місце для кожного з Моїх учнів, звідки ви будете слухати Моє вчення. Не турбуйтеся, 

чи є людина, через яку Я даю про Себе знати, чоловіком або жінкою, старим, юнаком або дитиною. 

Осягайте Моє вчення, поки не знайдете божественне значення цього слова; тоді ви відчуєте Мою 

Присутність через кожного з Моїх обранців. Скористайтеся цими моментами, бо потім будете 

нарікати, якщо не зробите цього. 

47 Нехай цей народ росте, як ростуть дерева, примножуючи свої гілки, як розширюються ріки, 

утворюючи нові річки і струмки. Подивіться, як з однієї громади виростають нові громади в 

областях та містах! 

48 Це Мій Дух послав їх (покликаних) в різні провінції, щоб донести послання одухотворення. 

Чому деякі відвертаються від принципів одухотворення, які Я показав їм, - тобто дарувати любов 

безкорисливо і практикувати милосердя - і продають послуги, які вони роблять, за допомогою 

подарунків, які їм нічого не коштували? Хіба ви не пам'ятаєте, що з перших повчань, які ви почули, 

Я казав вам пильнувати і молитися, бо спокуса підстерігає вас на кожному кроці? Подумайте, і ви 

згадаєте, що Я також говорив вам, що Я маю дати вам більше, ніж ви маєте просити в Мене, - так 

що вам слід обмежитися тим, що ви отримуєте від Мене дозволене. 

49 Знайте, що в книзі вашої долі записаний день і година, коли ворота потойбічного світу 

відкриються, щоб прийняти ваш дух. Звідти ви побачите усю свою роботу на землі, усе своє 

минуле. Ви не захочете чути голоси докору або скарги на свою адресу, або бачити тих, хто називає 

вас винуватцем їхніх зол! 

50 Які страждання, який біль відчуває дух, коли приходить у той світ світла і миру і чує, що 

туди долітає плач його жертв. Якщо ви не хочете пережити цю критичну ситуацію, обробляйте вже 

зараз поля, які Я довірив вам, і покладіть на них насіння Мого Вчення у всій його чистоті. Не 

відчувайте себе нездатними робити справи, гідні Мене, і не кидайте свої землеробські знаряддя, 

коли робота виконана лише наполовину, щоб забути про цю місію і знову піддатися спокусам 

світу. 

51 Приходьте швидше, щоб почути Моє Слово. Пам'ятайте, що дуже близький той день, коли 

ви більше не почуєте її в такому вигляді. Для вас вже минув той час, коли потрібно було, щоб 

пророки з'являлися перед народом, щоб закликати його до покаяння і погрожувати йому 

правосуддям Божим, якщо він не прислухається до цього застережливого заклику. Сьогодні я хочу, 

щоб ви були пророками, які пробуджують людство і доносять до нього це небесне послання. Я 

буду творити чудеса на вашому шляху і дам вам зброю правди, щоб ви боролися, бо з вами будуть 

боротися. 
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52 Я зроблю багато кривих шляхів прямими, використовуючи праведність Моїх добрих учнів. 

Духовна присутність Божого народу, названого Ізраїлем на землі, дасть про себе знати серед 

людей, і багато хто прийде до усвідомлення того, що те, що було викладено в матеріальній формі, 

має високий духовний сенс. 

53 Хоча духи, що утворили цей народ, були розсіяні по всьому світу і Духовній Долині для 

виконання обов'язку спокути, тепер, завдяки Моїй любові, об'єднані світлом Святого Духа, що 

висвітлює шлях їхньої еволюції, вони об'єднають на своєму шляху всіх, хто жадає свободи, миру, 

істини і справедливості, любові і спокути. 

54 Істинно кажу вам: народ Божий безмежний, всі ви належите до нього духовно. Саме тому 

цей народ не може бути обмежений однією нацією чи однією расою. Народ Ізраїлю, який пророки і 

патріархи перших часів називали народом Божим, є символом вселенської сім'ї, народом, 

сформованим з істот, мудро обраних для Моїх цілей, і який Я використовував як інструмент, 

передати Моє вчення людству, як книгу, відкриту перед людьми, - книгу, яка говорить про духовну 

і матеріальну еволюцію, про божественні одкровення, пророцтва, людські інтерпретації, про успіхи 

і помилки цього народу, про велич і занепад, про свободу і рабство, про світло і темряву, про те, 

що 

Темрява. У цього народу більше не буде "землі обітованої" під ногами. Її завдання - шукати 

загублених, вселяти нову мужність у слабких і показувати їм вихід з пустелі, за якою лежать ворота 

Нового Єрусалиму, Духовного Міста, в якому ви будете вічно жити зі своїм Учителем. 

55 Сто сорок чотири тисячі відзначених мають завдання ревно стояти за Закон, 

підбадьорювати народ на шляху, захищати віру. Вони будуть воїнами миру, майстрами в Моїй 

мудрості, лікарями від усіх хвороб, утішителями і пророками. 

56 Свідками великих подій стали покоління цього часу. Ви, самі того не усвідомлюючи, 

переживаєте велику битву, яка відбувається не тільки на ваших полях битв або у воюючих країнах, 

але й на багатьох полях. Справжня битва йде в духовному, куди не проникає око, в людському 

розумі і серці, в мужах науки і релігії та в усіх людських інституціях. Причиною цього є те, що 

наближається новий час, коли Сьома Печатка повинна бути відкрита і праведність і світло 

восторжествують в духах. Перед цим Я повинен буду послати на землю духів, сповнених Моєї 

благодаті, які будуть вести людей, як дітей, щоб вони могли досягти свого спасіння. 

57 Моліться і відчуйте, як Ілля поспішає крізь простір з одного кінця в інший, розливаючи 

світло по темних стежках, рятуючи тих, хто заблукав, очищаючи заплямованих, пробуджуючи тих, 

хто спить у невіданні, і приводячи все до ладу, бо прийшов його час. Не бійтеся його, любіть його, 

бо він прийшов як пастир, щоб привести вас до Отця, до небесної вершини, яка вас чекає. 

58 Моє слово і всі пророцтва збудуться. 

59 У Другу Епоху ти прибив Мої Руки до дерева, ті самі Руки, що зцілювали хворих і пестили 

дітей, юнаків і старих. Сьогодні Я розкрив Свої права, але не для того, щоб відкинути хрест, на 

якому ви Мене вознесли; ні, улюблені діти, сьогодні Я простягаю їх з любов'ю, щоб уділити вам 

Своє благословення. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 54 
1 Блаженні ті, хто залишає свої матеріальні блага, щоб слухати Мене. 

2 Ті, хто скористався Моїми настановами, стали сильними, і коли на їхню долю випадало 

випробування, замість того, щоб впадати у відчай, вони починали роздумувати і молитися, і 

відчували, що в ці моменти до них приходить божественне натхнення, як промінь світла, який 

висвітлює шлях їхнього духовного розвитку. 

3 Істинно кажу вам: хто знає, як підготуватися і зміцнити себе у виконанні Мого Закону, той 

пройде через усе цілим і неушкодженим, навіть якщо він пройде через бурі або через вогонь. - 

Навіть тим, хто з вірою зміг пройти випробування, яке вразило їхній дух, я ще раз кажу, що вони не 

повинні "засинати", бо прийдуть нові випробування, і до них треба бути готовими. Є багато тих, 

хто наприкінці великого випробування, коли "денна праця" майже завершена, був близький до 

падіння, здолавши вагу свого хреста. Але в ці моменти був почутий Мій голос, що підбадьорював 

їх до досягнення кінцевої мети, яка вже близько. 

4 Якщо приписувати життєві випробування випадковості, то навряд чи будеш сильним. Але 

якщо ви маєте уявлення про те, що таке спокута, що таке справедливість і відшкодування, ви 

знайдете піднесення і віддастеся у своїй вірі, щоб перемогти у випробуваннях. 

5 На те Моя воля, щоб випробовувати вашу душу різними способами, бо Я її формую, 

формую і вдосконалюю. Для цього Я використовую всі речі і всіх людей; як знаряддя Я 

використовую і праведника, і нечестивця. Одного разу Я використовую світло, іншого разу Я 

роблю темряву Моїм слугою. Тому я кажу вам: Коли ви опинитеся в критичній ситуації, згадайте 

Мене, вашого Вчителя, Який з усією любов'ю пояснить вам причину цього випробування. 

6 Є чаші, які всі повинні випити, одні раніше, інші пізніше, щоб усі зрозуміли і полюбили 

Мене. Нещастя, хвороби, наклепи, безчестя - це дуже гіркі чаші, які не тільки доходять до вуст 

грішника. Пам'ятайте, що Всевишній тільки що спорожнив найгіркішу чашу, яку тільки можна собі 

уявити в той Другий Час. Послух, смирення і любов, з якою випивається чаша страждань, зробить 

хрест легшим, а випробування пройде швидше. 

7 Світ - це школа для духів, ваше тіло - лише інструмент. На землі ви проходите різні щаблі 

сходів до духовної досконалості, по яких духи піднімаються до Мене, рухомі силою своїх заслуг, 

своїм зусиллям досягти Отця через любов, яку вони дарували своїм братам. Той, хто не пройде цей 

шлях боротьби, не дізнається, хто його Творець, і не пізнає себе. 

8 Той, хто заперечує своє призначення, відкидає почесне ім'я "дитя Моєї Божественності". 

Якщо він не вірить в Моє існування, він не може вірити в Мою любов. 

9 Якщо для когось це життя було надзвичайно гірким і скорботним, знайте, що це існування 

не єдине, що воно лише на вигляд довге, і що в долі кожної істоти є таємниця, в яку можу 

проникнути лише Я. 

10 Цей голос не сказав вам: ви повинні слухатися цього слова. Воно лише сказало вам: 

шукайте істину, шукайте любов, шукайте мир, і якщо ви знайдете це в Моєму вченні, яке ви чуєте в 

цей час, продовжуйте шукати. Але якщо ви не знайшли її тут, шукайте далі. 

11 Я даю Себе знати кожному з вас, іноді через ваше серце, іноді через ваш дух. 

12 На Мій голос прощення мертві воскреснуть до життя благодаті, звільняться від сум'яття 

своєї душі і виконають Мій Закон, який говорить вам: "Любіть один одного". Там, де немає 

прощення, яке завжди випливає з любові, не буде ні покаяння, ні добрих справ, а відтак не буде і 

відкуплення. 

13 Скільки духовно мертвих людей змушені блукати світом, чекаючи, поки тілесна смерть 

приведе їх у Мою присутність, щоб почути голос Господа, який воскресить їх до істинного життя і 

приголубить їх. Яке прагнення до оновлення вони могли живити на землі, якщо вважали себе 

безповоротно і назавжди втраченими, хоча і відчували себе здатними до справжнього покаяння і 

спокути за свої гріхи? 

14 Але крім тих, кому було відмовлено у спасінні душі і хто прийшов до Мене без надії, в Мою 

присутність входили і ті, хто був засуджений вченими на смерть щодо тіла. Я, що володію життям, 

вирвав їх з лап тілесної смерті. Але що роблять у світі ті, кому Я довірив здоров'я душі і тіла? 
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Невже вони не знають того високого призначення, яке Господь довірив їм виконати? Чи повинен я, 

який послав їх з посланням здоров'я і життя, безперервно приймати їхні жертви? 

15 Тепер, коли ви приносите Мені свою скорботу і просите у Мене сили, Я кажу вам: 

Довіртеся Мені, і ви всі будете втішені. 

Не всі чують Моє Слово так, як чуєте його ви, але Моя сила і Моє світло є батьківською 

спадщиною для всіх духів. Ви ж стаєте слабкими і дозволяєте випробуванням перемогти себе. 

