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Передмова 
 

З великою радістю і вдячністю ми супроводжуємо цей ІІІ том "Книги істинного життя" на 

шляху до друкарні видавництва. 

Ми з великою ретельністю переклали книгу з оригінального іспанського тексту "Libro de la Vida 

Verdadera". 

Ми рекомендуємо читачам читати невеликі розділи за один раз, роздумувати і медитувати над 

прочитаним, щоб духовний сенс Божественного Вчення міг розкритися в повній мірі. 

Нехай ІІІ том, як і попередні два томи, знайде відкриті серця серед послідовників Роботи 

Духовного Одкровення Мексики. 

  Перекладачі 
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Вступ 
 

 

 Я хотів би представити цей 3-й том серії "Книга істинного життя" кількома словами, які 

показують ту особливу увагу, яку Христос приділяв німецьким слухачам у Своїх повчаннях, 

оскільки вони були дуже пригнічені страшними військовими подіями на своїй батьківщині.  

Як я вже згадував у "Вступі" до другого тому, ми були групою німців, іноді до 20 осіб, які 

слухали недільні ранкові проповіді Божественного Вчителя в середовищі мексиканської 

громади. Нас знали і поважали як "іноземців". Особливо між 1942 і 1945 роками, коли Друга 

світова війна вирувала своїми звірствами, ми, німці, знаходили безпеку і розраду в словах 

Христа в мексиканській громаді. Адже події війни важким тягарем лягли на всіх нас, і гірка 

доля нашої далекої Батьківщини боляче відгукнулася в наших серцях. Один Бог знає, скільки 

сліз було пролито і скільки щирих молитов підносилося до Нього. Протягом цих років 

траплялося, що в різних випадках, але завжди несподівано, Господь звертався безпосередньо 

до присутніх німців під час Свого повчання. 

Він утішав і закликав нас до витривалості в молитві, бо коли прийде Його час, Він закінчить 

війну, і тоді - швидше і швидше, ніж очікують люди, - відбудеться відбудова нашої 

Батьківщини. Але водночас застерігав, щоб ми знову не йшли самовпевнено своїм шляхом, а 

підкорили свою волю Його волі, бо нам ще належить виконати великі завдання в Його справі. 

Він також закликав мексиканську паству, яка уважно слухала, не виступати в ролі суддів, бо 

вони нічого не розуміють у передісторії війни. Ці слова були бальзамом на наші рани, адже ми, 

німці, страждали від всесвітнього звинувачення в тому, що ми є головними винуватцями війни.  

Має своє глибоке значення той факт, що в мексиканських громадах слухачами духовного 

вчення з іноземців були майже тільки німці. Причина в тому, що, за словами Божественного 

Вчителя, в німецькому народі є велике "насіння Ізраїлю", тобто, що ці людські душі давно 

втілилися в єврейському народі. Тільки Бог знає цих істот, розсіяних по всіх народах і релігіях, 

і в цей Третій раз Він збирає їх духовно і формує з них Свій Духовний Ізраїль. 

Надалі звернення Христа до німців під час настанови 6 травня 1945 року буде доведено до 

відома ширшого кола читачів. 

Вальтер Майєр 

Слова Божественного Вчителя до групи німецьких слухачів під час навчання 6 травня 1945 

року  

Будьте благословенні, Мої улюблені діти, Я вітаю вас. Ось, благословенний народе Ізраїлів, 

посеред вас ці Мої улюблені діти. Я хочу, щоб вони знайшли у ваших грудях тепло Мого Духа, 

повагу і братерську любов. Я хочу, щоб їм було дозволено притулитися близько, дуже близько 

до Твого Серця. Бо пам'ятайте, що я поклав на них велике завдання. Помилуй їх, як і Я 

милосердний до тебе. Не судіть, люди благословенні, бо істинно кажу вам: про те, що 

відбувається у світі в цей час, ви нічого не знаєте, тільки Я знаю, бо ви бачите і судите за своїм 

розумом. Але за всіма подіями стоїть Моя рука, стоїть Моя справедливість, стоять Мої 

Божественні поради від початку вічності, яка не має початку. Тож про що ви можете судити 

справедливо, а про що вже знаєте? У лоні цього (німецького) народу є багато насіння Ізраїлю, 

великого посіву Юди, того племені людей, яке в перший раз взялося за зброю, щоб зробити 

пролом для народу Ізраїлю, щоб відкрити шлях до Ханаану. Тепер вона взялася за зброю, щоб 

відкрити собі шлях до світу. Але Я зупинив його, зупинив його і сказав йому: Не тому, що ти 

носиш меча Юдиного, нехай не будеш ти зарозумілим у світі.  
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Роздумуйте і терпіть, бо Я воскрешу вас, які завжди вірили в Мене. Я дам вам ваш хліб, ваш 

дім. Я зроблю вас рівними з іншими народами і зроблю їх рівними з вами. Ніхто не буде 

коштувати менше, ніхто не буде коштувати більше. Прийде час, і останній знову стане першим 

завдяки своїй смиренності. Тому я кажу вам: Тільки слухай Моє Слово, осягай його, а вуста 

твої нехай мовчать. Але ви, Мої найулюбленіші діти (маються на увазі німецькі слухачі), 

прийшли до свого Спасителя, а не до свого судді. Твоя молитва піднялася, як цілопалення, як 

пахощі, як есенція на висоту Мого престолу. День за днем і ніч за ніччю Ваш дух був як 

охоронець свого народу, своєї нації. Ах, якби Мій народ Ізраїль з цієї країни (Мексики) 

виконував свій духовний обов'язок так, як ви, ─ як далеко він міг би просунутися! Але не 

будьте через це марнославними, продовжуйте виконувати свій обов'язок і також надалі майте 

ту ревність, любов і повагу один до одного, бо ви не знаєте години, коли рука Моя пошле вас. 

Тоді я підготую шлях, і ви підете вперед. 

Я вже довірив вас одного разу Хосе (лідеру церкви), і ще раз доручаю вас йому. Чому? 

Щоб Він підготував вас бути посланцями Моєї Тринітарної Марійської Духовної Роботи, яка 

з'явилася в цій Третій Ері в цій Мексиканській Нації, і щоб Він послав вас з цим знаком, з цією 

Роботою, з цією любов'ю, з цим завзяттям і з цим Законом, і що, коли ви перебуваєте в далеких 

країнах, ви можете звернутися до мого сина Хосе, і він радісно вдарить у мелодійний дзвін 

вашого серця і заспіває осанну, тому що насіння було посіяне в чужій землі, і прийде момент, 

коли Моє Слово буде проголошено в цій землі. Коли ж цей момент настане? Коли ви безпечно 

просунулися і отримали Мої вказівки. Завжди залишайтеся в єдності з Моїм народом (мається 

на увазі насамперед Церква в Мексиці), зберігайте лагідність і смирення. У цю мить Я знову 

дозволяю вам відчути тепло Свого лона. Будьте здорові та міцні. Не бійтеся, через вас тисячі і 

тисячі отримають Мої благословення, і не тільки з вашого народу. Просіть Мене не тільки за 

них, просіть Мене за всіх. В цей момент Я дарую вашому духу вищий рівень розвитку і Я 

піднімаю дух ваших ангелів-охоронців у вищу сферу духу, ті духи, повні сили, які Я 

приготував для вас. Ці захисники і надалі будуть з вами, тут і в тій країні.  

Не хвилюйтеся, діти Мої, тільки погане і бур'ян буде викорчовуватися. Я пощаджу пшеницю, Я 

збережу добрі рослини, і Я скористаюся ними, і вони принесуть плід. Коли? Коли ви будете 

готові доглядати за ними, бо така Моя Воля. 

Прийміть Мою силу, прийміть Мій мир і витриваліть у пильнуванні та молитві. Продовжуйте 

бути з'єднаними з Моїм Сином Хосе, щоб, коли прийде час, ви могли виконати своє завдання 

під Його командуванням в послуху Моїй Волі. 

Що ти просиш у Мене за ті місця (на твоїй батьківщині)? Так, це насправді те саме, про що ви 

стільки разів просили Мене: мир, прощення, цілющий бальзам і справедливість, і істинно кажу 

вам: Я, Божественна Справедливість, Любов, Бальзам, Досконале Вухо, в цю мить підходжу до 

людей і накриваю їх Своєю Рукою, притягую до Себе на коліна і пускаю з Свого боку кров, яка 

є бальзамом для зцілення багатьох хворих людей. 

Духи, ви, хто дивиться на цих заступників з потойбіччя, - подивіться, як багато ви досягли і ще 

досягаєте. Прийми Світло, Світ Духовний, Я знімаю тіні, кайдани і кров. Я наповнюю вас 

миром в Ім'я Моє, що є Отець, Син і Святий Дух. 

Продовжуйте спостерігати, Мої улюблені діти, витримуйте в стражданнях, в кінці ви будете 

сповнені радості. Ти знову прийдеш до Мене з плачем, але тоді Я скажу тобі: викинь сум із 

серця свого і зрозумій, що Я є Життя, і Я введу тебе в (істинне) життя, бо така Моя Воля. 

Встаньте, візьміть хрест і йдіть за Мною, Мої найулюбленіші діти. 
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Інструкція 56 
1 З радістю в Моєму Дусі Я бачу, як ви слухаєте Моє Слово. Ви натовпами приходите в ці 

місця зустрічей, щоб освіжитися Моїм вченням любові. Не всі приходять, щоб Мене почути, 

більшість приходять в надії на полегшення страждань або позбавлення від душевного болю. Багато 

покликаних, але мало тих, хто йде за Мною. Тут багато тих, хто хотів би почути голос Рабина 

Другої Епохи, але не мав можливості пізнати Його. Є й ті, хто міг би Його почути, але не захотів. 

Одні й інші жадібно слухають Моє Слово в цей час і не чекають, коли Я відберу його, щоб потім 

знову нарікати на свою недбалість. Тому я не говорю в порожнечу. Хоча багато хто не цікавиться 

Моїм Словом, є деякі з Моїх дітей, які знають, як берегти його, як коштовність неоціненної 

цінності, щоб зробити його відомим людству, коли настане момент. 

2 З милосердям і любов'ю Я прийшов до всіх і дав відчути Свою присутність у багатьох 

формах. Одні бачили Мене своїм духовним обличчям, інші відчувають Мою силу, від якої 

тремтить їхнє єство, треті глибоко зворушені духовним змістом Мого Слова, четверті відчувають, 

як мир Мого Духа охоплює їхнє серце. Хворі відчувають, як від Моїх пестливих Слів вони 

одужують від своїх недуг, а грішники відчувають, як на них дивиться проникливий і пронизуючий 

погляд, що проникає в їхню душу. Там ви сказали: "Господь з нами". 