16 Тільки Я, Отець твій, чую і розумію твоє серце. Ви ще не знайшли справжньої любові один 

до одного. Я також кажу вам не шукати зображень святих або символів, щоб вони дарували вам 

полегшення. Вчися молитися духом, пробуджуй чутливі фібри свого єства, щоб відчувати Мою 

Присутність і насолоджуватися Моєю Любов'ю разом зі Мною. Не відчувайте себе відчуженими 

від свого Отця. Чи ви так далеко віддалилися від Мене, що вже не впізнаєте Мене? 

17 Я бачу за цей час, що люди звикли до гріха. Розпалюються пристрасті, діти втрачають 

невинність у ранньому віці і вкушають заборонений плід. Людство стало на шлях зла, і з покоління 

в покоління він стає все більш ветхим і занурюється все глибше. Тому Я прийшов ще раз, щоб 

відкрити Себе серед вас. 

18 Моліться і розумійте Моє Слово. Моліться не тільки за себе, моліться за братів, відомих і 

невідомих вам, матеріальних і духовних. 

19 Ви не знаєте, в яких духовних злиднях живе сьогодні людство. Заступництво народу і його 

боротьба необхідні для того, щоб принести світло всім духам. 

20 Очистіть тих, хто осквернив себе. Розкрий їм дари їхнього духу, настав їх на шлях, як малих 

дітей, і приведи їх до Мене. Ви зустрінете на своєму шляху багато хворих людей, яких не зцілить 

наука, але серед себе ви знайдете можливість принести зцілення їхнім стражданням: Ви зцілите їх 

своєю любов'ю, своїм добрим впливом, оновленням, до якого ви їх надихаєте. І через знання Мого 

вчення, яке ви передаєте їм, вони відкриють для себе, що цілющий бальзам - у душевному спокої і 

у виконанні обов'язків, у любові один до одного. 

21 Я не хочу, щоб Мої діти втратили можливість для свого спасіння. Якщо великі грішники 

шукатимуть Мене в смиренні і покаянні, Я прощу їхні провини і дам їм можливість перебудувати 

своє життя. Я посилаю Свій заклик до найбільших грішників, щоб спокутувати і врятувати їх. 

22 Я надихнув серця молодих людей, юнаків і дівчат, на формування нових поколінь. Для 

цього Я очистив їх, і якщо вони вміють виконувати в своїх дітях те завдання, яке Я поклав на них, і 

вони споряджають тих духів і ведуть їх по шляху добра, то Я буду спілкуватися з ними, а ви будете 

спиратися на ті нові покоління, і вони будуть продовжувачами цієї справи. 

23 Зберігайте благодать, яку Я залишаю між вами. Незабаром з'являться ті, хто захоче 

перешкодити Моїй Справі просуватися вперед. Але будуть і інші, які, благаючи Мене про 

допомогу, отримають чудо; і навіть якщо вони не будуть Моїми учнями, вони будуть свідчити про 

Мене, кажучи: "Господь зцілив мене". Інші скажуть: "Я втратив найдорожче, а Він повернув мені 

це". 

24 Не захищайте Мою справу неправдивими свідченнями і ніколи не брешіть, бо Я не вчив вас 

брехати. Мої твори завжди звучать голосніше, і якщо ви вмієте їх тлумачити, то знайдете в них 

Мою любов і милосердя до людей. 

25 Коли чуєш нерозумні слова, мовчи, як мовчав Ісус перед фарисеями. Але не бійтеся, що 

ваша "одежа "* розірветься. Я виправдаю вас і піднесу вас перед вашими братами. Тоді ці люди, які 

засуджують вас, побачать, що ви не заблукали, а наблизилися до Мене. 

Слідкуйте за своїми вчинками і бійтеся лише Вічного Судді, який бачить вас завжди. 
* Цей образний вислів стосується шкоди, завданої репутації, честі, особі. 

26 З лагідністю і духовністю ви будете свідчити, що ви чули Мене, тоді багато хто 

навернеться. Якщо не знаходиш розуміння - промовчи і пробач. Якщо ви з'єднаєте своє тіло з 

духом і будете виконувати Мій Закон, ви отримаєте благодать для людства. 

27 Пам'ятайте, благословенні, що Я говорив вам у всіх місцях зібрання, що для людства 

наближаються часи болю, випробувань і суду, які послужать його очищенню. Я також оголошую 

вам, що після цього часу настане радість на землі. 



U 54 

157 

28 Протягом багатьох років ви чуєте ці послання, які є вченням, яким Я готую вас як учнів, 

щоб завтра ви могли нести світло в життя ваших братів і вказувати їм добрий шлях - як істотам, що 

живуть в тілі, так і безтілесним. Моя Воля, щоб ви залишили добрий приклад як насіння для 

майбутніх поколінь; щоб одкровення, які Я дав вам, служили вам для зміцнення вашого духу в 

Моїй мудрості і вашого серця в доброті, і щоб видалити з нього всі бур'яни, які давно виросли у 

вашому єстві. Але Я з сумом кажу вам, що ви все ще не відчуваєте Моє Слово, що ви спите до цих 

проявів, і що ваші справи не свідчать про Моє Вчення. 

29 Я хотів, щоб ви всі утворили одне серце, одну волю, але бачу, що ви все ще перебуваєте у 

своїй роз'єднаності. 

30 Я говорив вам, що Я проявляю Себе у всіх ваших місцях зібрання як єдиний Бог, який 

любить вас усіх однаково. Але одні відмовляють іншим у духовних дарах та істині. Як ви можете 

вважати, що таким чином прославляєте Моє вчення? 

31 Не тільки поведінкою, яку ви демонструєте в цих місцях зібрання, ви повинні шукати Мене, 

щоб бути Мені до вподоби і служити Мені, але й усіма діями свого життя. Але до цього моменту ви 

не дотримувалися Моїх законів, ні в духовному, ні в матеріальному, і ви ще початківці, які не 

хочуть вірити. Хіба ви не хочете, щоб і надалі вас вів Христос, Той, Хто сказав вам: "Я є Дорога, 

Істина і Життя"? Хіба ви не хочете, щоб Любов врятувала вас, зробила вас сильними, радісними і 

безтурботними, щоб в годину бурі і напастей саме вона була тією, хто підтримує і захищає вас? 

32 Зрозумійте, що Я дав вам мудрість, яка перевершує будь-яку людську науку: мудрість 

оволодіння силами природи. Але ви не зрозуміли, як реагувати на Мій голос, як слухняні вівці. Ви 

стверджуєте, що ці стихії схиляються перед вами, як віддані слуги, у вашій непокорі? 

33 Тепер ви розумієте, чому вам необхідно чути Мої вчення, так само, як необхідно 

обмірковувати їх, відчувати їх і застосовувати на практиці? 

Пильнуйте і моліться, казав Я вам, щоб не трапилося вам несподівано лиха, але ви не 

пильнували і не молилися. Коли випробування бичували вас, ви вважали, що Я покарав вас або 

залишив вас. Тільки тоді тобі спало на думку молитися, просити Мене не залишати тебе на самоті. 

О, якби ви зрозуміли, що Я не залишаю вас і що це ви забуваєте Мене! 

Ви повинні знати, що немає жодної секунди, коли б Я не давав вам чогось, і що, з іншого боку, 

ви часто живете ціле життя, нічого Мені не пропонуючи. 

34 Я даю вам ці настанови, щоб ви знали, що Я завжди з вами, що Я все чую і все знаю, - щоб 

ви не відкидали Моїх благ, а також не відчували себе самотніми і сумними у своїх випробуваннях. 

35 Скільки з вас, ставши людьми, поводяться як невдячні діти, які не слухають порад батьків і 

з головою поринають у небезпечні життєві дороги, щоб потім, багато спіткнувшись і зазнавши 

розчарувань, зі сльозами каяття вигукнути: "Ах, якби я слухав свого Батька, то не зазнав би стільки 

страждань і не відійшов би так далеко від правильного шляху!". 

36 Іноді вже занадто пізно, коли вони усвідомлюють свою провину. Вони здивовані смертю, 

яка не дозволяє їм повернутися в отчий дім і впасти на коліна перед тими, кому вони відмовляли у 

владі. 

37 Який непереборний біль для тих, хто бачив, як наближається їхня остання мить, але так і не 

зміг змочити сльозами обличчя батьків, не почути з їхніх вуст слів прощення! 

38 Коли роздумуєш над цими випробуваннями, іноді кажеш: "Як це можливо, щоб Бог, у Своїй 

досконалій справедливості, зайшов так далеко, щоб позбавити цієї радості того, хто вже визнав і 

розкаявся у своїй провині? - Але я відповідаю вам, що не тіло отримає цю благодать, а душа, для 

якої завжди буде достатньо часу, щоб змити свої плями, а також часу, щоб пожинати плоди свого 

покаяння. 

39 Щоб ваша душа не заблукала в небезпечному земному паломництві, вона була наділена 

вищим світлом, яким є дух. Більше того, світ завжди був осяяний світлом Мого вчення і Моїх 

одкровень, починаючи з перших днів вашого існування в цьому світі і до вічності. 

40 Я завжди просвіщав вас для того, щоб, коли ваш втілений дух повернеться до духовного 

життя, він жив у високих планах буття. 
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41 Улюблені люди, інструмент Моїх проявів в цей час, одухотворяйте себе так, щоб якщо ви і 

будете істинним інтерпретатором Мого Слова, то це будете ви через ваше мислення, ваше життя і 

ваше слово. Зрозумійте, що живі приклади потрібні для того, щоб людство повірило в Мене. 

42 Хто з вас стане великими духами, які поведуть людей до істинного одухотворення? 

Одухотворення, тобто духовний висхідний розвиток, має проявлятися через розум і відчуття, щоб 

стати порятунком людства. 

43 Учні, великі справи вимагають високого розуму і чистих сердець. Розвивайте свої якості і 

будьте великими. Чому я прошу вас бути єдиними, люди? Тому що я знаю, що війна, як результат 

відсутності братерства між людьми, наближається, як вихор, який все зносить, і тому що я хочу, 

щоб ви дивилися і були людьми 

мир, армія солдатів на службі добра. Коли ви приступаєте до виконання цієї місії, носіть Мене у 

своїх серцях, бо без Мене ви нічого не зможете зробити. Хто я? Христос. А хто такий Христос? Він 

- Любов Божа. Тому кажу вам: Носіть Мене в собі, і не загинете. Навпаки, ви подолаєте всі 

негаразди і досягнете вічності. 

44 Не забувайте, що божественні сили перебувають лише зі смиренними і що вони ніколи не 

спускаються до лестощів людського марнославства. 

45 Справді, багато хто заплямовує свої душі, але не осуджуйте їх, бо не відають, що чинять. Я 

врятую і їх, незважаючи на те, що вони в даний час забули Мене, або замінили Мене фальшивими 

богами, яких вони створили у світі. Я також приведу їх у Моє Царство, навіть якщо вони зараз - 

через те, що йдуть за лжепророками - забули доброго Христа, який поклав за них своє життя, щоб 

навчити їх Своєму вченню любові. 

46 Для Отця ніхто не є "злим", ніхто не може ним бути, бо їхнє походження - в Мені. Заблудлі, 

сліпі, жорстокі, непокірні - такими стали багато Моїх дітей через свободу волі, якою вони були 

наділені. Але світло стане у всіх них, і милість Моя поведе їх по шляху до їхнього спасіння. 