Коли Мої учні запитали Мене в Другій Ері, чи повернуся Я, Я дав їм обіцянку знову бути серед 

людства і сказав їм, якими будуть ознаки, що ознаменують час Мого повернення. Минуло багато 

століть, перш ніж з'явилися ці знаки, що сповіщають про Моє нове одкровення, яке ви бачите 

виконаним сьогодні. Якщо через 1800 років, які були для людства цілим століттям, Я вірно 

виконував Свою обіцянку, дану вам, то невже ви вірите, що тепер, коли Я оголосив про Свій відхід 

на 1950 рік, Господь не дотримає Свого слова? 

3 Коли богослови і люди, які вивчали Писання минулих часів, побачили, що здійснилися 

знамення, якими Я сповістив вам про Моє повернення і Мою присутність серед вас, і коли вони 

побачили, що минув час, а вони не бачили, як Я прийшов, вони з сумом закрили свої книги, 

вважаючи, що вони помилилися щодо часу і знамень, не знаючи, що вони розпізнали те, що було 

вірно. Вони не знали, що я присутній і говорю з вами в такій формі. Але кажу вам, що дуже скоро, 

коли докази того, що Я був з вами, стануть відомі людству, всі зможуть переконатися, що Мій 

прояв відбувся саме в той період часу, в який повинні були здійснитися пророцтва. Яка радість 

буде в багатьох серцях, і який інтерес буде до запитань Моїх учнів, а також до пошуку нових 

Писань! 

4 За цей час свідками Моїх одкровень були не лише одиниці, а тисячі й тисячі людей, які 

відчували, як їхні серця билися від любові чи страху, коли вони чули Моє Слово. Багато з них 

будуть Моїми вірними свідками і Моїми добрими учнями, які не залишать Мене, коли Моє Слово 

буде судитися перед трибуналами і радами, і які будуть свідчити про Мою істину своїми справами 

любові. 

5 Істинно кажу вам, що серед цього натовпу немає жодного, кого б привів сюди випадок. Ще 

раз запевняю вас, що без Моєї волі жоден листок з дерева не рушить з місця. У житті кожного з вас 

є причина, чому ви прийшли сюди, щоб свідчити Моє Слово. Ви прийшли з різних шляхів, з різних 

сект, релігійних громад і вчень, спотикаючись об каміння шляху і накопичуючи в своєму дусі 

світло досвіду. 

6 Коли приїжджаєш сюди, відчуваєш невідому силу, незрозумілий флюїд, і запитуєш себе: 

Що це може бути? Звідки береться це слово, яке глибоко зворушує, і цей спокій, який тече через 

серце? Я відповів вам: Це Отець ваш зміцнює вас. Але Я не примушую вас вірити в Мою 

присутність в такому вигляді, та й не потрібно примушувати вірити, бо Я явно і відчутно з вами, і 

для того, щоб Мене відчути, достатньо навіть сліду чутливості. 

7 Настав час, щоб ви зрозуміли, що те, як ви використовували свою вільну волю, було 

неправильним, і що тепер вас чекає виконання духовної місії серед людства. Розумієте, Я не суджу 

ваші минулі справи, щоб потім сказати вам, чи ви гідні отримати цю місію, чи ні. Бо не випадково 

ви приведені в цей світ, на те була Моя Воля. 
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8 Думайте про свою долю, запитуйте про те, що для вас незрозуміло, і Я відповім вам. Ніхто з 

тих, хто запитував Мою потаємну скарбницю серця, не залишився без відповіді. Бо в той момент 

засяє світло вашого духу і відкриє великі дари, які ви отримали від вашого Господа. 

9 Я хочу бачити, як ви піднімаєте свій дух і шукаєте Мою мудрість у нескінченності. У цьому 

візьміть за взірець письменників і вчених, яких я застаю посеред ночі, коли одні шукають 

натхнення, а інші відповідають на фундаментальні питання природи. Я не хочу сказати вам, щоб ви 

шукали на цій землі вчення, яке принесе вам славу серед людей. Я хочу, щоб це піднесення і ця 

велич були внутрішніми і щоб все, чого ви досягаєте у своїй боротьбі і навчанні, було плодом 

життя і любові до своїх братів. 

10 Коли я підходжу до занурених у свої роздуми і постарілих у своїх дослідженнях науковців, 

то запитую їх: "Навіщо ви так багато працюєте? За кого ви так боретеся і страждаєте?". Але не було 

жодного, хто сказав би Мені: "Учителю, я борюся з любові до людства". Вони люблять науку, і їй 

віддають своє життя. Але тим, хто, натхненний благородними цілями, вмів просити, було відкрито 

велике знання, яке завжди давало солодкі плоди людству; це є доказом того, що Той, Хто надихнув 

це світло, був Я. Але ті, хто шукав природу без любові і без поваги, застрягли на початку шляху 

або впали в руїну, бо не доброта надихала їх, а марнославство, ненависть і амбіції. 

11 Але так само, як людині відкривається наука, так само Я даю їй світло для духу через 

натхнення. Так Я говорив з патріархами перших часів, так само Я надихав Мойсея, якого Я зробив 

глашатаєм Мого Слова, щоб він говорив з Моїм народом, і Я диктував йому закони і правила 

життя, які він записував, щоб вони були увічнені і їх знали наступні покоління. 

12 Після того, як Христос був на землі, Він просвітив чотирьох апостолів Своїм вченням і 

дарував їм пам'ятати Його Божественне Слово в духовному спогляданні і захопленні, щоб вони 

могли заповідати людству те, що їхній дух зміг сприйняти за допомогою свого розуму. Це були 

Марк, Лука, Матвій та Іван. 

13 Настане день, коли книги будуть кинуті у вогонь як непотрібні, а це станеться, якщо їхній 

духовний зміст житиме у вашому серці і ви будете виконувати закон, який вони містять. Але перед 

тим цей останній заповіт - в результаті боротьби - об'єднається з першими двома, як це сталося з 

першим і другим. 

14 Сьогодні Я не обмежився тим, що говорю з вами тільки про сьогодення. Я багато говорив з 

вами про минулі часи, і навіть заздалегідь давав вам пророцтва про майбутнє. Я відкрив вам те, що 

було приховано від вас, Я виправив те, що було сфальсифіковано, і Я відкрив вам майбутні події. 

15 Блаженні ті, хто готується, бо завтра вони будуть знати, як з доброю волею читати це 

вчення, яке говорить вам про долю людства, про майбутнє народів і про перемогу Світла, яке є 

любов'ю, миром і справедливістю. Це вчення зробить людину воістину вільною, бо коли вона 

вважала себе вільною, тікаючи від своєї совісті і від Моїх Законів, вона не знала, що має в собі 

якості, здібності і дари, які не вміла розвивати, через що замість того, щоб бути вільною, вона була 

рабом самої себе, рабом свого невігластва. Як могло таке людство відчути у своєму серці мир Мого 

Царства і носити Мене в своєму серці, коли розум людей затьмарений честолюбними, 

матеріалістичними цілями, коли їхні серця б'ються для людських пристрастей, а душі 

матеріалізуються? 

16 Це людство духовно мертве; але Я, що маю силу воскрешати мертвих, закликаю його до 

життя і прокладаю йому шлях у той час, коли люди звільнять свої душі, розпізнають свої дари і 

через них досягнуть прогресу і вищого розвитку. 

17 Сьогодні ви починаєте використовувати усі здібності духу. Це підніме вас з безодні. 

18 Тут зібралися люди, які з симпатією бажають Мого Слова і хочуть зібрати Моє вчення, бо 

знають, що час Мого прояву через людський орган розуміння короткий. 

19 Користуйтеся Моїм вченням, о учні! Після цього без страху йди і поширюй Моє Слово і 

Моє вчення серед людей. Не падайте духом перед обличчям тих, хто намагається теоріями 

нівелювати вашу місію. 

20 Людство шукає, не знаючи, чого воно хоче. Сьогодні Я прийшов сказати вам: Я - той, кого 

ви шукаєте. Хто не прагне миру? Хто не прагне знати правду? Хто не бажає зберегти своє здоров'я? 
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21 Ви повинні шукати Мене, бо миру немає на землі, і людей доброї волі не вистачає. Але 

зійшла правда Моя, настав День Господній. 

22 Якщо людина виконує Мою волю, то навіть сили природи схиляються перед нею, як перед 

слугами. Допоки людина перебуває в непослуху, стихії будуть вивільнені і таким чином змусять її 

усвідомити свою відсутність гармонії з усім створеним. 

23 Я приходжу не як ворог Своїм дітям. Я приходжу лише для того, щоб знищити гріх, щоб ви 

пізнали Моє світло. 

24 Моліться, люди, і Я запевняю вас, що прийму вашу жертву - не матеріальну, а ту, яку дасть 

Мені ваш дух. 

25 Моя справедливість - у кожному серці, як у тому, що відкриває Мені свої двері, так і в тому, 

що закриває їх на Мій заклик. Мій погляд проникливий і здатний розкрити все, що вони тримають 

у собі. В одних Я знаходив підношення їхньої любові і смирення, в інших - радість від перебування 

зі Мною і вдячність за блага, які вони отримали. В одних я знаходжу надію, в інших - біль. Але 

істинно кажу вам, що жертовник Мій щомиті покривається більше сльозами, ніж приношеннями. 

26 Тут, зі Мною, ви очищаєте себе від усякої скверни. О, якби ви могли зберегти цю чистоту 

протягом усього свого життя! Але ця атмосфера духовності і братерства, яку ви створюєте в ці 

години спілкування і повчання, не панує у світі. Повітря, яким ви дихаєте, отруєне гріхом. 

27 Але ви відчули, як у міру того, як ви робите Моє вчення своїм, ланка за ланкою відпадає від 

вас ланцюг, що приковує вас до світу. 

28 Я засуджую тебе. Але бачиш, яке добре слово твого Судді. Усвідомте, що замість осуду Я 

дарую вам Своє прощення, щоб ви більше не грішили. Ви самі виносите свій вирок, коли 

усвідомлюєте, що саме цей біль повинен вас спіткати. Тоді Я благословляю це покаяння і звільняю 

вас від чаші страждань Своїм повчанням. Це шлях Божий, ідіть за Мною по ньому. 