47 Сьогодні сила матерії і вплив світу зробили вас егоїстами. Але матерія не вічна, як і світ та 

його вплив, а Я - терплячий Суддя, чия справедливість володарює над життям і часом. Не судіть 

тих, хто відрікається від Мене, бо тоді Я визнаю вас більш винними, ніж вони. 

48 Хіба Я підняв Свій голос, щоб засудити Своїх катів? Хіба Я не благословив їх любов'ю і 

лагідністю? Якби ви розуміли, що багато з тих, хто через цю образу заблукав на якийсь час у світі, 

сьогодні очищаються в духовному світі! 

49 Подивіться, як Моє Слово вказує вам шлях і веде вас! Я дарую його всім, бо люблю вас усіх 

і шукаю вас усіх. Не чекайте, поки вихори застануть вас зненацька, як загублених або сплячих, бо 

тоді буде "скрегіт зубів". Ви ще не знаєте Мого плану спасіння, тому вам потрібно лише довіряти 

Мені і слухатися Мене. 

50 Чи усвідомлюєш ти, наскільки смиренним є Моє Слово, наскільки незначними є слуги, 

через яких Я передаю Свій голос, і наскільки бідним є середовище, в якому Я даю про Себе знати? 

Не дивуйтеся, дізнавшись, що в наш час саме це вчення буде керувати і направляти долі всього 

людства! 

51 Божественні думки передавалися через Мої захоплені глашатаї в слова, які, об'єднуючись у 

речення, формували і встановлювали духовне вчення, повне одкровень і досконалих повчань. 

52 Це - обіцяний Утішитель, це - об'явлений Дух Істини, який навчить вас усьому. Підготовка 

вже починається, настають часи, коли вам знадобиться той, хто, маючи силу духу, поведе вас за 

собою з благородством і простотою серця, з мудрістю і справедливістю. 

53 Людям потрібні ті, хто здатен вистояти у випробуваннях, ті, хто знайомий з великою 

боротьбою світу і духу. Саме вони можуть вказати людству шлях і направити його, бо в їхніх 

серцях не буде бажання гнобити чи панувати над кимось. Вони не можуть дати притулок егоїзму, 

бо у хвилини свого піднесення відчули милість Господа, який обливає їх любов'ю, щоб вони могли 

передати цю милість своїм братам. 

54 Якщо ви не об'єднаєтеся, ви не зможете відповісти чоловікам, якщо ви не об'єднаєтеся, ви 

не зможете захиститися від їхніх нападів. Незабаром прийде битва, і тоді необхідно, щоб я знайшов 

вас захищеними і оснащеними через серця, які володіють світлом і вірою. Тоді ви вже зможете 
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прощати тих, хто вас кривдить, бо будете знати, що ваші брати наносять вам ці рани через 

справжнє невігластво. 

55 Коли почнеться битва, я хочу, щоб ви відповідали на образи ваших братів своїм прощенням 

і своєю любов'ю. 

56 Візьміть і ви свій хрест! Чи ви вважаєте, що хрест Христа не є тягарем? Ви думаєте, що Мої 

завдання малі? - Завдання тих, хто піде за Мною, будуть не маленькими і не легкими. Легкі справи 

- для духовно слабких, для сердець без любові. 

57 Не можна більше втрачати час, бо наближається час, коли з'являться сильні цього народу, 

щоб прокласти шляхи, які приведуть вас до того високого свята, коли ви відчуєте Мій Дух ближче 

до вас. 

58 Я бачу серед присутніх тих, хто, сповнений захвату, бо відчуває і розуміє Моє натхнення, 

готується до цієї битви. Вони знають, що тільки правда, одухотворення і любов можуть бути 

зброєю для перемоги. 

59 Приходьте до Мене, поспішайте на люблячий заклик вашого Отця, щоб далеко від темних 

шляхів болю або невігластва ви могли насититися Моїм Миром і Моїм Світлом, а потім зробити те 

ж саме для вашого ближнього. 

60 Я приїхав не тільки для того, щоб давати вам завдання чи доручення. Я також звернувся до 

вас, щоб витерти ваші сльози і вислухати ваші скарги. 

61 Сьогодні ти йдеш за своїм Спасителем, а Я допомагаю тобі нести твій хрест. Але перш ніж 

закінчаться ваші мандри в цьому світі, несіть благу звістку в провінції. 

62 "Не хлібом єдиним живе людина", а цей світ має духовний голод. Тому ви можете 

запропонувати своїм братам цю їжу, яку я вам довірив. 

63 Моє вчення - це шлях, який показує вам, як жити в мирі на землі, і який наблизить вас до 

Отця, коли ви будете жити в Дусі. Де братерство, якого Я навчав людей? Його немає на землі, бо ви 

довгий час дозволяли куколю рости серед пшениці. Недоброзичливість серед людей процвітає, як і 

розбрат. Вони не визнали себе братами в Бозі, але стверджують, що визнають Мене і навіть 

люблять. 

64 Тут є пани і слуги, судді і обвинувачені, кати і жертви, але всі - брати. Великим буде 

переполох, який викличе Моє Слово цього часу в людстві, бо воно досягне всіх духів, як суддя. 

65 Пильнуйте і моліться, учні, щоб відчути Мою Присутність; бо якщо ви заснете, то, 

прокинувшись, буде велика скорбота в душі вашій. 

Уважно слухайте Моє Слово, щоб ніщо не застало вас зненацька. Тоді, коли шляхи будуть 

прокладені і країни відкриють свої ворота, ви будете готові виконати свою місію, і коли серця 

прагнутимуть слова життя, воно негайно пролунає з ваших вуст. Так само, коли повз ваші двері 

проходять стражденні люди, вони не повинні залишатися зачиненими. 

66 Більше не час продовжувати гнатися за земними задоволеннями. Настав час жити не спати 

всіма своїми почуттями і силами і бути уважним до всього, що промовляє до вас і оточує вас. Час 

вашого перебування в цьому світі вже став дуже коротким і необхідно, щоб ви використовували 

той короткий проміжок часу, який ви ще живете в ньому. Для тих, хто готується, ніщо не пройде 

непоміченим, будь то людські події, знаки в природі або духовні прояви. Великі чудеса переживуть 

ті, хто буде підготовлений, щоб вони могли просвіщати, навчати і пророкувати тих, хто не бачить, 

не відчуває і не розуміє. 

67 Улюблені люди, усвідомте, наскільки великим буде щастя духу, який на своєму життєвому 

шляху служив своїм братам провідником, порадником або підтримкою. Це ваше завдання: бути 

сильними, чесними і слухняними Моєму Закону, щоб служити маяком для свого ближнього. 

68 Коли це людство стане схожим на величезну квітку, пелюстки якої - ваші серця, а пахощі - 

ваша любов до Мене? 

69 Коли бачиш, яким є світ у цю годину випробувань, в якому вирують його честолюбні 

пристрасті і його ненависть, то думаєш, що ці слова, які Я говорю тобі, є лише божественним сном. 

Але вказую вам, що тільки тому, що в Другій Епосі Я прийняв хрест, який ви Мені дали, і тепер 

прийшов до вас "на хмарі", бо знав, що зерно Моєї Любові переможе людську недосконалість. 

Чому ти сумніваєшся, що Я можу тебе врятувати? чи вірите ви, що Христос даремно пролив Свою 
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Кров на Голгофі, що це вас нічому не навчило? Ви вважаєте, що Мій новий прояв безплідний? - 

Істинно кажу вам, що Бог не може помилитися, і не може зазнати невдачі у Своїй місії любові. 

70 Великою, дуже великою є людська розбещеність у ваших очах, страшною здається вам 

влада і сила зла, яку здійснюють люди, але Я кажу вам, що вона слабка в порівнянні з силою Моєї 

справедливості, в порівнянні з Моєю Божественністю, яка є Володарем долі, життя, смерті і всього 

творіння. 

71 Людина зробила пекло з цієї благословенної і родючої землі, тому що використала всі сили і 

стихії, якими Я оточував її за життя, для того, щоб заподіяти собі смерть. Незважаючи на все це, 

можу вам сказати, що той, хто кається, розуміє свій проступок і прагне загладити його, незабаром 

досягне духовних воріт істинного раю, де ангел Господній перевдягне його меч і впустить у вічне 

Царство миру, де любов Отця дарує йому нагороду, обіцяну всім людям доброї волі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 55 
1 Світло Святого Духа вібрує над усіма духами. 

2 Блаженні ви, що готуєте себе до виконання Моїх наказів, бо ви завжди будете відчувати 

Мою допомогу. Але Я також кажу вам: не замовчуйте голос совісті, коли він вказує вам на ваші 

помилки, прислухайтеся до нього, бо це Мій голос. Якщо ти хочеш бути таким приємним для 

Мене, піднімай свій дух у молитві після того, як ти виправив свої провини, тоді ти завжди знайдеш 

Мене, що чекає на тебе, щоб подарувати тобі мир. 

3 Чим більше ви будете відчувати, що я вас прощаю, тим більше ви повинні виконувати свої 

обов'язки. Ніколи не зловживайте цим прощенням! 

4 Всі, хто стане на шлях духовного зростання, побачать себе оточеними величезними 

натовпами людей, які стануть на шлях виконання Мого Закону і підуть за ними. Але якщо Я 

поставлю тебе на чолі групи людей, не захоплюй її. Врахуйте, що навіть царі в цей час сходять зі 

своїх престолів, щоб стати слугами своїх народів, бо наближається епоха рівності і братерства для 

всіх людей. 

Згадай - коли Я кликав тебе, ти смиренно відповідав і говорив Мені, що будеш слухняним і з 

любов'ю приймеш свій хрест, щоб йти Моїм шляхом, яким Я позначив для тебе шлях твого 

духовного розвитку в Другу Епоху. 

5 Якщо ви підготуєтесь, то великі біди, які приходять на людство, як урагани, будуть для вас, 

як легкий вітерець, що пестить вас. Потім засяє світло нового світанку, і сонце обдарує вас своїми 

благами. Але якщо ви не прокинулися, і дозволили лицемірству прорости у ваших серцях, і 

прикриваєтеся овечою шкурою, тоді як всередині ви - голодні вовки, ви зіткнетеся з труднощами, і 

терни шляху поранять ваші ноги. 

6 Горе вам, якщо злі нахили виявляться сильнішими за чесноти, які ви носите в своєму дусі, і 

якщо Мої настанови не принесуть плодів! Якщо ви не будете вдумуватися і осмислювати Моє 

Слово, думаючи, що ви виконуєте Мою Волю, Моє Світло потрясе вас і розбудить. Але коли ви 

усвідомите всю правду, ви згадаєте, що Я послав вас у світ, щоб творити справи милосердя. 

7 Навіть якби ви хотіли втекти від своєї долі, ви не змогли б цього зробити. Як би часто ви не 

збивалися зі шляху, Моє милосердя поверне вас на нього. Мій закон написаний на кожному дусі, і 

ви повинні виконувати його. 

8 Я бачив, що ви не погоджуєтеся з лідерами народів, не розуміючи, що вони є 

інструментами, які я використовую для того, щоб нагинати і перемелювати народи. Ви не 

зрозуміли, як об'єднатися в думках, щоб допомогти тому, кого я призначив керувати долями нації. 

Ви чините опір і вносите розбрат, хоча Я рекомендував об'єднання і підпорядкування Моїй Волі. 

Любіть один одного, щоб ваша молитва могла підготувати і духовно підтримати їх. 

9 Об'єднайся, Ізраїлю, послухай Мене! Я піддам вас великим випробуванням, і тоді не побачу, 

як ви плачете. Моліться за тих, хто не вміє цього робити, за тих, хто відчуває себе слабким. Щоб не 

було радості одних від невдач інших! Бо ви не знаєте, чи не пройдете ви всі через ті ж самі 

випробування і - коли вони вас зачеплять - чи не ослабнете ви також. 

10 Відкидайте спокуси, бо це час, коли та сила прагне примножити свої жнива, і тільки 

молитва і добрі справи утримають її від вас. 

11 Багато вчень закликатимуть вас до об'єднання, коли побачать вас роз'єднаними, і Я хочу, щоб 

ви всі об'єдналися в Мені і практикували ваше поклоніння так само, як Я навчив вас. 

12 Щоб допомогти вам у вашому піднесенні, Я приготував найкраще місце для Моїх дітей; бо 

Я хочу наблизити вас до Себе і дати вам Мій мир. Хто відчуває втому, приходьте до Мене і 

відновлюйте і зміцнюйте себе. 

13 Учні, змилосердіться над тими, хто порушив Закон, хто збунтувався, бо це люди, які 

найбільше потребують вашої допомоги і милосердя.- Чому людина грішить, хоча знає добро і що 

тільки його виконання зробить її щасливою? Тому що не прислухається до голосу своєї совісті, і 

тому що пастирі допустили, щоб їхнє стадо розбіглося на різні шляхи, і тому що їхнє слово вже не 

має сили, не має сили змусити овець повернутися до стада. Де Мої учні, наступники тих апостолів 

Другої Епохи? 
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14 Вам, що нині є Моїми учнями, кажу: не називайте себе пастирями чи священиками, 

дозвольте Мені вести людей, бо в Мені вони матимуть свого Отця, свого Суддю, свого найкращого 

друга і порадника. Ви будете лише носіями Доброї Новини і свідками Моїх проявів. Тоді, коли 

люди за допомогою своїх дарів досягнуть з'єднання з Моїм Духом, вони будуть впевнено йти своїм 

шляхом розвитку, і Я буду вселяти їм справи і вчинки, засновані на Моєму Законі. Це буде після 

спокути і відшкодування, через які ви зараз проходите. 

15 Якби ви не грішили, то не знали б суворості Закону Спокути, але завжди йшли б вперед у 

своїй еволюції. Істинно кажу вам: якщо ви не виконаєте тих, кому доручено донести цю звістку до 

ваших братів, то будете судимі людством і пізнаєте суворість цього судді, який не знає ні 

милосердя, ні любові. 

16 Коли Я піддавав вас випробуванню, щоб підняти вашу душу, Я допомагав вам, щоб ваші 

сили не підвели вас, і коли ви підкорялися Моїй Волі і використовували цей урок, ви відчували 

себе ближче до Мене. За це ви дякуєте Мені і Я дарую вам мир. 

17 Я зажадав від людства єдності і повернення до простого духовного життя, бо Я хочу, щоб 

духи об'єдналися в одній вірі, визнаючи Мене і люблячи Мене. Різні вчення зникнуть, і тільки Мій 

Закон і Моє Слово будуть існувати. 

18 Я завжди відкривав вам Свою любов, але ви не розуміли Мене. Хіба ви не знаєте, що коли Я 

даю вам нову місію, то з тим наміром, щоб, виконавши її, ви спокутували свою провину? Я обрав 

вас, бо люблю вас і хочу, щоб ви стали Моїми учнями. Але для того, щоб ви могли називати себе 

такими, ви повинні прийняти смиренність і лагідність у всіх діях свого життя. 

19 Ви перебуваєте в жнива, коли пожнете те, що посіяли. Але якщо ви сієте заново, щоб потім 

пожинати, то використовуйте добре насіння і плекайте його, бо Я даю вам нову можливість. 

20 Розумію: Набагато більше, ніж ви слідували за Мною, Я завжди слідував за вами, щоб 

показати вам ваше завдання і навчити вас виконувати Мій Закон, щоб ваш дух ніколи не заблукав, і 

щоб він був подібний до дзвону, який скликає натовпи людей. 

21 Скільки випробувань довелося пройти твоїй душі, щоб нарешті стати лагідною і смиренною 

і рішуче стати на шлях Закону! Раніше богохульство лунало з ваших вуст, коли на вашому 

життєвому шляху відчувалося випробування. Сьогодні, коли ви відчуваєте, що проходите важкий 

урок життя, ви молитеся, бо світло все більше проникає у вашу душу. 

22 Коли Я говорю вам, що "вони і ви - одне ціле", Я хочу, щоб ви розуміли, що через 

перевтілення свого духу ви поступово досягаєте його вищого розвитку. З того часу, коли голос 

Отця сказав вам: "Ростіть і розмножуйтеся", і до теперішнього часу ваш розвиток не зупинявся ні 

на мить. Але як повільно ви йдете своїм шляхом! 

23 Ви розмножилися, і тим самим ви виконали цей божественний наказ. Але після цього 

потрібна була нова заповідь, щоб з ваших сердець зійшов плід, гідний Бога, і Я сказав вам: "Любіть 

один одного". Я дав вам це вчення в Другу Еру як підсумок усього Закону, і досі чекаю, щоб воно 

принесло плоди у ваших серцях. Зараз Я прийшов з новими вченнями і новими одкровеннями, але 

Я не відвертаю ваше серце від тієї Божественної заповіді любити один одного, ні від тієї іншої 

заповіді розмножуватися. 

24 Так, діти людські, зростайте в чеснотах і в мудрості, примножуйте себе через 

одухотворення, любіть усіх вас без розрізнення рас, класів, віросповідань і світів. 

25 Я побачу, як пшениця буде рости на полях, де так процвітало кукіль і так зростало зло. 

Настав День Праведності, і вогонь війни спалить і поглине насіння зла, від якого не залишиться 

навіть попелу, бо вітри розвіють його, а після цього води і сніги очистять і очистять людство. Коли 

біль серед людей буде дуже сильним, вони будуть ставити Мені жертовники, палити фіміам і 

говорити, що люблять Мене. Але Я скажу їм, що це невірний шлях, щоб бути приємним Моєму 

Духу, і що те, що вони вважають любов'ю до Мене, є страх перед (божественним) правосуддям і 

смертю. - Люди повинні зрозуміти, що єдиний фіміам, який доходить до Мене, - це фіміам діл 

любові і милосердя, які ви виявляєте один одному, коли берете за зразок любов вашого Отця. 

26 Вам, хто чує це Слово, Я кажу, що ви повинні взяти Мене за приклад, що ви повинні 

слідувати за Мною по шляху любові, який Я показав вам в Другу Еру, щоб - коли ви більше не 

будете чути Мене в цій формі - ви були в змозі збирати натовпи в цих місцях молитви і утримувати 
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їх з вами завдяки правді і переконливості ваших слів і вашого прикладу. Не тільки в цих місцях ви 

повинні передавати вчення, але й скрізь, де обставини вимагають вашої відданості. Не забувайте, 

що Я говорив вам, що "в пустелі, на дорогах, на морі і в долинах" ви будете здивовані 

випробуваннями, а також Моїм натхненням. 

27 Для того, щоб ви могли виконати це завдання, Я хочу, щоб цей народ, який Я виховую за 

допомогою Моїх настанов, шанував Мій Закон і свідчив про свого Вчителя своїми справами і 

прикладом. У ваших домівках запанує мир, у ваших сім'ях не буде один на одного, не буде сварок 

між братами, незгод між батьками і дітьми. Коли серед вас запанує мир і ваш дім не буде схожий 

на маленьке поле битви, війни поступово зникнуть, бо той, хто має мир у своєму серці, принесе 

його скрізь. 

Подумайте про своїх дітей і усвідомте, що ви ще не зрозуміли, як своїм прикладом закарбувати 

Мій Закон в їхніх серцях, і що вони представляють нові покоління, яким судилося поширювати 

духовне світло в людстві. 

28 Великий їхній дух, але усвідомте, що вони потребують вашого захисту і керівництва в 

зародку їхнього матеріального життя. Починайте це завдання з маленьких дітей, будьте 

зрозумілими і терплячими. Учіться у Мене: Я можу чекати століття, тисячоліття або вічність для 

розвитку і вдосконалення духу. - Ви всі схожі на діамант в первозданному вигляді, який треба 

дбайливо огранувати, щоб він випромінював прекрасні промені. Ви вважаєте себе недостойними 

порівнюватись з геніальними? 

29 Одними з найкрасивіших і найпрекрасніших витворів мистецтва, якими я наділив цю 

землю, є квіти, які милують ваше око, наповнюють пахощами навколишнє середовище і надихають 

вас. Але істинно кажу вам: ви досконаліші і прекрасніші за квіти. 

30 Якби ви вже володіли одухотворенням, якого ви повинні досягти, ви б розуміли мову всіх 

створених речей, і Я говорив би з вами на тій же мові, і вам не довелося б матеріалізувати вашого 

Батька серед вас, аж до того, що він стікав кров'ю на хресті, і Мені довелося б давати Моє 

Божественне Слово через вуста нечистих людей в цей час. Але необхідно, щоб ви знали свого 

Отця, і тому Я ніколи не ховався і не відмовлявся прийти до вас - незважаючи на вашу гріховність. 

Якщо Я показував Себе людям, а вони (тим не менш) завжди створювали фальшивих богів: Що 

було б, якби Я ховався від ваших гріхів з небажання? 

31 О учні, ви, що оновлюєтеся, коли чуєте Мене, кажучи: "Учителю, ми шкодуємо, що немає 

свободи, яка дозволяє нам беззастережно говорити про Твоє Слово нашому ближньому". Але я 

кажу вам: Не бійтеся братів ваших, яких ви можете соромитися? Чекайте, чекайте недовго, бо 

незабаром людство перестрибне через обмеження і перешкоди, які воно створило через свій 

фанатизм і невігластво, і які заважають йому проникнути в суть істини, яку воно лише поверхнево 

розпізнало. 

32 Їжте їжу, яку Я пропоную вам сьогодні, і ви відчуєте Мій мир. Але не дозволяйте ніщо 

позбавити вас цього. 

33 Я називаю вас учнями Третьої Ери, бо ви уклали новий завіт з Моєю Божественністю. 

34 Я довіряю вам нову землю, на якій розмножаться племена Ізраїля*. Але не сповнюйтеся 

марнославством, бо знайте, що ви належите до Мого народу; бо якщо ви добре вдумаєтеся в своє 

завдання, то зрозумієте свою велику відповідальність. 
* Це символ, який треба розуміти духовно. "Нова земля", яку Бог довіряє нам, - це нові людські серця, які ми 

повинні завоювати для Його вчення, щоб Духовний Народ Ізраїлю міг примножуватися. 

35 Я знову прийшов до вас і прошу вас: Ти хочеш знову принести жертву своєму Господу? Ви 

вважаєте, що Моєї крові, пролитої в Другу Епоху, було недостатньо? 

36 В цей час сприймайте свій дух як такий, що несе хрест своєї спокути і як такий, якому 

довірені величезні поля для обробітку. Але нехай не сіє в них іншого насіння, крім Мого. Урожай, 

який ви принесете в цей час, стане ключем, що відкриє ворота до вашого спасіння. 

37 Я прийшов, щоб замінити тягар вашої гріховності солодким тягарем Мого Хреста, щоб ви 

могли звільнитися від гріха, який обтяжував вас століттями. 

38 Твої уста не будуть вимовляти богохульства, вони будуть тільки прославляти Моє Ім'я. Дар 

слова, який Я дав тобі, не для того, щоб ти опоганював честь ближнього твого. 
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39 Тепер, коли ви знаєте, що Я покликав вас, щоб зробити вас Моїми улюбленими учнями, 

щодня піддавайте себе іспиту у світлі своєї совісті, особливо коли знаєте, що ви почуєте Моє 

Слово. 