29 Той, хто прислухається до голосу своєї совісті, визнає і розуміє свої гріхи і водночас 

приймає свою спокуту. Але той, хто не розуміє тяжкості своїх проступків, не зможе звільнитися від 

плям ганьби, і поки цього не станеться, він не може прийти до Мене. 

30 Не тікайте від болю. Те, що ви повинні виправити, є гріх. Біль завжди слугував для того, 

щоб зупинити тебе у твоєму захоплюючому дух бігу в безодню. 

31 Сьогодні ви вже не маленькі діти і здатні зрозуміти сенс Моїх повчань. Ти також знаєш, що 

твоя душа не з'явилася на світ одночасно з тілом, яким ти володієш, і що походження однієї з них 

не є походженням іншої. Ці маленькі діти, яких ви колишете на руках, несуть у своїх серцях 

невинність, але в їхніх душах - минуле, яке іноді довше і зловісніше, ніж у їхніх власних батьків. 

Яка ж велика відповідальність тих, хто має плекати ці серця, щоб їхні душі могли просуватися по 

шляху свого розвитку. 

32 Не дивіться на своїх дітей з меншою любов'ю через це. Пам'ятайте, що ви не знаєте, хто 

вони і що вони зробили. Навпаки, примножуйте свою прихильність і любов до них і дякуйте Отцю 

за те, що Він вклав у вас Свою милість, щоб зробити вас провідниками і порадниками для ваших 

духовних братів і сестер, в тілах яких ви станете тимчасовими батьками по крові. 

33 Навіть не маючи цих духовних знань, люди підтримують один одного на своєму шляху 

розвитку, бо шлях до досконалості створений для всіх і пройдений усіма до кінця, навіть тим, кого 

ви вважаєте дуже далеким від Мого Закону. Чи можете ви собі уявити, щоб хтось із вас не прийшов 

до Мене, навіть якщо над ним пройде вічність? Хіба міг досконалий Отець знехтувати кимось із 

Своїх дітей? 

34 Учні, чи вірите ви, що одного земного життя достатньо для того, щоб духовна істота 

виконала своє завдання і вдосконалилася? - Ні, Учителю, - кажеш ти Мені з глибоким 

переконанням. 

35 Це і є "воскресіння плоті"; але не в тому вигляді, в якому воно було задумане людьми. Коли 

плоть закам'яніє, вона йде в надра землі, а душа відходить у потойбіччя і чекає, поки Моє 

правосуддя не пошле її туди для вселення в нове тіло. Так душа і матерія возз'єднуються в цьому 

світі, але не в духовній долині. 

36 Оскільки Отець дарує вам не одну можливість для виконання вашого завдання, ви повинні 

(тим не менш) не втратити ту, яку ви маєте зараз, бо ніхто не знає, скільки земних життів 
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призначено йому Моєю справедливістю. Тому і старий, і юнак, і дитина повинні поспішати 

виконати завдання, яке на них покладено, щоб віддати свій борг. 

37 Я також кажу вам, що це час воскресіння мертвих, бо це Світло Моє запалить віру тих, хто 

загинув у темряві каяття, відчаю і гірких страждань. 

38 Шоста печатка знята, і Книга відкрита перед вами. Свічник освітлює Всесвіт, а Божественне 

Слово, символом якого є вогняний язик, промовляє до вас з Безмежності. Саме голос Агнця, 

принесеного в жертву в Другу Епоху, дивує людей, просвічує їх і піднімає до життя благодаті. 

39 Живіть пильно, бо скоро з'явиться багато пророків, і необхідно, щоб ви вміли відрізняти 

істинного від фальшивого. 

40 Люди, чия місія полягає у встановленні справедливості на землі, і які використовуються як 

знаряддя Моєї Божественності, докорятимуть усім, хто ловитиме їх на брехні, усім, хто укладає 

угоду з Моїм вченням і хто ховає свою мерзенність за маскою святості. 

41 Горе тим, хто, обіцяючи привести людей до блаженства, ввергає їх у війну і сум'яття! 

42 Я хочу, щоб Мої учні заявили про себе, зцілюючи хворих, рятуючи загиблих, відновлюючи 

слабких. Для того, щоб виконати цю святу місію, звільніться від непотрібності, відмовтеся від 

усякого безцільного земного проведення часу, не обманюйте ні своє серце, ні свої почуття 

фальшивою красою, ні шкідливими враженнями. 

43 Підніміть свій дух, щоб ви могли насолоджуватися тільки вічним, прекрасним і добрим. 

Якщо цього не станеться, ваша душа - матеріалізована життям, яке ви прожили, - буде дуже 

страждати, щоб відокремитися від тіла і всього, що воно залишило після себе, і вона буде блукати 

деякий час у сум'ятті і гіркому болю в (духовних) просторах, поки не досягне свого очищення. 

44 Живіть у Законі Моєму, і тоді вам не треба буде боятися смерті. Але не закликайте і не 

бажайте цього раніше часу. 

Нехай прийде, бо він завжди виконує Мої накази. Подбайте про те, щоб Він знайшов вас 

оснащеними, тоді ви увійдете в духовний світ як діти світла. 

45 Сідайте сьогодні за Мій стіл, їжте, щоб цей хліб перетворив вас, щоб ви знали, як потім 

віддати його тому, хто його потребує. 

46 Сьогодні ви приводите до Моїх слів тих, кого зустрічаєте на своєму шляху без здоров'я, без 

миру і без ідеалу. Завтра, коли Мій голос вже не буде чути в цій формі, саме ви приймете своїх 

братів і будете живити їх цією суттю життя. 

47 Ніщо не було залишено на волю випадку, тому все відбувалося згідно з Моєю волею. У 

долі, яку Я призначаю вам, полягає Моя справедливість. Якщо ви побачите шлях, усіяний терням, 

то істинно кажу вам: не Моя Воля розкидала їх на ньому, щоб поранити ваші ноги, але ви повинні 

йти вперед по шляху з покорою, знаючи, що ті страждання, які ви перенесете, очистять вашу душу 

від плям. 

48 Коли ця покірність народиться у вашому серці, ви відчуєте Моє милосердя, що прокладає 

вам шлях. 

49 Ви, хто зараз чуєте Моє Слово, отримуєте його як бальзам на свої рани. Але не 

задовольняйтеся отриманням Моїх благ, не бажаючи проникнути в сенс Мого вчення, бо настане 

момент, коли ви більше не почуєте цього Слова, і якщо ви не знали, як підготувати себе, щоб 

з'єднатися від духу до духу (зі Мною) в прийдешні часи, ви відчуєте себе осиротілими. 

50 Я хочу, щоб ти був сильним воїном у битві, яка наближається, відстоюючи свою справу, 

щоб у житті називався, як Яків, "сильним і мудрим Ізраїлем"; щоб ти був готовий завжди 

поспішати на заклик Отця. 

51 Не вагайся між сумнівом і вірою, бо тоді твої кроки ніколи не будуть впевненими, а рішення 

- твердими. І не вимагайте від Мене доказів, щоб увірувати, бо ви не знаєте, в якій формі Моє 

правосуддя могло б дати вам ці докази. 

52 Хіба ви не відчуваєте невидиму допомогу, яка піднімає тих, хто впав у болото? Хіба ви не 

бачите величезні натовпи людей, які приходять у хворобах і повертають собі здоров'я і радість 

життя? Хіба ви не помічаєте, як ізгої життя приходять в Мою присутність і - коли їм відкриваються 

дари, якими вони володіють, - їх шукають і навіть захоплюються натовпи? 
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53 Відкрийте для себе всі докази, які Я дав вам про Мою силу і Мою присутність, і ви 

переконаєтеся, що Я дарував диво кожному, щоб вони повірили в Моє пришестя в цей час. 

54 Розумію: Коли ви спрямуєте свої кроки до густолистого дерева, ви почуєте під його тінню 

всемогутній голос вашого Отця. Учні повинні скористатися Моєю Присутністю і запитати Мене, 

чи плід, який вони поступово пожинають, дозволений і приємний Моєму Божеству. На це я вам 

відповідаю: Якщо ви посіяли Моє насіння, то пожнете добрий урожай. 

55 Чому деякі люди живуть в такій інерції? Встаньте, усвідомте, як проходять миті, а ви ними 

не користуєтесь. Час ще є. Не беріться за роботу, коли часу вже обмаль, бо тоді ви намагатиметеся 

подолати шлях велетенськими кроками і не зможете нічого доброго досягти і нічого не пожнете, бо 

насінню потрібен час, щоб нічого не робити, рослинам - щоб вирости, а плодам - щоб дозріти. 

56 Вже наближається 1950 рік, в якому Я відкличу Своє Слово. Того року Я відзначу 

останнього з Моїх дітей, і число сто сорок чотири тисячі буде тоді повним. Ті, хто почув Моє 

Слово і знає свої дари і призначення, і хто скористався цією благодаттю, будуть почувати себе в 

безпеці. Але тим, хто не захотів зрозуміти цю роботу, доведеться багато страждати, доведеться 

багато заслуг і жертв принести, щоб досягти тієї висоти, де живе Мій мир, який подібний до воріт, 

що відчиняються перед Духом. 

57 Ви, учні Третьої Епохи, які бачили прихід Святого Духа, є тими, хто під цим світлом 

розуміє теперішнє, минуле і дещо з майбутнього вчення. Не сумнівайтеся, що це час просвітлення, 

але не будьте надмірно самовпевненими. Подивіться, як як ніколи раніше сяє талант вченого. 

Подивіться, як багато дитина розуміє з перших кроків. Усвідомте, що відбувається навколо Землі. - 

Ви все ще вигнанці, які шукають (інших) вигнанців, які волають про допомогу посеред 

розбурханого моря. 

58 Вивчайте Моє Слово поглиблено, щоб ви могли отримати істинне знання про нього, а не 

кожен формував іншу теорію, відмінну від Мого вчення. Не чекайте часу переслідувань, не маючи 

при собі зброї, якою можна було б захиститися. Ця зброя стане вашим способом життя, вашим 

словом і вашим поклонінням. 

59 Я не вимагаю від вас бути безпомилковими, бо єдиний безпомилковий - це Я. Однак я 

вимагаю від вас щирості та доброї волі у всіх ваших діях. Решту працюю, щоб завершити й 

удосконалити вашу працю, бо які ваші діла, такою буде і ваша нагорода. 

60 Якщо хтось із вас відчуває заздрість до свого брата, бо думає, що Учитель любить його 

більше і обидва повинні претендувати на місце праворуч Мене, Я скажу йому, що Я не повинен 

саджати вас праворуч Себе. Це те, що кожен має відпрацювати власними силами. Істинно кажу 

вам: Я не міг любити одну дитину більше, ніж іншу. 

61 З Моїх апостолів Другої Епохи Я любив Іуду не менше, ніж Іоанна. Ті духи були краплями 

безмежного океану Моєї любові, і коли вони поверталися до Отця, Він один знав у Своїх вищих 

радах, що кожен з них придбав для себе. 

62 Для того, щоб людство вирушило в цей час слідувати за Мною, проникнути в таємниці, які 

Я пояснив вам, і наповнитися світлом, необхідно, щоб воно мало свободу в дусі, в думках і в своїй 

волі. І тому Я прийшов звільнити душі від їхнього ярма, і почав валити престоли і царства, скидати 

скіпетри і вінці. Будьте вільні, не шукайте тут ні свого царства, ні свого неба. Не робіть простих 

людей своїми рабами і не будьте рабами марнославства. 

Пам'ятайте, що Я сказав вам: "Царство Моє не від світу цього, не тут престол Мій і воїнства Мої". 

Так само, як і Царство вашого духу і нагорода за нього не тут. 

63 Істиною Я говорив до вас, і з істиною говорю до вас нині. Після такого тривалого часу, 

протягом якого Я давав вам великі одкровення, було б неправильно, якби ви запитували Мене, як 

Пилат: "Що є істина?". 

64 Ти хочеш прийти до Мене? Чи бажаєте ви одного разу досягти того, чого досягли ті, хто 

пішов за Мною? - Все, що потрібно для задоволення вашого бажання, Я вже дав вам. Якщо Я 

колись став людиною і зараз говорю з вами в дусі, то для того, щоб вказати вам шлях, який веде до 

досконалості. Я - Вічне Слово, яке говорить вам: Послухайте Мене, бо 1950 рік вже не за горами, і 

тоді вам здасться, що ворота раю зачинилися. 
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65 Я колись говорив вам: "Хто знає Сина, той знає Отця". А тепер додам: хто знав Сина, а 

через Нього Отця, той знає Духа Істини, який сьогодні промовляє до вас. 

66 Приходьте в лоно Шостої Печатки в повному усвідомленні свого завдання. Кличте Мене, і 

Я прийду говорити з вами, але тільки до 1950 року, коли, згідно з Моєю Волею, буде зафіксований 

кінець Мого прояву за допомогою людського розуму. 

67 Я приймаю і того, хто прославляє Моє Ім'я в серці своєму і благословляє Моє нове 

одкровення, і того, хто приходить лише судити Моє Слово - в очікуванні знайти в ньому помилку, 

щоб заперечити його. Для всіх у мене є урок. Я промовляю до серця дитини і до серця старого, до 

серця чоловіка і до серця жінки, Я промовляю до філософа і до вченого. Ніхто не проходить повз 

Мою мудрість без уваги. Тому я кажу людям: Візьміть з Мого Слова те, що призначене для 

кожного. 

68 Колись Я говорив вам: "Я є Шлях". Лише згодом ви зрозуміли, що Ісус хотів сказати цими 

словами, бо зрозуміли, що "Шлях" - це Божественний Закон Любові. 

69 Сьогодні Я знову кажу вам: "Я є шлях, істина і життя", і якщо ви будете шукати суть Мого 

Слова в цей час, то знайдете в ньому вічний закон любові, той самий шлях, який Я намітив для вас 

на землі. 

70 У той час багато хто вважав, що Христос збився з дороги і перекрутив Закон. Тому вони 

боролися і переслідували Його. Але правда, як світло сонця, завжди перемагає темряву. Тепер з 

Моїм Словом будуть боротися заново, бо дехто вважає, що в його значенні можна знайти 

протиріччя, двозначності і помилки. Але його світло знову засяє в темряві цього часу, і людство 

визнає, що шлях і закон, які Я відкрив вам, такі ж, як і в той час, і завжди будуть такими. 

71 Почуйте Мене в цей час, щоб ви могли скористатися Божественною настановою. Не 

повторюйте того, що багато хто зробив у Другу Епоху: Слухаючи Ісуса, вони насміхалися над Ним, 

але коли побачили чудеса Учителя на хресті і навіть після смерті, то сповнилися каяттям і страхом, 

бо зрозуміли, що Бог пройшов через світ. Чи не знає хто-небудь, що саме ці учні, через яких Я даю 

про Себе знати, були тими, хто найбільше помилявся і насміхався наді Мною в той час? Подивіться 

на них зараз, як вони терплять суд, глузливі погляди та презирство натовпу! Не називайте це 

відплатою, це - справедливість, і необхідно, щоб той, хто недоотримав через незнання, відчув і 

пережив це в собі, щоб згодом він зміг зрозуміти свою помилку. 

72 Чи не знаєте ви, що в інший час ці носії голосу не були серед тих, хто прагнув бути Моїми 

апостолами і хто змушений був чекати, щоб служити Мені? 

73 Людство зараз очищається через біль, щоб Моє Царство миру і одухотворення могло 

встановитися в серцях людей і народів. 

74 У 1924 році Я передбачив вам усе, що відбувається в сьогоденні! 

75 Один за одним вони поступово входять в Мою Присутність, покликані в цей час бути 

Моїми першопрохідцями і пророками, і кожен, хто відчув у собі поклик, говорить Мені: "Господи, 

я тут, я хочу співпрацювати в Твоїй Справі, велено, я Твій слуга". 

76 З того моменту Я намагався згладити нерівності його серця долотом Свого Слова, 

наповнити його милосердям і цілющою силою, миром і добром. Пам'ятайте, що Я сказав вам: вуста 

ваші будуть говорити з надлишку серця вашого. 

77 Я хочу, щоб ви були подібні до дерев, тінь від яких покриває багатьох. Але як мало серед 

вас тих, хто по-справжньому вчиться давати тінь подорожньому. 

78 Будьте подібні до вашого Отця, який подібний до могутнього дерева, що дає тінь і дає 

плоди Свої всім дітям Своїм. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 57 
1 Відпочиньте на кілька хвилин від ваших стомлених блукань, ви, що ходите по пороху 

земному, і ви, що живете в духовному просторі. 

2 Коли ти слухаєш Моє божественне слово, твоя душа поступово очищається. 

3 Тим, хто живе духом і все ще прив'язаний до матеріальних цілей, кажу: відверніться від 

того, що вам більше не належить. Бо якщо земля не є вічною домівкою для людини, то тим більше 

для душі. Позаду, в духовній долині, на вас чекає життя, сповнене світла, до якого ви будете йти 

крок за кроком дорогою добра. 

Тим, хто слухає Мене як людина, Я кажу, що поки вони володіють цим тілом, яке супроводжує 

їх на їхньому земному життєвому шляху, вони повинні піклуватися про нього і продовжувати 

піклуватися про нього до самого останнього моменту. 

момент має бути збережений. Бо він є посохом, на який спирається душа, і знаряддям для боротьби. 

Його матеріальними очима дух дивиться на це життя, а його устами він говорить і може втішати 

своїх братів. 

4 Я прийшов в цей час, щоб озброїти вас, і я повинен звернутися до всього людства, щоб 

допомогти їм в їх духовному розвитку. 

5 Нехай мир увійде у ваше серце вже зараз, бо потім вам доведеться молитися і невтомно 

пильнувати за мир інших. 

6 Ви зробите дуже велику і почесну справу, якщо подаруєте мир і спокій серцям, потрясеним 

болем і скорботою. Настануть часи, коли вам доведеться навчитися будувати на цьому мирі щастя 

ваших ближніх. 

7 Учні і новоприбулі, коли ви чуєте Моє Слово, ви відчуваєте, що тіні, які огортали ваш 

розум, і тягар, який ви носили в серці, відійшли. Саме тягар страждань, переживань, а іноді й 

докорів сумління все більше і більше обтяжував Вас у житті. 

8 Не забувайте, що ніхто не може бути для вас кращим помічником, ніж Ісус. Слухайте Моє 

Слово і дозвольте йому переповнити ваше серце миром. Це буде бальзам на ваші рани. 

9 Моє Слово зцілює, пестить і зміцнює. Вивчіть це і відчуйте, щоб потім помазати Моєю 

істиною і Моєю любов'ю тих, кого зустрінете на своєму шляху. 

10 Пройдуть часи, і коли відбудуться неординарні події, ви вигукнете: "Це вже було 

оголошено!". Бо ви згадаєте те, що Я пророкував багато разів. 

11 Несіть добру звістку про Моє вчення кожному, до кого можете дозволити Моєму Слову 

дійти, навіть якщо він не відразу виявить віру. Істинно кажу вам, якщо ви будете говорити до нього 

з любов'ю, то дух його ніколи не забуде нічого з того, що ви йому скажете. 

12 Це поле, про яке я говорю з вами, - серце і дух ваших братів. Зерно - це Моє вчення, яке ви 

будете передавати їм, а кришталево чиста вода - це Моя любов і Моя мудрість, якими ви будете 

поливати ці поля. 

13 Коли люди відчують Мою духовну присутність? Коли Я почую, як людство вітатиме Мене? 

14 Ви, які почули Мене через людського голосоносця, не зупиняйтеся на недоліках цих ваших 

братів, через яких Я говорю з вами сьогодні. Завтра буде написано Моє Слово, і вплив глашатая 

зникне. 

15 Так Моє Слово цього часу дійде до всіх, хто його не почув, - сповнене божественної суті і 

сповнене чистоти. 

16 Я хочу, щоб єдиний знак, який несуть посланці цієї прокламації, був істиною. Це ключ, щит 

і меч. 

17 Учені, вчені, великі цього часу, які важко боролися, щоб здобути славу світу, будуть 

вражені, коли побачать Моїх нових учнів - чоловіків, жінок і дітей, які смиренно проголошують 

божественне вчення, не вихваляючись перевагою і не марнославлячись. 

18 Чим більше ти знаєш про цінність того, чим володієш, тим реальнішим і істинним має бути 

твоє смирення. 

19 Який щасливий дух, який, залишивши свої людські останки в цій долині спокути, 

усвідомлює з нескінченності, що він залишив на землі слід світла, істини і любові. 
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20 Мій новий народ Ізраїль, той самий за духом, що і в усі часи, матиме завдання нести Моє 

одкровення по всьому світу. Він покаже людям, де вони профанували закон, а де неправильно 

витлумачили Мої слова. 

21 Як ви зможете виконати таку високу і складну місію? Маючи любов і ревність до Мого 

вчення і добру волю бути Моїм апостолом. 