40 Остерігайтеся неправильно зрозумілих покаянь і не позбавляйте свій організм того, чого він 

потребує. Навпаки, позбавляйте її того, що їй шкодить, навіть якщо це означає для неї жертву. Це 

буде покаяння, яке служить вашому духу, а отже, угодне Отцю. 

41 Поступово ви вчитеся підносити свої думки до Нескінченного, не потребуючи образів, 

намальованих на полотні або виліплених за вашим бажанням. Потроху падають перешкоди, які 

завжди знаходив ваш дух, коли мав намір молитися. Зараз вона знаходиться на шляху до 

досягнення духовного єднання зі своїм Господом. 

42 Не забувай: для того, щоб твоя молитва принесла тобі глибоке задоволення і дозволила 

відчути справжній мир, ти повинен очистити своє серце, готуючись спрямувати свої думки до Моєї 

Святині. 

43 Завтра ви побачите величезні натовпи людей, які підуть за вами. Вони повинні відкрити для 

себе глибоку і світлу стежку, яка приведе їх до істини, і ця стежка буде стежкою ваших добрих 

справ. 

44 Ви маєте свідчити, що ви є тим народом, якого Господь послав у паломництво на землю, 

щоб запалити світло в людстві. Мудрість, яка витікає з вашого духу, буде світлом Шостої Печатки, 

яка вивільняється в цей час. 

45 Якщо ви любите Мене, ви зможете виконувати Мої накази; якщо ви любите Мене, ви будете 

знати, як любити своїх братів. 

46 Деякі кажуть Мені в собі: "Господи, коли ми збираємося тут і слухаємо Твоє Слово, то чи не 

тому, що любимо Тебе? - Але кажу вам: мало хто приходить слухати Мене з любові; більшість 

приходить, бо схиляється від болю. 

47 Я не звинувачую вас за біль, який привів вас у Мою Присутність, бо, виконавши своє 

завдання, він знову відходить, і він зробив сприйнятливими серця тих, хто згодом стане Моїми 

учнями. 

48 Ви не можете сказати, що я ніколи не відчував людського болю і тому не розумію вас. Я 

став людиною і вистраждав, щоб у кожному випробуванні і в кожній критичній ситуації давати вам 

приклад. Якщо сьогодні я прошу вас давати світлі і добрі приклади на шляху, яким повинні йти 

ваші діти, то це тому, що в Ісусі я завжди був слухняним Сином Отця. Я знаю і відчуваю всі ваші 

страждання і тому, оскільки Я прийшов до вас у Дусі, Я недалеко. Істинно кажу вам: Мій прояв у 

Третій Ері - це найбільший доказ того, що Я люблю вас і розумію вас. 

49 У хвилини спокою занурюйтесь у Моє Слово. Зрозумійте, що Я є мир, який сходить, коли 

буря б'є вас. Зберігайте цей мир, незважаючи на всі випробування, і не дозволяйте йому покинути 

ваші серця і повернутися до Мене. 

50 Не бунтуйте, коли хвороби вражають ваш дім, вони очищають душу. Однак Я не 

перешкоджаю вам шукати цілющого бальзаму, навпаки, Я кажу вам звернутися до Мене, як до 

Божественного Лікаря, і з любов'ю прийняти те, що Я бажаю вам дати. 

51 Є багато тих, хто повернувся на правильний шлях лише через життєві страждання. Деякі 

богохульствували, проходячи через біль. Але коли вони зрозуміли, що це Він зупинив їх на шляху 

до загибелі, то благословили свою чашу страждань. Цих Я саджаю за Свій стіл і даю їм скуштувати 

Агнця, перетвореного на смачну їжу любові і милосердя. 

52 Істинно кажу вам: якби люди так само чинили з тими, хто був невдячний їм, - який мир 

запанував би між людьми! 

53 Живіть у мирі, це буде найкращим свідченням того, що ви є Моїми учнями. Не забувайте, 

що за вами завжди спостерігають багато очей, чи то для того, щоб переконатися, що те, що ви 

робите - правда, чи для того, щоб зібрати докази, а потім довести, що ви помиляєтеся. 

54 Будьте Моїми вірними воїнами! Ніколи не будьте причиною того, що ваші брати 

неправильно судять про Мене. Жодного разу Я не давав вам Свого Слова без присутності хоча б 

одного серця, яке б критично розглянуло його. У ті моменти Моє Слово, Моє проявлення всіляко 

вивчалося, як і дії Моїх слуг. Всіма своїми почуттями і здібностями вони прийшли шукати Моє 
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проголошення, і тих, хто прийшов, очікуючи, що чутка про Мою Присутність виявиться 

помилковою, було більше, ніж тих, хто прийшов з палким бажанням, щоб блага звістка була 

правдивою. 

Хто повинен був сказати їм, що - поки вони спостерігають і судять про все, - Мій погляд 

проникає в глибину їхнього серця, а Мій голос кличе їх через їхню совість? Саме в цей момент віра 

запалилася у багатьох, хто сумнівався, і стала всепоглинаючою у тих, хто вже володів нею. Таким 

чином, число Моїх учнів постійно зростало, і тепер вони утворюють народ, якому Я кажу, щоб він 

добре зберігав Мій Мир, щоб він був їхнім найбільшим скарбом. Бо це буде найкращим 

свідченням, яке вони зможуть нести перед іншими народами землі про істинність Мого прояву. 

55 Я хочу, щоб ви зрозуміли, що перед цим народом стоїть високе призначення і що на 

кожного з вас покладена нелегка місія. Ця нація буде джерелом любові і миру, з якого прийдуть 

пити люди інших рас. Не за горами той час, але спочатку ви повинні втомитися від такої кількості 

боротьби між братами, спочатку ви повинні переконатися в такій кількості брехні і фальші, з якої 

люди зробили культ. Тоді вони прийдуть до Мене і побачать, що Христос, який помер на хресті, 

живий і з'являється сповнений слави і величі, таким, яким Його бачили, коли Він вознісся на небо в 

Другу Еру. 

56 Сьогодні ви відчуваєте, що обставини зовсім не сприяють тому, щоб говорити про Мою 

Роботу. Але наближається день, коли ваші вуста будуть постійно говорити Моє Слово, бо біль, 

труднощі, страх і розгубленість будуть прагнути навчитися у вас всього того, що Я дав вам. 

57 Вже зараз Я готую і наставляю вас, щоб ви знали, як проповідувати Моє Вчення словом і 

ділом, бо людство втомилося від лицемірів. Створіть слухняну сім'ю, з'єднайте своє мислення, 

свою волю і своє вміння узами духовності, і ви будете сильними і безсмертними. 

58 На людство чекають великі випробування; будьте пильними і молитовними в кожному 

болю і лихові. Багато страждань будуть полегшені, інші не відбудуться, тому що вони будуть 

зупинені на своєму шляху тими, хто молиться. 

59 Коли послідовники інших конфесій і сект побачать, що за цим народом ідуть великі 

натовпи, з цих конфесій вийдуть ті, хто вас переслідує. Але не бійтеся, бо якщо ви будете зберігати 

спокій, Дух Святий вкладе на ваші уста слова світла, які змусять замовкнути тих, хто вас обмовляє. 

60 Я даю вам не меч вбивства, щоб ви захищалися, Я даю вам меч любові. Кожен спалах її 

світла буде чеснотою, яка виходить від неї. 

61 Скільки благодаті знайдеш у Отця, коли своїми словами перемагатимеш натовпи гонителів 

Моєї справи і навертатимеш їх до Мене своїми ділами любові. 

62 Це вчення, яке Я давав вам у Другу Еру і яке ви вже забули. 

63 Людський розум зазнає неспокою, коли намагається зрозуміти тринітарно-марійне духовне 

вчення. Бо матеріалізована людина ніяковіє перед духовним. 

64 Я прийшов, щоб ще раз виявити Себе в цьому світі і дати людству зрозуміти, що Я не на тій 

висоті, якої вам не досягти. Я навчаю вас формі піднесення вашого духу через молитву, поки ви не 

знайдете Мою присутність і не наблизите свій дух до Моєї божественності через життя, присвячене 

добру. Лише ті, хто живе в Моєму Законі, знають, що Я дійсно в людині і що це не образний 

вислів. 

65 Ви, що слухаєте Мене, - не перешкоджайте своєму розумінню духовного вчення. Не 

затьмарюй свого світла, не дозволяй своєму серцю, яке стає чутливим і витонченим в моменти, 

коли чує Моє Слово, знову стати байдужим і холодним. Ви вже скуштували радості, які дарує світ, 

ви вже пізнали його мед. Приходьте зараз і насолоджуйтеся плодами дерева, яке Я посадив. Але 

коли ви вгамуєте свій голод, остерігайтеся повертатися на ті шляхи. Пам'ятайте, що не годиться 

вам тягнути в болото те, що Я дав вам по милості. 

66 Слухайте Моє Слово, яке розриває пута темряви і запалює світло в кожному дусі, щоб ви 

могли в майбутньому йти доброю дорогою, а також розпізнавати, що заборонено, і знаходити в 

собі сили не впасти в спокусу. Той, хто отримав цю настанову, вже не може називати себе 

невігласом. Почуйте і зрозумійте Мене, учні, сьогодні, поки Я ще з вами в цьому Слові. 
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67 Той, хто був підлеглим у світі, не здивується, коли я дам йому вказівки. Хто був паном, 

забудь свою гордість і будь Моїм слугою. Тоді ви всі зрозумієте, як Ісус з такою любов'ю давав 

накази Своїм учням. 

68 Підпорядкуйте свою вільну волю Моєму закону і своїй совісті, і тоді ви будете почувати 

себе не поневоленими, а справді вільними. 

69 Саме зараз, коли бур'яни поширилися по всій поверхні землі, Я кажу вам, щоб ви 

готувалися бути Моїми робітниками, щоб сіяти Моє насіння миру. Нехай кожен з Моїх обранців у 

цей час запитає себе всередині себе, чи не очистився він перед тим, як почув це Слово, чи не 

загартувався і не загартувався в болю і часто випробовувався в тому, що для нього найдорожче. 

70 Набувайте переконання і віри, слухайте Мене, не втомлюючись і не звикаючи до цього 

прояву. Дивіться, Я не здивую вас уві сні в день Мого відходу. Сьогодні ви бачите, що цей рік 

минає і настає інший, але Моє Слово незмінно доходить до вас. Але настане 1950 рік, і ви більше 

не почуєте Мене в такому вигляді. 

Тоді я хочу, щоб ви зміцнилися і були багаті на вчення. 

71 Вивчайте Мою Роботу, яку Я відкрив через усіх Моїх глашатаїв, не маючи ніяких переваг. 

Пам'ятайте, що Я спускаюся до всіх і говорю істину через всіх. Ти хочеш, щоб 1950 рік настав, так і 

не скориставшись Моєю Присутністю і не вивчивши Мою Доктрину? Чи чекаєте ви, що світ, 

недовірливий до Мого прояву як Святого Духа, накинеться на вас і, знайшовши вас слабкими, 

винищить? Чи хочете ви, щоб уряди землі, виявивши розбрат і плутанину серед вас, прийняли 

закон, щоб зупинити ваші кроки? Як би ви ридали, нинішні покоління, якби ви кинули виклик цим 

пророцтвам, щоб вони збулися! Яким важким і сумним зробите ви тоді своє існування, і скільки 

терня залишите на шляху тих, хто прийде після вас! Встаньте сповнені любові і надії, мені ще 

багато чого потрібно відкрити і довірити вам. 