22 Хто відчуває співчуття до ближнього, хто відчуває біль інших, хто забуває про власні 

страждання, думаючи про потреби інших, той володіє насінням, бальзамом, поживою. Потім він 

навчиться відповідній формі, щоб передавати отримане від Мене і виражати те, що піднімається з 

серця і духу. 

23 Вивчайте книгу Моїх вчень у світлі своєї совісті. Він покаже вам, чи робите ви успіхи, чи 

перебуваєте в глухому куті. 

24 Не думайте, що дар любові був довірений лише привілейованим істотам. Знайте, що ви всі 

призначені для цього, і що одні раніше, а інші пізніше - ви всі будете любити так, як Я вас навчив. 

25 Використовуйте, використовуйте ці часи Мого прояву і вивчайте Моє Слово, щоб не 

здалося вам дивним, коли ви побачите тих, через кого Я передавав вам Мої настанови, що говорять 

без захоплення, в дусі до духу, в єднанні зі своїм Творцем. 

26 Піднімайте дух, піднімайте бойовий дух. У всі часи це було Моєю настановою. Яків 

побачив образ Отця на найвищій висоті небесної драбини. Мойсей отримав Закон на вершині гори 

Синай, Ісус залишив вам Свою божественну проповідь на горі Фавор. 

27 Зрозумійте символізм цих одкровень! - Але де гора, з якої Я промовляю до вас у цей час і 

даю вам Мій Закон? Ви всі знаєте, що ця гора - досконалість, істина і мудрість. 

28 Хто відчув Мою милість за цей час, той більше не буде сіяти ні будяків, ні терня на своїй 

дорозі. Бо плід, який він пожне, часто буде більш гірким, ніж те, що він посіяв. 

29 Вважайте себе частиною того насіння, яке Я обіцяв Якову уві сні, коли сповістив йому, що 

потомство його буде численне, як порох земний, і що в його нащадках благословляться всі народи. 

30 Сьогодні Моє (духовне) тепло спускається до вас, щоб оживити ваше серце. Але це тепло не 

в'яне квіти, які я плекаю у вашому дусі. Я даю вам все, і чим більше Я роздаю Своїх благ Своїм 

дітям, тим більше вони розмножуються. Я не боюся, як багатий скнара, остаточно залишитися без 

будь-яких статків. - Просіть, щоб вам було дано. Чого ви можете просити Мене, чого Я не дам вам? 

- Я лише прошу вас зробити себе гідними Моїх благ і просити Мене правильно. 

31 Кожному судилося отримати те, що має прийти до нього на його життєвому шляху. Одні 

приймають і використовують її в потрібний час, інші марнують, а треті навіть не знають, як 

підготуватися до її отримання. 

Але коли вони повернулися в духовний світ, то усвідомили все те, що їм було призначено і чого 

вони не знали ні як отримати, ні як заробити. 

32 Мій голос промовляє до всіх, немає духу втіленого чи невтіленого, до якого Я не звернувся 

б зі словом Своїм, чи то як Отець, чи то як Учитель, чи то як Суддя. Але людина не вміє 

підготувати себе до розуміння божественної мови, хоча Я говорив з вами всіма способами і всіма 

мовами. Коли ж ти з'єднаєшся з Моєю Божественністю від духу до духу, щоб почути Мій голос у 

своєму дусі, адже тобі судилося це зробити? Підготуйте хоча б себе, ті, хто чує Мій голос, щоб 

крок за кроком, шляхом еволюції духу, ви могли досягти цієї благодаті. Хіба ви не вірите, що 

найприроднішим і найочевиднішим є те, що ваш дух може перебувати у спілкуванні зі своїм 

Творцем і чути Його голос, де б він не знаходився? 

33 Довгі періоди часу проходили над людьми без усвідомлення ними мети, для якої вони були 

створені. 

34 Діти мої, не потрібно проникати в ученість світу, щоб розпізнати кінцеву мету вашого 

існування. Пізнати Мене і пізнати себе можуть не тільки вчені. Як часто проста людина, якій не 

вистачає освіти на землі, має більш глибоке усвідомлення істини. 

35 Ось чому Я говорю з вами простою і зрозумілою кожному розуму і духу мовою, чому Я 

захотів дати про Себе знати через неосвічений і навіть закомплексований розум. Якщо, хоча Я 

говорю з людьми ясно і просто, Мене не розуміють, то як вони могли б зрозуміти Мене, якби Я 
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говорила з ними у вищій формі? - Я не говорю вам про таємничі вчення. Чим вище і досконаліше 

духовне, тим ясніше, природніше і простіше воно проявляється вашому духу. 

36 Здійснюйте духовне вивчення Моїх одкровень, але не робіть з них складних богословських 

доктрин. Якщо Учитель простий, то нехай і учні будуть простими. Ідіть за Мною зі смиренням і 

лагідністю, і Я зроблю вас володарями Землі Обітованої. Бо хто живе в непослуху, той нічого не 

має. Будьте тим смиреннішими по відношенню до інших, чим більше ви маєте. 

37 Ваші вуха, які не чули лестощів, тепер не будуть спокушені зарозумілістю. Нехай ваші очі, 

які ніколи не прислухалися до чудес Мого творіння, не будуть засліплені марнославством. Не 

шукайте іншого вінця, як вінця плодів ваших діл любові до братів ваших. 

38 Не чекайте більш сприятливих часів, щоб розпочати свою роботу. Бо якщо ви не 

скористаєтеся цим коротким часом зараз, то завтра знову будете тужити за ним. 

39 Я говорю вам все це для того, щоб ви дали своє свідчення людству. Не бійтеся, що вам не 

повірять, бо сили природи підтвердять ваші слова. Земля здригнеться, води вийдуть з берегів, 

вогонь розбушуються, вітри розгуляються по світу, моря запіняться, а моровиця спустошить цілі 

землі. Нестримний хід людства зупинить біль. Тоді, як тільки людство очиститься від свого 

матеріалізму, Моє Слово дійде до сердець і ніхто не залишиться без нього. 

40 Твоє серце, як квітка, розкрилося, щоб подарувати Мені пахощі твого піднесення і подяки. 

Бо ви знаєте, що це Моє милосердя видалило терня на вашому шляху і висушило ваші сльози. 

41 Я вчив вас, що спосіб позбавити себе від страждань - це наблизитися до виконання Мого 

Закону. Я говорив вам, що для цього ви повинні відвернутися від багатьох химерних релігійних 

звичаїв, які не приносять вам ніякої користі. 

42 Надія на їхнє спасіння прокинулася в серцях тих, хто почув Мене за цей час. Я хочу, щоб 

наприкінці шляху ви відчули радість від того, що подолали всі перешкоди. 

43 Несіть Моє Слово у своїх устах. Вам не обов'язково говорити тією ж мовою, якою я з вами 

розмовляю. Говоріть про Мене і Мою справу тією ж мовою, якою ви говорите зі своїми братами, і 

тільки тоді, коли ви намагаєтеся повторити Мої речення, робіть це в тій формі, в якій Я говорив з 

вами. Але будьте готові, бо будуть випадки, коли Я буду говорити вашими вустами, і тоді ваша 

проста і приземлена мова зникне, щоб виявити у вираженні і значенні Моє божественне Слово. 

44 Незабаром прийдуть натовпи, чий дух змарнував час і не скористався можливостями, які 

Отець запропонував їм для еволюції вгору. Почувши Мій голос, вони спочатку зупиняться, потім 

відчують каяття, а потім візьмуться за знаряддя праці, щоб обробляти Мої поля і надолужити 

згаяний час. 

45 Сьогодні вони проходять повз того, хто страждає, не відчуваючи болю свого брата. Але 

після того, як їх торкнеться в серці суть Мого Слова, вони звернуть свої погляди до того, хто 

потребує розради, і принесуть йому бальзам, яким Я зцілив їх. Тоді вони запитають себе: "Чому я 

раніше не бачив болю ні в кого, ні в вдів, ні в сиріт, ні в спраглих справедливості, ні в нужденних? 

Тому що я був глухий, сліпий і нечутливий. 

46 Хто полюбив ближнього свого на землі - наскільки спокійно і щасливо проходить його 

життя, і наскільки м'яко проходять його муки. Але той, хто не сіяв на своєму шляху любові, ніколи 

не мав миті справжнього спокою і з болем покидає тіло, в якому перебував. 

47 Це час гріха, коли Я покажу вам Свою силу, будуючи святилище любові в серці людини. 

Людині не потрібно буде будувати храми або палаци Моїй Божественності, бо Моє духовне вчення 

не має таких претензій. У нинішній час істинний храм Божий, в якому Він перебуває, буде 

пізнаний людьми. 

48 Заради цього вчення, яке я даю вам сьогодні, ви будете недооцінені вашими братами. Але не 

бійтеся, бо в їхньому значенні є розум і правда, які незабаром будуть розпізнані, коли візити 

загрозливо нависатимуть над людством. 

49 Всі зрозуміють, що Моя любов дала кожному з вас місце за Моїм столом, щоб усі, хто 

голодує і жадає праведності, могли пити за ним вино життя і їсти хліб Духа..... 

Земля довгий час тримала вас у полоні, і багато хто з вас впав у болото і бруд, створені гріхом 

людським. Від цього Моє милосердя звільняє вас, поки не дійде до вас звук Мого голосу, що 

запрошує вас на шлях світла. Якщо Моє Слово завжди звучало в безплідній пустелі твого серця, 
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зупинись зараз на мить, щоб почути його. Бо в ньому можна знайти кришталево чисту і свіжу воду, 

яка втамовує спрагу правди. 

50 Зміцнюйте себе Моїм вченням. Не будьте більше крихким човником, з яким хвилі ваших 

пристрастей або вашої слабкості грають свою гру. Використовуйте духовну і моральну силу, 

присутню в Моєму Слові, і істинно кажу вам, життєві бурі більше не потрясуть вас. 

51 Бачиш, як замість покарання на тебе чекала радісна несподіванка Мого Слова, що прощає 

твої недосконалості, а також Моєї Любові, коли Я посадив тебе за Свій Стіл, щоб порадувати 

божественною їжею. 

52 Ті, хто сьогодні отримав через Мене прощення, завтра пробачать тих, хто їх скривдив, а ті, 

хто отримав ласку Мого Слова після того, як довго пив чашу гіркоти, згодом даруватимуть розраду 

серцям на їхньому шляху. 

53 Людина вирвала у природи багато таємниць, а завдяки своїй науці перетворила людське 

життя. Світло знань сяє в розумі, і з кожним днем людство просувається по шляху наукового 

прогресу до мети, яку воно ще не в змозі передбачити. Однак я не знаходжу любові в серці вашої 

цивілізації. 

54 Час від часу Я приходжу до людей, щоб принести їм Свій закон, нагадати їм Моє вчення, 

повторити їм Мої слова. Бо ваша наука без любові не може бути доброю, ваш поступ не може бути 

справжнім і тривалим, якщо вона не звільниться від егоїзму, щоб звільнити місце для активної 

любові до ближнього. 

55 Між одним приходом Моєї Божественності і наступним проходять тисячі років, і коли Я 

відкриваю Себе, то для того, щоб говорити з вами про одну і ту ж доктрину любові. У ньому - весь 

Мій Закон і все Моє Вчення, коли Я кажу вам: "Любіть один одного". 

56 У той день, коли люди дозволять своїй науці і прогресу надихатися божественним світлом 

любові, вони зроблять цей світ раєм, про який ніколи не мріяли, сповненим життя, світла і здоров'я. 

Бо егоїстичній науці сьогодення Я не відкрию всіх чудес, які маю в запасі для людства. 

57 У цей час Я кажу вам, що зло не переможе, бо в Моїй Справі недосконале не витримає. Ваш 

дух був створений для того, щоб через свій розвиток досягти найвищого ступеня досконалості. 

58 Мої учні з'являться по всій землі, і на їхньому шляху розвіється туман, що приховував 

істину. У їхніх серцях будуть викарбувані Мої повчальні слова, як колись Мої заповіді були 

висічені на камені. 

59 Люди, ось світло, живіть ним! Але спочатку знищіть той одяг матеріалізму, який огорнув 

вас і який ніколи більше не повинен покривати вашу душу. 

60 Не все людство очиститься через одухотворення. Сили природи також здійснять суд над 

новими Содомами і Гоморрами, щоб підготувати землю для нових поколінь. 

61 Потоп, що очистив землю від людської скверни, і вогонь, що впав на Содом, відомі вам 

сьогодні як легенди. Проте, ви також відчуєте в цей час, як людство буде потрясено, коли земля 

здригнеться під силою повітря, води і вогню. Але Я посилаю вам новий ковчег, який є Моїм 

законом, щоб кожен, хто увійде до нього, врятувався. 

62 Не всі, хто каже "Отче, Отче" в годину відвідин, будуть любити Мене, але ті, хто завжди 

практикує Мою любов на своєму ближньому. Вони будуть збережені. 

63 Улюблені учні, всі ви, хто йде за Мною, - зробіть так, щоб ваші сліди духовно сяяли в тіні 

ночі, щоб вони могли позначити шлях світла, щоб вести тих, хто заблукав. 

64 Ще до того, як ви подумали прийти і послухати Мене, Я вже був у ваших серцях і увійшов у 

контакт з вашим духом, бо саме його Я шукаю. Моя Воля, щоб люди в цей час взяли себе в руки, 

відмовилися від своєї байдужості і відвернулися від створеного ними ж спотвореного і 

аморального світу. Я хочу, щоб ви були учнями Святого Духа. 

65 Дбайте про те, щоб між душею і тілесною оболонкою була гармонія, щоб ви з легкістю 

виконували Мої настанови. Підкоряйте тіло з любов'ю, використовуйте суворість, коли це 

необхідно. Бережіть себе, однак, щоб фанатизм не засліпив вас, щоб ви не діяли на нього жорстоко. 

Сформуйте своє буття в єдину волю. 

66 Не час зупинятися чи занурюватися в сон. Усвідомте, що щось не дає вам спати, що 

сильніше за вас, будь то духовний розлад або фізична недуга. Тільки недремний може сприймати 
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Мої натхнення, бо той, хто "спить", робить свій дух несприйнятливим і не може бачити світла і 

осягати життя, бо його очі будуть закриті для істини. 

67 Є багато тих, хто чекає тільки слова, щоб прийти до Мене. Саме тому Я готую вас і посилаю 

в провінції, щоб ви ділилися Доброю Новиною. Тому Я ставлю спраглих на твоєму шляху, щоб ти 

міг запропонувати їм цю воду, яка істинно втамовує спрагу. 

68 Я навчив вас не уподібнюватися багатому скнарі, який ховає свій скарб від очей інших, 

знаючи, що цей дар, яким ви володієте сьогодні, призначений не для вас одних, а для всіх, хто його 

потребує. Моя Воля, щоб Моє Слово звучало по всьому світу, спочатку через Носія Голосу, а потім 

через Моїх Посланців. 

69 Кілька років, які залишилися, щоб дати вам Моє Слово, ви побачите, що вони пролетять, як 

одна мить. Відновіть себе і бережіть Моє Слово, щоб після Мого відходу ви могли донести його в 

повній чистоті. 

70 Не чекайте до 1950 року, щоб лякатися через свою непідготовленість. До того часу не 

намагайтеся надолужити згаяний час. Вирушайте зараз, використовуйте і досліджуйте Моє вчення, 

і тоді ви не зіб'єтеся зі шляху. Продовжуйте активну благодійність, не дивіться на скалку в оці 

брата вашого, і не відвертайтеся від "прокажених", бо Я веду їх на вашу дорогу, щоб ви могли їх 

зцілити. 

71 Я приходжу, щоб врятувати вас, покликати вас усіх. Я зберу вас навколо Свого Слова. 

72 Я хочу, щоб ви дійшли до кінця шляху з покорою і смиренням. Шлях всипаний 

випробуваннями, кожне з яких - крок вперед до вершини гори, або ще одна сходинка на небесній 

драбині до досконалості. Ідіть, втупивши погляд у нескінченність. 

73 Благословляю тих, хто пожертвував собою заради ближнього, тих, хто відкинув насолоди 

світу, щоб втішити тих, хто страждає. Я хочу, щоб ваші приклади залишилися записаними в книзі 

вічності, щоб люди піднялися і пішли за Мною. 

74 Я дарую людству світло, бо їхня наука не врятує, і вони в розлюченому морі. Але Я врятую 

потерпілих корабельну аварію, щоб зробити їх рибалками, і дам їм човен, щоб принести надію і 

спасіння загиблим. 

75 Це будуть учні Третьої Епохи, нові ловці людей, які матимуть за дороговказ Мої настанови, 

а за приклад і стимул - життя і діяння Моїх апостолів Другої Епохи. 

76 Спостерігайте і моліться, учні; коли ви будете робити це в духовному єднанні, ви відчуєте 

Мій мир. Якщо плітки і принизливі судження переслідують вас, закрийте вуха, бо ці укуси не 

смертельні. Якщо ви будете слідувати Моєму божественному вченню, ви отримаєте докази 

вдячності і поваги на цьому шляху, і це буде оживляти і підбадьорювати вас. 

77 Чим більше ви будете працювати, тим коротшим буде здаватися вам час і шлях. Коли світ 

завдає тобі болю і ти розумієш, що в ньому немає нікого, хто міг би тебе розрадити, то поклади 

свою скаргу переді Мною, і Я розраджу тебе. 

Ви всі несете Моє світло в своєму дусі, ту божественну іскру, яка ніколи не згасає. Але в той 

час, як це світло освітлює серце одних, я бачу, що серце інших, які не піддалися цьому світлу, 

оповите темрявою. - Я приймаю всіх і вітаю вас за цим столом любові. Коли будете пити це вино і 

їсти цей хліб, згадуйте Мої слова повчання. 

78 Насолоджуйтеся цим святом, бо не завжди будете ним насолоджуватися. Втамуйте свій 

голод і спрагу назавжди, бо дуже скоро вам доведеться долати великі відстані і знадобиться 

мужність і сила тіла і духу. 

79 Я, як злодій, увійшов у ваше серце в цей час, дивуючи одних і пробуджуючи інших, кажучи 

вам: ось ваш Учитель, слухайте Його і очищайте своє життя, щоб ви могли свідчити про Мій 

прихід своїми справами. Якщо цього не буде зроблено, Моє Слово і Моє проголошення будуть 

висміяні і заперечені людським органом розуміння. Нехай діла Твої викликають у грішників 

покаяння, а уста їхні, що знали тільки хулу, з любов'ю вимовляють Ім'я Моє. 

80 Я вкладаю Своє слово в твої уста, щоб ти врятував загиблого. 

81 Хоча люди створили на землі світ бруду і беззаконня, але вашими зусиллями і заслугами він 

буде перетворений на світ миру і одухотворення, і в цій роботі ви будете мати Мою допомогу в 

кожну мить. 
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82 Горе людству, якщо в їхніх серцях нарешті не спалахне милосердя і діяльна любов до 

ближнього! Горе людству, якщо воно не досягне, нарешті, повного усвідомлення своїх злих справ! 

Їх власна рука обрушує на них лють сил природи і прагне вилити на народи чашу болю і гіркоти. 

Навіть коли вони пожинатимуть плоди своєї праці, дехто все одно скаже: це кара Божа. 

83 Я дав вам лише докази любові. Я послав вас на землю, яка була як родюча, любляча і ніжна 

мати. Я дав вам вогонь життя, повітря, що є подихом Творця, і воду, що є родючістю і освіженням. 

Але ви використали все, щоб посіяти руйнування і смерть. Все було осквернено і стане ще більш 

оскверненим. Ваші ріки будуть кривавими, ваш вогонь буде руйнівним, повітря буде наповнене 

диханням смерті, і вся земля буде трястися в конвульсіях. У Час Справедливості багато хто скаже 

Мені: "Господи, прости, у мене була темна пов'язка на очах". 

84 Я прощу їх і дам їм знати, що в цей час немає невігласів духом. 

85 Як власник всього створеного, Я буду вимагати від вас звіту за все, що сталося на землі. 

Тоді ви відчуєте, як ніщо не вислизає від Мого проникливого погляду і ніщо не викреслюється з 

Книги Істинного Життя. 

86 Дозвольте Учителеві увійти у ваше серце, запросіть Мене у ваш дім, дозвольте Мені жити з 

вами. 

Наступні слова відносяться до всіх народів землі: 

Змилуйтеся над своїми братами і над собою і усуньте загрозу, яка нависла над людством. 

Трохи доброї волі - і ви зможете досягти миру навіть у найскладніші моменти! 

87 Я давно стукаю у ваші двері. Розпізнавайте Мій стукіт за його лагідною природою; не 

піддавайтеся духовному сну, щоб - коли ви нарешті відкриєте його - це не була рука 

Смерть стукає. Настали часи, про які сповіщав Христос, Його апостол Іоанн та пророки. В очах 

людей ці часи вже давно настали. Але я кажу вам, що - з точки зору вічності - пройшла лише мить. 