72 Коли ви проходите через будь-яке випробування, не сумнівайтеся. Будьте уважні, і ви 

побачите, як Учитель звільняє вас від усякого зла в кожній критичній ситуації, і тоді ви відчуєте, як 

розкривається і міцніє ваш дух. Пам'ятайте, що ніхто не застрахований від болю, що ті, хто 

найбільше любив Мене і найближче йшов за Мною, - це ті, хто найбільше відчував, як їхні серця 

обливаються кров'ю. "Хто хоче йти за Мною, нехай візьме свій хрест". - Чому багато хто відстав на 

цьому шляху?..: Тому що любов, яку вони думали, що відчувають, не була справжньою. 

73 Одухотворяйте себе, уникайте марного і несерйозного, не прагнете більше суєти світу, не 

шукайте духовних чеснот як прикраси для духу, щоб вами захоплювалися. Прикрасьте свій дух 

чеснотами, яких Я навчив вас у Моєму вченні любові. 

74 Я чекаю вас на вершині гори, де дам вам вашу нагороду. Не звертайте свій погляд назад, 

щоб подивитися на сліди свого минулого. Пройдіть свій шлях спокійно, не відчуваючи колючок, 

які ви самі собі розкидали, і досягніть вершини своєї досконалості, де сяє Моє світло. Опинившись 

там, ви нарешті благословите Мій Закон Любові. 

Мир Мій з вами! 
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Додаток  

Примітки 
 

Примітка 1 

У попередні часи і в стародавньому Ізраїлі високопоставлених осіб при їхньому встановленні 

помазували єлеєм. Але хворих також помазували олією для їхнього зцілення, особливо ефірними 

оліями. Але зараз у Духовній роботі матеріальні засоби повинні зникнути, і достатньо лише 

покладання рук з молитвою. 

Примітка 2 

У цьому творі одкровення "духовний світ" є фіксованим терміном. Мається на увазі, що йдеться 

про наповнених світлом духів-охоронців, яким одночасно з поверненням Христа як Святого Духа 

було дозволено давати про себе знати за допомогою обраних інструментів, щоб давати настанови, 

поради та допомогу. 

Примітка 3 

Термін "натхнення" іноді використовується для позначення процесу передачі божественних 

проявів піднесеним голосоносцем, як у даному випадку, тоді як зазвичай він означає натхнення, яке 

вливається в свідомість одержувача, коли він повністю усвідомлює його. 

Примітка 4 

Розгублені, прив'язані до землі душі, що безтурботно блукають у космосі, викликають хвороби і 

бентежать розум таких людей, душі яких ослаблені наслідками їхніх гріхів. Христос закликає нас 

дбати про те, щоб і у втілених, і у ще не втілених душах світло духу повернуло собі першість. 

Примітка 5 

Від часу, коли духи з'явилися як іскри з Божественного Духу, до їхнього становлення як людей 

у матеріальному світі, створеному тим часом, лежить вічність, протягом якої відбулося багато 

еволюцій, але які не можуть бути розглянуті в цих рамках. Якщо озирнутися на цей надзвичайно 

довгий проміжок часу і, до того ж, спробувати окреслити його в кількох словах, то виникають 
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викривлення, так що цей текст не можна оцінювати як повну, хронологічно точну послідовність 

подій. 

Примітка 6 

Не тільки матеріальні блага, але й наші нахили до престижу, почестей і влади, до заздрощів і 

чвар, до насолод і пороків, як рабські ланцюги, не дають можливості нашому духу піднятися до 

духовних висот і "розгойдатися" там, де його дім - рідна домівка. 

Примітка 7 

Існує дуже поширена думка, що "диявол" або сатана є причиною зла, або є злом par excellence. 

Добре відомі народні вислови на кшталт: "Ця людина носить у собі диявола" або "Диявол вносить 

плутанину в увесь світ і налаштовує людей один проти одного". Хтось уявляє собі могутню 

духовну істоту і асоціює її з Люцифером, могутнім першодухом світла. Ті, хто дотримується цієї 

думки, мають на увазі, що Бог створив зло в дусі Люцифера. Але вже наш розум і наше уявлення 

про Божу справедливість противиться тому, щоби Вища Істота, Дух любові, мудрості і сили, 

створив щось настільки абсурдне. Зло не може походити від Бога. Якби існував дух, створений для 

того, щоб спокушати нас до зла, це означало б заперечення Божого милосердя. Однак зло існує і 

його не можна заперечувати. А якщо вона існує, то вона повинна мати причину, і виникає питання: 

Що таке зло? - Це неправильне застосування нашої вільної волі, відкидання Божественного 

керівництва і порядку, заперечення добра. Отже, зло почалося невдовзі після духовного 

першотворення, коли частина духовних істот на чолі з Люцифером відступила проти волі Божої. 

Люцифер таким чином дав поштовх для розвитку зла і водночас сам став першою жертвою свого 

злого діяння, коли був вигнаний із спілкування з Богом, що мало тяжкі наслідки. Тому Люцифер не 

є причиною зла, і він не може нести відповідальність як творець зла, що панує сьогодні у світі. 

Бог вклав у наш розум Свої чесноти і голосом сумління закликає нас слідувати їм. Ісус своїм 

вченням і прикладом показав нам, як треба жити. Він вчив нас любові - ми ненавидимо один 

одного. Він навчив нас смирення - ми ж зарозумілі і марнославні. Він навчив нас прощати один 

одного - ми ображені і мстиві. Він закликав нас до миру - ми ведемо війни. Він вчив нас бути 

духовними, а ми женемося лише за матеріальними речами. Неправильним здійсненням своєї 

вільної волі ми чинимо протилежне волі Божій. Нижчі пристрасті і бажання тіла, гордість, 

марнославство, самолюбство, тобто недосконалості людини: Це причини зла. Зі зростанням 

людства зростала і його недосконалість. Вони випромінюють розбещені думки, ідеї та почуття і 

формують силу, яка впливає на людей. Це фатальне коло: зло виходить від людини, переростає в 

невидиму, зловісну силу, яка обрушується на людину і поневолює її. Вплив цієї сили настільки 

потужний, що люди нарешті повірили, що це має бути велика духовна істота. - 

Тому в деяких релігіях створено окреме божество зла, а люди вважають себе безневинними 

жертвами примхливого, злого бога. 

Але навіть у християнських релігіях поширена думка, що диявол є автором усього зла. Старі 

символічні уявлення про зло, такі як диявол як огидна чорна фігура з рогами і хвостом, 

сприймалися буквально. Не хочеться відмовлятися від цієї віри - чи то пак забобону - всупереч 

кращому знанню, бо виправдання, що диявол спричиняє зло в людстві, зручніше, ніж визнати, що 

власне наша недосконалість є дійсною причиною зла. Вище вже говорилося про те, що злі думки 

впливають на людей. Для кращого розуміння слід зазначити, що згадані злі еманації людей 

підхоплюються незліченною кількістю темних душ, які неспокійно блукають по землі в 

безпосередній близькості від людей, і все частіше використовуються проти людей. Але ми не 

повинні мати тут забобонів, що це "диявольські духи"; скоріше, це нещасні душі, які тимчасово 

заплуталися, але з часом відчують своє визволення і відкуплення. 

Невже немає способу уникнути згубного впливу зла? Є, і Бог також дав нам зброю для боротьби 

зі злом. Це духовна зброя: Молитва, інтимне спілкування з Отцем Небесним. Духовна медитація, за 

допомогою якої досягається внутрішнє знання. Виконання Його Закону. Віра в Його одкровення. 

Практика любові. Той, хто користується цією зброєю, може не тільки відбивати впливи зла, але й 
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власними думками і почуттями добра, любові і миру ефективно боротися зі злом і допомагати 

нещасним душам вийти з поневолення. 

Примітка 8 

В оригінальному іспанському тексті слово "помічник" звучить як "cirineo", що походить від 

імені людини, яка допомогла Ісусу нести свій хрест, коли Він впав під його вагою. Його ім'я 

іспанською мовою Симон Киринейський - Simon C i r i n e o . 

Примітка 9 

У цьому уривку, як і в багатьох інших, Божественний Учитель говорить, що після 1950 року ми 

більше не будемо отримувати Його Слово через людський розум. - Тоді завершилася епоха, що 

тривала з 1866 до кінця 1950 року, протягом якої Господь вибирав і готував окремих чоловіків і 

жінок бути Його знаряддями. Коли Небесний Отець знаходив такий інструмент гідним і чистим 

серцем, Його Дух просвітлював розум глашатая, і в стані захоплення його вуста вимовляли слова 

істини і мудрості від Бога. - Це був початок "Третьої Ери", Ери Святого Духа, яку відкрило Друге 

Пришестя Христа в Дусі, в "Слові". - Згаданий період був призначений для навчання і підготовки 

слухачів, і Бог від початку обмежив його, щоб Його діти не звикали до зручного способу 

отримання Його одкровень, а докладали власних зусиль для свого одухотворення. 

Навіть після 1950 року Небесний Отець відкривав Себе, але вже не через людський розум у 

стані захоплення, а через інструменти, якими Він наділив людей, щоб вони приймали і передавали 

Його натхнення. - Ми живемо в епоху Святого Духа, і Божий Дух проривається в багатьох місцях 

на землі, щоб об'явити Себе Своїм дітям. Скрізь, де Він знаходить дітей, які відкривають Йому свої 

серця в любові та чистоті і дозволяють надихатися Його Духом, Він дає про Себе знати - одним 

через Своє Слово, іншим через духовні видіння або пророчі сни. 
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Вивчення душі - з духовної точки зору*. 
* Основою цього дослідження є "Книга істинного життя" та інші Нові Одкровення. 

Термін "душа" відомий людям, але вони мають різні думки про те, що таке душа. Вона, як 

відомо, є складовою людської істоти і входить до тріади тіло - душа - дух. Три складові, які 

утворюють єдине ціле "людина", причому кожна частина має своє завдання. 

Тіло - це видима, матеріальна частина людини, яка служить захисною оболонкою для душі та 

духу і водночас є їхнім інструментом для спілкування із зовнішнім світом. Оскільки тіло є видимим 

і відчутним, воно вивчалося і досліджувалося вченими протягом тривалого часу, щоб ми мали 

найбільше знань про його завдання і його дивовижний механізм. Вона функціонує настільки 

досконало і логічно, що багато хто забув, що за нею стоїть високомудра духовна сила. 

Знання про дві інші складові людського буття є менш визначеними і частково розмитими. 

Оскільки вони невидимі і не піддаються експериментальному дослідженню, науці дуже важко 

правильно пояснити природу і завдання душі і духу. І все ж таки дуже важливо мати ясність щодо 

цього, бо якщо нам вдасться підняти завісу невідомого, то ми отримаємо і точне знання про сенс і 

призначення людського життя на землі. Однак наш розум сам по собі на це не здатен, бо духовні 

речі можна осягнути і пояснити лише духовно. Але Божий Дух відкриває ці таємниці через людей, 

яких Він приготував для отримання Його натхнень. Через ці інструменти Бог відкрив нам знання, 

які наш обмежений розум здатен осягнути. 

Матеріальне, видиме творіння світу існує з незбагненних часів, але до нього вже існувало 

творіння духовне. Його автор - Бог, Первородний Дух від вічності. У центрі Його єства горів 

вогонь досконалої любові, яка є Його головною характеристикою. Але яка користь від найвищої 

любові, якщо її не можна передати і тим самим довести? - Тож Бог створив для Себе посудину в 

духовній істоті, в яку Він міг помістити Свою любов, Свою мудрість, Своє світло, а також Свою 

творчу силу. Це була істота, що вийшла з Божого серця любові, образ Божий, бо несла в собі ті ж 

самі божественні якості. Оскільки він був чистим дзеркалом божественного світла, його відповідно 

називали "Люцифером" або "світлоносцем". Завдяки Божественній силі ця першоістота змогла 

проявити творчу активність, і незабаром з неї з'явилися інші, такі ж істоти, але меншої сили. Вони 

теж були дітьми Божої любові, у променистому світлі, у найвищій досконалості. Так Бог відчув 

невимовну радість, побачивши, як Його любов відображається в незліченних духовних істотах. 