Пам'ятайте, що вам було сказано, що врятуються ті, хто до кінця залишаться вірними Моєму закону 

любові. 

Пильнуйте, моліться і витримуйте в добрі, щоб не загинути в цьому морі, яке розбурхане 

пристрастями, відчаєм і смертю. У годину суду Мій божественний закон з усіма, Моя любов з вами 

навіки. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 58 
1 Цей Мій Син, через орган розуміння якого Я передаю вам це послання, не претендує на те, 

щоб його приймали за Ісуса. Він є одним з багатьох глашатаїв, яких Я підготував в цей час, щоб 

дозволити Моєму Божественному Слову досягти вас. 

2 Озбройтеся так, щоб цей голос дійшов до вашого серця і ви піднялися до істинного життя. 

3 Істинно кажу вам: Слово Моє є хліб духа. Тому той, хто з'їсть його, ніколи більше не буде 

голодним. 

4 Будьте як діти переді Мною, і Я скажу вам, як у Другу Епоху: "Нехай приходять до Мене 

діти, бо їхнє Царство Небесне". 

5 Моє Царство для чистих серцем. Тому тепер, коли ви знаєте, нікого не віддаляйте від Моєї 

присутності: ні дорослого, який приходить перед Учителем грішником, - бо він приходить 

очиститися Моїм Словом, - ні дитину. Бо навіть якщо ви вважаєте, що його розуміння вчення Моєї 

Справи є низьким, він володіє духом, який часто є більш розвиненим, ніж ваш. 

6 У цей час, коли Я проявляю Себе через людський орган інтелекту, Я пояснюю вам Свої 

колишні вчення. Мій Дух спочиває в цей час на кожній плоті і на кожному дусі, щоб Моя 

Божественна Присутність була відчутна для всіх, і щоб ви могли побачити шлях, який веде до 

вічності. 

7 Якщо людство в минулі часи неправильно інтерпретувало Моє вчення, то і сьогодні ви 

можете впасти в цю помилку. Ось чому, хоча Я приходжу в дусі, Я роблю Свої вчення фізично 

чутними на короткий час, щоб зробити їх зрозумілими для вас, оскільки ви не знали, як підготувати 

себе, спостерігаючи і молячись. 

8 Усвідомте, що метою Мого духовного вчення є вдосконалення вашого духу, щоб він набув 

миру і щастя, які кожен дух отримує через пізнання Моєї істини. 

9 Перед тим, як дати тобі твій хрест, Я зміцнив тебе і висушив твої сльози. Блаженний той, 

хто плакав на Моїх грудях, бо він відчує, що біль його вщухне. Блаженний, хто, виконавши Мій 

Закон, відчує радість у душі своїй, бо це буде плід його заслуг. 

10 Якщо хочеш іти за Мною, завжди приходь до Мене з чистим серцем. Вам не потрібні 

коштовності або дорогоцінний одяг. Я хочу тільки чистоти у вашій душі і в вашому тілі, щоб ви 

носили Мене в собі. 

11 Моє Слово ясне, але іноді ви не хочете його розуміти. У Другу Епоху Я багато говорив 

притчами і алегоріями, тому що люди тієї епохи розуміли Мене тільки так. Але все ж таки іноді 

вони використовували привід, що не розуміють Мене, і це тому, що люди хочуть доторкнутися до 

Божественного руками і ухиляються від матеріального зречення і одухотворення, які є засобами, за 

допомогою яких вони можуть побачити світло Божественності. 

12 Майте духовність, будьте чисті серцем, тоді ви ніколи не будете сумувати на бенкеті 

Господньому і будете розуміти і відчувати все, що Він до вас говорить. Ви не відчуватимете себе 

негідними і не матимете бажання піти. Тому той, хто встає з-за Мого столу, повинен робити це 

тільки для того, щоб своїм життям і справами проповідувати істину Моїх настанов. 

13 Учні, Я у вашому серці. Тому Ісус помер за тебе, щоб жити в твоєму серці вічно. Ваша душа 

розвиватиметься, слухаючи Моє Слово. Ось, через діла Моїх учнів Я буду пізнаний у цьому часі. 

14 Біль очистив вашу тілесну оболонку і вашу душу, щоб подумки, через молитву, ви могли 

опинитися навіть у далеких місцях, щоб виконати своє нелегке завдання - творити мир і нести 

світло своїм братам. 

15 Коли ваше тіло відходить від щоденної боротьби і відпочиває в ліжку, душа використовує 

цей час для того, щоб звільнитися і зайнятися справами, які їй підходять: справами Господніми. 

Але якщо серце, замість того, щоб відпочити від своїх турбот і різних негараздів або піднятися в 

молитві, віддається гіркоті, то дух буде постійно зайнятий подоланням немочей свого тіла, тим 

самим нехтуючи іншими завданнями. Таким чином, через брак віри і духовності ви втрачаєте свої 

чесноти, замість того, щоб пам'ятати, що той, хто відмовляється від своїх обов'язків перед іншими, 

дбаючи лише про себе, є егоїстом по відношенню до свого ближнього і тому не має милосердя до 

його душі. 
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16 Застосовуйте Моє вчення на практиці, щоб ви стали сильними і мали незворушність духу і 

доброту на вустах, коли до ваших дверей прийдуть ті, хто відкидає вас і зводить на вас наклепи. 

17 Якщо ви будете активні в цій підготовці, ви побачите, що через вашу молитву скорбота, яку 

вони могли приховати, вийде з цих сердець, як доказ того, що вони були з Моїми учнями. 

18 Якщо ж ви спробуєте захищати Моє вчення, відповідаючи ударом на удар, а нападками на 

нападки, то побачите, як люди переможуть вас і знайдуть причини, щоб довести, що ви не можете 

бути Моїми учнями через відсутність у вас любові і милосердя до ближнього. 

19 Не дозволяй негідним думкам зруйнувати святилище, яке Я збудував у твоєму серці. Живіть 

недремно, моліться, щоб бурі не збили вас з ніг. 

20 Коли ви чуєте, як пророки цього часу, яких ви називаєте провидцями, промовляють до вас у 

своїх видіннях про небезпеки і пророкують відвідини, піднесіть свої думки до Мене і попросіть у 

Мене сили, щоб витримати, або світла, щоб уникнути тієї скелі, і випросіть Моє милосердя для всіх 

ваших братів. 

21 Час молитися. Нехай домівки, в яких панує мир, моляться за домівки, які були зруйновані. 

Вдови, які знайшли покірність і розраду, повинні стояти в думках поруч з тими, хто, заціпенілий 

від болю, живе без сенсу і мети. 

22 Матері, які радіють, коли бачать себе в оточенні своїх дітей - надішліть свою розраду тим, 

хто втратив їх на війні. Важливо, щоб ваші очі бачили успіх. Нехай вистачить вам віри і бажання 

розділити біль ваших братів і сестер, щоб Я дарував Свій мир, Свою розраду і ласку, хліб і 

прощення тим, за кого ви молитеся. 

23 Я дав вам дари, щоб ви своїми заслугами досягли землі обітованої. 

24 Я завжди буду допомагати вам озброюватися, щоб ви були сильними і могли стати добрими 

воїнами цієї справи, коли почнеться сум'яття і народи піднімуться проти народів, а нації проти 

націй. 

25 Сьогодні Я говорю вам: Ласкаво просимо земного паломника, який вже деякий час слідує за 

божественним світлом! - О скороминущі мешканці цього світу, які сьогодні тут і не знаєте, куди 

ваш дух піде завтра! Істинно кажу вам, що не смерть вас чекає, а життя вічне, бо Я не передбачив 

смерті для душі. Але Я хочу, щоб ви в момент Мого поклику були подібні до вірних дів з Моєї 

притчі, які чекають приходу цнотливого чоловіка з палаючим світильником, щоб в ту мить, коли ви 

почуєте Мій голос, що кличе вас, ви залишили чашу гіркоти, яку ви випили в цьому світі, і щоб в 

ту годину ніхто не зміг вирвати у вас те, чого ви майже досягли з таким болем. 

26 Тут закриються втомлені від плачу очі вашого тіла, а очі вашого духу відкриються до 

істинного життя, коли ви переступите поріг вічності, де ваш Отець чекає на вас з нагородою, яку 

Він вам обіцяв. 

27 Скільки мертвих до життя благодаті воскресло за цей час, почувши це слово! Скільки 

немічних піднялися, сповнившись сил! Скільки наляканих і зневірених наповнилися мужністю і 

знайшли спокій! 

28 Натовпи, про які Я сповістив у перші дні цього проголошення, - це вони; "мертві" та 

нужденні, про яких Я говорив, що вони прийдуть, - це ви самі. 

29 У своїй самотності і в своїй гіркоті ви день за днем чекали моменту, який би приніс вам 

добру звістку про Мій прихід. Приваблені чутками про Мою Присутність і Мої чудеса, ви прийшли 

під тінь дерева, де Я чекав на вас, і тут ви стаєте учнями Божественного Вчителя. 

30 Я ще деякий час буду з вами, щоб ви закарбували Моє вчення у своєму дусі і не впали в 

профанацію або перелюбство. Я хочу, щоб ваше серце підтвердило слова, яких Учитель навчає вас 

через справи любові, коли ваші вуста почнуть говорити про Моє вчення. 

31 Пильнуйте, щоб не поранити серця ваших братів і не згасити їхнє світло віри, бо тут, серед 

цього натовпу, є мої нові учні. Не збивайте їх з цього шляху. Не думайте, що ви єдині, кого я буду 

використовувати в цей час. Ви будете називатися "першими", а вони "останніми". Навіть ті, хто 

втомився від блукань і страждань, прийдуть і скажуть Мені: "Отче, я приходжу до Тебе 

знесилений. Шкодую, що не зустрів Тебе набагато раніше на своєму життєвому шляху. Я б 

позбавив себе багатьох своїх страждань і помилок". Але кажу вам, жоден лист з дерева не 

рухається без Моєї Волі, і ті, хто говорить зі Мною таким чином, повинні знати, що навіть серед 
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Моїх працівників є ті, хто говорить Мені в своєму серці: "Як я був би щасливий, якби я все ще був 

вільний насолоджуватися всім, що пропонує мені світ". Це той, хто не вмів скористатися 

випробуваннями, які є уроками, що дає життя, і не зміг зрозуміти сенс Моїх настанов. Тому він 

слабкий, і в своїй слабкості вводить себе в спокусу. 