Першосотворений дух радів, але як істота, створена Богом, він був пов'язаний волею Творця. 

Бог, однак, хотів, щоб він міг вільно розвиватися, бо це є властивістю божественної істоти. Любов 

Люцифера до свого Творця повинна бути настільки всепоглинаючою, щоб тільки вона одна була 

вирішальною для добровільного підпорядкування своєї волі божественній волі. Бог хотів отримати 

цей доказ любові від Своєї першої створеної істоти, і для цього дав їй повну свободу волі. 

Незліченні духовні істоти також володіли вільним волевиявленням, тому вони не підлягали закону 

примусу творіння, але як діти Божі вони були вільно вирішальними істотами. Бог навчав їх через 

совість, яка була чутна як голос і вираз Його волі в їхньому дусі. Вони повинні були йти за голосом 

сумління, не з примусу, а за вільним вольовим рішенням, як відповідь на велику любов, яку виявив 

їм Бог. 

Характерною особливістю свободи волі є те, що вона несе в собі прихований стимул робити 

протилежне тому, що радить совість. Таким чином, в духовних істотах постійно існували 

протилежності, які змушували їх у вільній боротьбі постійно вирішувати: реалізовувати 

божественні чесноти чи чинити їх протилежність. Тривалий час божественний голос совісті 

переважав і все було в належному порядку. Але настав час, коли Люцифер більше не захотів 

підкорятися духовному керівництву свого Творця. Слава першоствореної істоти була настільки 

великою, що він дозволив засліпити себе нею. Люцифер бачив незліченну кількість істот, які 

з'явилися з його волі, і відчував себе їх виробником, хоча знав, що отримав владу на це від Бога. 

Він міг бачити створених духів, але не джерело сили, оскільки Бог лише в рідкісних випадках 

приймає видиму форму заради Своїх дітей. У своїй омані Люцифер остаточно повірив, що джерело 

сили - в ньому самому, і звів себе в ранг одноосібного володаря над "своїми" духами, яких він умів 

переконувати, що не Бог, а він, Люцифер, є їх творцем і що вони повинні підкорятися його волі. 
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Люцифер пішов проти свого Творця. Тепер незліченні духовні істоти також повинні були 

визначитися, вільна воля могла вибирати. - Промінь Божого світла осяяв їх, і вони відчули свого 

Божественного Отця, хоча й не могли Його бачити. Вони відчули Його любов і почули Його голос 

у своїй совісті. - З іншого боку був Люцифер, в якому вони дуже добре помітили зміну волі. Але 

оскільки вони бачили Його і були віддані Йому в любові як своєму безпосередньому Творцеві, то 

дуже багато хто прислухався до Його заклику, підкорився Його волі і таким чином прагнув 

відірватися від Бога. У цих відступницьких духах відбулася доленосна зміна. 

Любов, центр іскри божественного духу, повинна була відокремитися від духовних істот після 

того, як вони стали проти свого Творця. Тим самим вони самі позбавили себе божественної 

життєвої сили, а судини і органи виконання (душі), що залишилися без духу, затверділи в душевну 

субстанцію. 

У Своєму всевіданні Творець знав, що значна частина Його дітей не пройде велике 

випробування любов'ю, і Він підготував Свій план: Не знищення відступників, а їх повернення. 

Оскільки духовні істоти відвернулися від Бога через неправильне здійснення своєї вільної волі, Він 

хотів підготувати і виховати їх з великим терпінням - на нескінченно довгому і важкому шляху, 

далеко від дому Його Отця, - щоб вони знову знайшли шлях до серця Його Отця. Бог захопив 

душевну субстанцію Люцифера і незліченної кількості відданих Йому істот, розчинив її на 

найдрібніші частинки і переформував у видиме, матеріальне творіння. - Це незбагненно для 

розуму, лише той, хто вже володіє духовними знаннями, може осягнути це передчуттям. Вченому 

неприємно визнавати тезу про те, що матеріальне, матерія, є спрямованою, застиглою субстанцією 

душі. Але на цьому тлі можна зрозуміти слова з послання апостола Павла до Римлян, глава 8, вірш 

19, а саме, що все створіння стогне і чекає свого викуплення разом з нами. 

У тому, що ми вважаємо нескінченно довгим процесом розвитку, душевна субстанція повинна 

безперервно змінюватися, трансформуватися у все нові і вищі форми життя. Звідси також стає 

зрозумілим, чому матерія швидкоплинна, тобто чому вона постійно перебуває в процесі "вмирання 

і народження". Іншими словами: матерія не має вічного існування, оскільки вона є лише оболонкою 

духовних душевних субстанцій, які повинні розвиватися вище і тому не можуть залишатися в одній 

і тій же оболонці вічно. Сама матерія складається з тієї ж душевної субстанції, але вона 

знаходиться ще на початку свого розвитку і тому повинна служити нижчою формою життя для вже 

вищих розвинених форм життя у творінні. Хоча вони зазвичай невидимі для нас, матерія чуттєво 

сприймається нами, оскільки наші тіла також складаються з частинок матерії, тобто конденсованих 

частинок душі тієї ж самої нижчої вібрації. 

Частинки душі, пов'язані в матеріальному творінні, в процесі розвитку повинні об'єднатися, 

подібно до кристалічного утворення. Висхідний розвиток починається в мінеральному царстві і 

продовжується через рослинний і тваринний світи. Це слід розуміти так, що, наприклад, у 

тваринному світі одиниці душі великої кількості дрібних тварин після тривалого періоду розвитку, 

коли їхні оболонки відмирають, об'єднуються в більшу одиницю, щоб утворити вже більш 

високорозвинену душевну субстанцію, яка розвивається далі в більшій тварині. Цей процес 

повторюється кілька разів, поки, нарешті, у розумних тварин душа не досягає найвищої можливої 

на даному етапі розвитку зрілості. Кілька таких душ потім об'єднуються в нову одиницю згідно з 

Божественним планом спокути, який не терпить зупинок у висхідному розвитку, і в результаті 

виходить людська душа. Розвиток душі у сферах творення мінерального, рослинного і тваринного 

царств триває мільярди років, і керує ним Божий Дух через незліченну армію Його духів світла, які 

передають і виконують Його волю згідно з природним законом. 

Натренована душа тепер готова. На своєму шляху через різні царства природи вона набула сил і 

здібностей і чекає завершального етапу свого розвитку - втілення в людині. Він наближається до 

закоханих на землі, а при зачатті поміщається в утробу майбутньої матері. Але для того, щоб душа 

досягла своєї найвищої досконалості, ще не вистачає найнеобхіднішого. Незадовго до народження 

нового землянина Бог направляє в душу дух, готовий до першого втілення. Таким чином, духовна 

істота знову стає цілісною: Дві частини цієї єдності нині разом прагнуть до остаточного розвитку 

до досконалості, що також займає тривалий час і проходить через багато перевтілень, тобто через 

багато життів на землі в різні епохи часу. 
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У випадку реінкарнації душевно-духовна єдність готова вступити у володіння новим земним 

тілом, але і тоді, при зачатті, душа спочатку одна входить в материнське лоно і встановлює зв'язок 

із зародком життя, що зароджується. Дух входить у свою душевну оболонку лише згодом, в одних 

випадках раніше, в інших пізніше, але не пізніше, ніж за три дні до народження. - Оскільки душа 

складається з незліченної кількості найдрібніших частинок, які не є абсолютно нерозривно 

пов'язаними одна з одною, то в процесі продовження роду вона також вбирає в себе частинки душ 

батьків, чим - окрім притягання споріднених душ - можна пояснити успадкування деяких 

батьківських схильностей. 

Після того, як вище було пояснено походження і розвиток душі, тепер слід висвітлити її 

сутність і деякі її завдання в житті людини. Перш за все, слід ще раз уточнити, що душа - це не 

щось земно-матеріальне, а невидима, ефірно-духовна сила. Колись вона вийшла з Божого духу як 

незалежна істота і, після вічності спокути через божественні творіння, знайшла шлях до свого 

первісного призначення. - Просторово душа в людині поширюється на все тіло людини, вона, як і 

нервова система, розподіляється по всіх органах і частинах тіла. Вона оживляє тіло, яке без неї 

було б безжиттєвим, і, коли відривається від нього, залишає його безжиттєвою оболонкою. 

Практичне мислення і воля, чуттєве відчуття і відчуття, а також слух, зір, смак і нюх є функціями 

душі. Воно є внутрішньою, рушійною силою фізичної оболонки, і тільки ті, хто має дар духовного 

зору, можуть споглядати його і визнати, що воно повністю володіє формою пов'язаної з ним 

людської форми; тому його також називають астральним тілом. 

Душа разом з власними захисними силами організму відповідає за здоров'я тіла. Якщо він може 

вібрувати безперешкодно і гармонійно, він утворює захисну стіну від усіх видів патогенних 

мікроорганізмів. Однак, якщо вони вже проникли в організм людини, то душа, взаємодіючи з 

захисними функціями тіла, негайно вступає в боротьбу з ними, щоб знешкодити їх або прогнати. 

Це справжня боротьба, яка викликає підвищення температури, яку ми знаємо як лихоманку. - Душа 

також має виконувати своє завдання в живленні тіла. Тонкі життєві сили прийнятої тілом їжі 

передаються душею всім органам тіла так, що кожен з них отримує ті тонкі енергії душі, які йому 

корисні. Але коли ми їмо і п'ємо забагато, то відчуваємо, що наша душа стає тьмяною і млявою, 

тому що вона занадто зайнята тілесними турботами і тому на деякий час втрачає свою плавучість. 

Це невелике дослідження було б неповним, якби воно не пояснювало також взаємозв'язок між 

душею і духом і не говорило про те, що таке дух і які його завдання. По-перше, чим вона не є: її не 

слід плутати з "розумом". Дух у людині - це іскра Божественного Духу, Божественної Любові, 

Божественного Світла. Вона несе в собі всі божественні якості, тому Бог називає нас Своїми 

образами, а ми можемо називати Його Отцем. Проте наш дух повинен постійно черпати сили з 

джерела свого походження: через молитву і духовне піднесення, а також через вивчення 

Божественних об'явлень. Тільки так вона може залишатися активною і живою та дарувати людині 

любов, мудрість і силу, щоб вона могла виконувати Божі заповіді. 

Людський дух - божественного походження - був вкладений в Адама Творцем згідно з 

біблійною розповіддю про те, як Бог вдихнув у ніс Адама Свій подих життя. Відтоді цей 

невидимий акт благодаті повторюється при народженні кожної людини, коли в душу вкладається 

дух. Душа утворює як би оболонку для духу, так само, як тіло є оболонкою для душі. Завдання 

духу нині полягає в тому, щоб просвітити душу, наповнити її божественними чеснотами. Однак у 

цих зусиллях дух не повинен примушувати душу; душа повинна вільно підкорятися керівництву 

духу. 

Душа, що втілилася в людині, спочатку повністю повернута до тіла і готова виконувати всі його 

бажання. І в тій же мірі, в якій розвивається тіло, міцніють і земно-чуттєві якості душі, які вона ще 

несе в собі зі свого довгого шляху розвитку. Ось тут і починається завдання духу. З любов'ю і 

терпінням він повинен наставляти душу через совість, щоб вона відкинула нижчі і злі нахили і 

подолала земні бажання тіла - якщо вони протизаконні. Якщо дух знаходить слух у душі, то він 

досяг великих успіхів, навіть якщо завжди є рецидиви, в яких душа виконує земні бажання тіла. 

Якщо душа продовжує тримати себе відкритою для настанов духу, то духовні чесноти можуть 

проникати в неї все більше і більше, і в той же час вона стає все більш несприйнятливою до 

неправильних бажань тіла. Наслідки цієї трансформації потім стають видимими у 
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випромінюваннях людини: Це людина з добрими помислами і чистими почуттями, яка проявляє 

смиренність, терпіння і доброту, а також милосердя. Коли приходить смертна година, дух і душа 

залишають земне тіло в повній гармонії і великій радості, бо знають, що в потойбічному світі їх 

чекають блаженство і мир. Як єдність вони продовжують йти визначеним шляхом у духовному 

царстві, доки не набудуть найвищої досконалості, яку мали, коли Бог створив їх як духовних істот. 

Цим завершується Божий план спасіння і досягається повернення "блудного сина". 

Але хід людського життя може протікати і зовсім по-іншому. Коли душа чинить опір вченню і 

закликам духу, вона все більше і більше відкривається вимогам тіла і нижчим якостям всередині. 

Дух веде відчайдушну боротьбу і просить сили і мудрості у свого Небесного Отця. Якщо душа у 

своєму вільному вольовому рішенні вперто відкидає всі впливи і настанови духу, вона стає рабом 

чуттєвих пристрастей, матеріальних бажань і всіх егоїстичних імпульсів. Вона опускається 

настільки низько, що іскра Божа в ній витісняється в бездіяльність, стає в'язнем ментальної 

оболонки, людина тоді "духовно мертва". - На цьому етапі стає чітко видно, що дух і душа - це дві 

різні сили. У той час як дух приречений на бездіяльність і більше не дає про себе знати через 

совість, душа в "безсовісній" людині живе дуже інтенсивно (інакше тіло було б безжиттєвим), і її 

злі пороки тоді стають впізнаваними через думки і слова, через почуття і вчинки у зовнішній сфері 

людини. Бог не залишає Своє дитя в цьому загубленому стані. Коли душа не хоче чути голос 

совісті, Бог промовляє до неї через хвороби в матеріальному тілі і через багато випробувань. У 

багатьох випадках душа після цього починає роздумувати і готова прислухатися до закликів Духа 

до покаяння. Таким чином відбувається зміна і душа добровільно підкоряється керівництву духу. 

Він притягує її до себе, пронизує духовними чеснотами, і так вони разом проходять нелегкий шлях 

вищого розвитку, поки Бог не покличе їх із земного життя. 

На жаль, є незліченні випадки, коли душа, незважаючи на добрі застереження духу через совість 

і незважаючи на випробування, продовжує свої злі справи. Коли таку душу застає зненацька 

смерть, для неї в потойбічному світі настає грубе пробудження. Там вона вже не може втекти від 

голосу совісті, який невблаганно звинувачує її в невиконанні Божественних Заповідей, у злих 

справах і ницих пристрастях. Ці самозвинувачення завдають найбільшого болю душі і служать для 

її очищення. Коли душа усвідомлює і кається у своїх гріхах, її пробуджений дух може вести її так, 

що вона крок за кроком позбувається своїх злих нахилів і вбирає в себе божественні чесноти. У тих 

випадках, коли душа залишається впертою у своєму злі, вона готує собі нещасливе існування. 

Оскільки вона вже не має земного тіла, а з іншого боку, не може увійти і в духовну сферу, то 

безцільно блукає по землі біля людей. Тоді її приваблюють ті, чиї погані думки, злі вчинки і ниці 

пристрасті збігаються з її власною природою. Вона "оселяється" в них, впливає на них на зло, і цей 

стан може призвести до одержимості, при якій з такими людьми стає все гірше і гірше. Приземлені 

душі підтримують акти насильства, бентежать розум і викликають хвороби, вони становлять 

постійну небезпеку для всіх людей. Але захист є: люди, які спрямовують своє життя згідно з 

Божою волею і посилають добрі думки і почуття, оточені ними, як захисним покровом, від якого 

відскакують зловмисні атаки нижчих душ, оскільки їхні нашіптування не знаходять в цих людях 

відгуку і відразу відкидаються; більше того, люди доброї волі можуть і повинні допомагати 

осяяним душам своєю молитвою і посилом світлих думок. 

Бог не перешкоджає злим справам темних душ, бо мусить поважати їхню вільну волю. Але 

настане день - зазвичай через дуже довгий час - коли душа втомиться від свого жалюгідного 

існування і з огидою озирнеться на ганебні вчинки, до яких вона призвела. Якщо вона щиро кається 

і просить прощення і допомоги, її дух може втрутитися в ту ж мить і м'яко направити її. Духи 

світла і ангели Божі тоді також готові допомагати і наставляти її. Тепер можна починати сходження 

крок за кроком у духовній сфері. 

Людський дух - як божественна іскра всередині нас - протистоїть тілу, а душа знаходиться між 

ними. Вона повинна вибрати дух або тіло, бо не може служити двом панам одночасно. Якщо вона 

обирає дух, то вона готова прийняти божественне в себе і підкоритися керівництву духу. Якщо 

вона обирає тіло, то підкоряється бажанням плоті, а нахили, що існують в ній, можуть дати повний 

вихід своїм недолікам. Практично існує лише два полюси, і тому Господь у Своєму вченні не 

згадує про душу, або її функції, такі як розум, думки, почуття тощо, так часто, як про дух і тіло, а 
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лише про дух і тіло. Найчастіше звертаються до "духу" - як до найважливішої частини - причому 

після вищевикладених пояснень стало зрозуміло, що в загальне посилання на духовну істоту 

включається і душа, навіть якщо між "духом" і "душею" ще не досягнуто повної єдності. - У Нових 

Одкровеннях Божественний Учитель дуже часто говорить про боротьбу духу з впливами тіла. 

Згідно з попередніми поясненнями, це слід розуміти так, що йдеться про боротьбу духу з душею, 

коли остання повністю "розбестилася", тобто потрапила в повну залежність від впливів тіла і 

всього матеріального. Бо тіло не може керуватися безпосередньо духом, а тільки через душу. 

Великий поет Гете з тонкою чутливістю відчув дві протилежні сили, і в своєму "Фаусті" він 

вкладає слова в уста однієї людини: 

"Дві душі живуть "ах"! в моїх грудях, 

Одна хоче відокремитися від іншої; 

Той, хто тримає в грубій любовній жадобі 

Чіпляючись за світ чіпкими органами; 

Інший примусово піднімає себе з пилу 

До царств високих предків". 

Він говорить про "дві душі" в його грудях: одна сила, душа, перебуває в рабстві у жадоби 

любові і земного мислення та бажань. Інша сила, дух, прагне звільнитися від влади почуттів і 

матеріалізму і піднятися до високих сфер, до Божественного Духа, з якого він вийшов. Це конфлікт 

між духом і душею, коли остання ще не подолала нижчі бажання тіла-природи. 
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Що означає нескінченність Бога?   24-27 
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Відкупительний подвиг Христа в царстві смерті 
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З'єднання духу з Божественним Духом....  10-11 
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Страждання людини не походять від Бога, 
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Христос  12-23, 40 
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Турбота Небесного Отця про своїх дітей.  48 

Мандат на передачу та розповсюдження інформації 

Слова Божого  43, 49-53 

Не лише духовна, а й матеріальна допомога 

для сусіда необхідно 
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55 

Ось Я стою під дверима і стукаю 1 - 7  

Заступайся за народи, щоб Дух Божий був у них. 

може виявити 12 

Людина - "блудний син" Царства Небесного 

Духовна молитва не потребує вуст  

операція 13 - 21  

  

Тільки те, що відбувається зі спонтанної любові і 

доброти, має 

Цінність перед Богом           

  

36-37 

Інтелектуальна стипендія як перешкода для 

психічне пізнання і відчуття  

 

40-41 

 

Марія стала одухотвореною через слова Ісуса на 

хресті. 

  

Матері чоловіків вживали 45 - 48 
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Боротьба з викриттями, яка ведеться на 

 

59-62 

Люди визнають мудрість і любов Бога 9 

Застереження від фальшивих одкровень і лжевчень. 27 

Люди частково несуть відповідальність за стан сьогоднішнього дня  

Світ - він тепер пожинає те, що посіяв у попередні часи  33  

Обставини, що супроводжують Духовний прихід Христа.  45  

Найвірніший провідник до Бога: совість  46 

Маємо вдосконалювати матеріальне і духовне 

Дотримуватися законів  47-53 

Теперішній час - час судження  61-71  
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Духовний Ізраїль покликаний поширювати  

нове послання словом і ділом 

Божа любов і милосердя поширюється і на Його 

 

1-22 

діти-відступники 

Бог вимагає від Своїх учнів у цей час 

 

26-27 

Відсутність кривавих жертвоприношень 

Рай і пекло - це стани душі, які людина сама викликає 

своїми діями. 

 

28 

Звірства війни повинні змусити горді і скам'янілі серця 

цих людей покаятися і принести покаяння. 

 

31-37 

Бог приходить і до тих, хто Його не знає, до тих, хто 

Його не знає, до тих, хто Його не знає. 

 

40-41 

Пошук неправильних форм 

Потреба в одухотворенні та безпосередньому 

 

48 

З'єднання нашого духу з Духом Божим 49-53   

Людина не повинна ні боятися, ні оплакувати відхід в інший світ  
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а також штучно не затягувати  55-58  

Всі люди за своїм походженням, духовно і фізично, є братами і  

Сестри, між якими  

не повинно існувати жодних бар'єрів 59 - 60  

 

Інструкція 53 

  

Сила молитви  2 

Боротьба духу за панування над плоттю Милосердя і 

допомога ближньому 

  

 8-11 

- Ознака справжнього учнівства 14 - 17  

Прогрес у знаннях і мудрості 20 - 22  

Хрест спокути за власну провину і хрест 

і жертва за інших 24 - 25  

 

Робота Іллі в різні часи 34 - 44    

"І справи їх слідують за ними" 49 - 50   

Старий і новий народ Ізраїлю 52 - 55 

Армагеддон земний і духовний до тих пір, поки 

 

до перемоги світла 56 

 

  

Інструкція 54 

Випробування і страждання як необхідні засоби  

до досконалості  

Господь нікого не зобов'язує і не погрожує Своїми 

 

2-9 

нове слово, але дає нову надію 10-15  

Єдина допомога для грішного і хворого світу 16-21  

Поради новим учням для виконання їхнього завдання 24-34 

Що означає "одухотворення"?               41 - 44    

Для Небесного Отця ніхто не є "злим" 45 - 48 

Людство і народ Божий потребують духовного 

 

Сильні та самовіддані лідери 

Відкупительний подвиг Христа стає найвищим над 

усім людським  

 67 

Тріумф недосконалості 69 - 71 

 

  

Інструкція 55 

Ми не можемо "тікати від Бога " 6-7, 8 

Хороші і погані лідери народів - це інструменти для  

Божі наміри і потреба в заступництві 20 - 21    

Перевтілення духу 22   

"Рости і множитися" - у новій перспективі 22 - 24   

Єдиний спосіб запобігти війнам 27   

Єдине покаяння угодне Богу 

Внутрішній настрій аудиторії на 

 

40 

оголошення  

Наші молитви можуть допомогти прийдешньому 

великому 

 

53-54 

Скоротити або навіть скасувати іспити 58   

Попередження та обіцянка 71 - 74     
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