32 Хто може приховати від Мене будь-який намір або будь-яку свою думку - від Мене, що 

живе в серці кожної людини? Тож не дивуйтеся, коли скажу вам, що з-поміж вас вийдуть ті, що 

переслідуватимуть вас і намагатимуться зруйнувати те, що Я створив. Деякі з тих, хто сьогодні 

називає себе учнями і працівниками Господніми, завтра повстануть проти Мого вчення і будуть 

воювати з тими, кого вони називали своїми братами. Тому я вам завжди кажу: пильнуйте і 

моліться, щоб не впасти в спокусу. 

33 Нехай кожен задовольняється даром і місією, покладеною на нього, і не виходить на вулиці 

і в провінції, якщо йому не буде вказано на потрібний момент і не буде вказано на його завдання. 

Кажу вам це тому, що дехто навчає, не підготувавшись, а є й такі, що роблять себе лідерами, не 

маючи необхідного обладнання. Іншим же, які думають, що не зможуть виконати завдання, які Я їм 

доручаю, Я кажу: чому ви вважаєте неможливим виконати те, що доручив вам Той, Хто знає, на що 

здатен кожен з Його дітей? Як, по-вашому, має відбуватися Мій прояв у цей час - не через орган 

інтелекту людини? 

34 Деякі засумнівалися в Моєму проголошенні в такій формі і вважали носія голосу 

самозванцем. Але Я використовував і тих, хто сумнівався, і закликав, і готував їх до виконання 

місії, в якій вони сумнівалися, і давав їм докази Моєї істинності. 

Багато з них стали одними з Моїх найкращих глашатаїв завдяки тій вірі і радості, з якою вони 

працювали потім. Коли вони зрозуміли, що з їхніх вуст виходять божественні слова, вони звернули 

свої погляди до Мене, щоб благословити Моє ім'я. 

35 Відтоді вони виконують Мою волю, а не свою, бо усвідомлюють, що кожен, хто творить на 

землі свою волю, робить це для прославлення себе і тому віддаляється від Мене. 

36 Учитель говорить вам: Сьогодні вас веде, виправляє і наставляє Моє Слово; після 1950 року 

вас буде вести тільки ваша совість. Передай Моє вчення в повній чистоті, покажи Мою роботу в 

повній ясності. 

37 Я не закликав вас загинути в цій битві, навпаки, я хочу, щоб ви здобули перемогу як добрі 

воїни. Але ця перемога буде перемогою миру, який ви посіяли, перемогою здоров'я, яке ви 

повернули хворим, перемогою світла, яке ви запалили в темряві. 

38 Працівники, ви, що прийшли показати Мені свою роботу, Я приймаю вас. Ви приходите з 

полів, які Я вам довірив, і запитуєте Мене: "Божественний Учителю, чи до вподоби Тобі моя праця, 

моя боротьба?". Але Учитель відповідає вам: Ваші справи ще не досконалі, ви ще не є Моїми 

учнями. Я бачу вас як маленьких дітей, яких Я дуже люблю, і Я приймаю виконання (вашого 

завдання), яке ви представляєте Мені. Ваш дух випрямляється і робить перші кроки, тіло робить 

слухняним і слухає Моє нове вчення в нинішню епоху одкровення. 

39 У Першу Еру ви знали ім'я Єгови, і ви відчували Мої прояви в лоні народу Ізраїлю, до якого 

ви належали, і Я сказав вам: "Ось, це шлях"; і шлях, про який Я говорив вам, був Закон. Пізніше 

Слово Моє, що стало плоттю в Ісусі, говорило з вами, і ви були просвічені Моїми притчами і 

Моїми заповідями, і з ними Я сказав вам: кожен, хто виконує, люблячи і прощаючи ближнього 

свого, перебуває на шляху Закону Мого. - І в сьогоднішньому 

час, ви знову на тому ж шляху вашої еволюції, і з вами той же Божественний Дух, який навчає вас і 

направляє ваші кроки. Я прийшов як сяюче світло, і кожен, хто підготується, зможе побачити 

Мене. 

40 Людство не приступило в цей час до виконання Моїх заповідей, але Я чекаю на них. Я 

завжди плекав душі, але ви не принесли Мені плодів, гідних Мене. Я встановив досконалі закони 

для всіх істот, але душа людини, яка є шедевром Творця, не удосконалилася. Хоча Я надихав і 

радив її безперестанку, вона не слухала свого Бога і не корилася Йому. 

41 Ви не використали належним чином здібності, якими Я наділив вас, і приносите Мені лише 

біль. Якщо всередині вас є біль, то це тому, що ви порушили Закон. Хоча ви були наділені силою, 

ви були слабкі. 
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42 Я хочу, щоб ти знав, що ти - найпривілейованіша істота серед усіх створінь цього світу, яка 

наділена душею і духом. Я дав вам свободу волі, щоб ви з власної волі стали на правильний шлях, 

який веде до Мене. Я пропоную вам не квітчастий шлях, а шлях молитви, покаяння і боротьби, і на 

цьому шляху вас буде вести ваша совість. 

43 Наближається час, коли ви прийдете до Мене як духовні істоти. Ви знаходитесь в Третьому 

Часі, на шостому етапі еволюції, біля порога того досконалого життя, яке вас чекає. Чи хочеш ти 

прийти до Мене і насолодитися миром, який Я обіцяв тобі з перших часів? Ви всі кажете Мені: 

"Так, Учителю, бо чаша, яку ми п'ємо, гірка, а день наш важкий. З кожним днем ваша робота стає 

все складнішою і ви стикаєтеся з нерозумінням ваших співвітчизників. Але Моє Слово, що є 

бальзамом, заспокоює ваш біль. Те джерело благодаті, якому ви дали пересохнути, сьогодні б'є 

наново, щоб дати вам сили. 

44 Врахуйте, що наближається 1950 рік, а народ не об'єднаний. Дванадцять тисяч духів 

кожного племені ще не споряджені. Але коли прийде той рік, а ви не покажете Мені число, про 

яке Я просив вас, то хто зможе відзначити обраних після того часу? Ви позначите їх і вкажете на 

їхню долю? - Ні, люди, тільки Я пишу незмивними літерами завдання, яке належить кожному духу. 

45 Яке бажання є в Мені виявляти Свою Роботу в інших народах! - Наближається час, коли цей 

прояв має завершитися і ці вуста більше не будуть говорити в такому вигляді. 

46 Це Я говорю в цей час, це Я плекаю і готую душі. Бо на землі немає володарів духу. 

47 І так само, як ці натовпи тут, які були невеликими в минулому, сьогодні примножилися, так 

само Я зберу Моїх учнів в інших народах. 

48 Коли ви усвідомлюєте Мою постійну боротьбу, ви говорите Мені: "Учителю, яка велика 

Твоя справа, яке рясне Твоє Слово, скільки любові і сили Ти вкладаєш у нього! Серця змінюються, 

а хворі одужують, бо відчувають Твою присутність". - Вислухайте Мене до кінця, щоб навчитися 

від Мене. 

49 Я духовно давав про Себе знати в усіх народах, як написано. Пророки говорили: "У час 

війни і скорботи прийде Дух Святий, щоб об'явити себе людям". Людство шукає Мене, жадає Мого 

Слова, але його страх і розгубленість настільки великі, що йому не вдається знайти Мене, хоча Я 

так близько до нього. У деяких містах були зруйновані церкви, книги кинуті у вогонь, з вірою 

боролися, святі закони заперечували, а в деяких народах Моє Ім'я було стерте з сердець їхніх 

мешканців. Але Я сповістив вам, що Царство Небесне знайде місце в серцях людей. Хто може 

зруйнувати внутрішній храм, якщо ти вмієш будувати його у своїй душі? Яка велика битва чекає на 

вас, люди! 

50 Незабаром світ дізнається, що народ Ізраїлю, втілений в різних народах, повернувся на 

землю, і Я скористаюся ним. Люди дізнаються, що ви не кровні нащадки, а духовні нащадки того 

народу, і, як і в минулі часи, ви є свідками Мого пришестя і Моїх одкровень. 

51 Ви, що представляєте Мене, донесете Моє послання до людства. Я послав вас просвіщати 

землю, проповідувати добро і свідчити про істину. Ви поставите дух над душею і над тілом і 

навчите, що він є вашим провідником. Тоді впаде весь матеріалізм, а душа воскресне і стане Моєю 

ученицею. 

52 Ти забуваєш про свої страждання в цей момент, щоб подумати про страждання інших, бо 

знаєш, що в інших країнах біль наповнив чашу їхніх жителів, і цей біль доходить до Мене, бо - яке 

страждання може відчути дитина, що не доходить і до Отця? Але цей біль очищає і просвітлює 

людину, він змушує її відчути тривожний сигнал справедливості і змусить її повернутися на "шлях 

істинний". Тільки біль змусить його замислитися і повернути втрачене здоров'я і спокій. 

53 Моя присутність і Моя любов з усіма Моїми дітьми в цю годину випробувань. 

54 Серед покликаних цього часу є ті, хто просив у Отця ще один час свободи, який Я також 

дарував їм. Але коли прийшов час їм давати звіт, Я запитав їх: "Що ви зробили зі свободою, про 

яку просили Мене? 

Тільки відповідайте мені: "Ми виконали свою волю, і плід, який ми пожинаємо, дуже гіркий". 

55 Вони повернулися до Мене втомленими, озлобленими і огидними до плодів, яких вони так 

прагнули, - плодів отруйних і смертоносних. 
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56 Господь чекав на них. Він знав, що вони повинні повернутися, і коли вони повернулися, Я 

запитав їх, чи хочуть вони і далі йти шляхом земних задоволень або ж нести хрест любові Учителя 

і йти за Ним, і вони сказали Мені серцем, що підуть за Мною до кінця. 

57 Усім вам кажу: моліться, щоб мати владу над своїм тілом. 

58 У той час як велика частина людства страждає в даний час, тому що закон насильства все 

ще панує серед людей, і тому що панує несправедливість, Я спускаюся і з'являюся духовно серед 

вас, щоб живити вас, щоб ви могли оновитися, зрозуміти Мої Божественні настанови, і надалі 

творити досконалі справи серед людей. Для цього Я посадив Свої дерева, якими є великі і малі 

громади в різних містах, провінціях і селах, - дерева, які дають тінь подорожньому, що йде довгими 

дорогами і через безкраї пустелі, і які дають голодуючим свої плоди життя. Любіть ці дерева, 

доглядайте їх своєю симпатією і ревністю. Не шмагай їх, наче вихор, бо бачиш одних обдертими, а 

інших постарілими, бо їхні гілки стануть новими деревами. Не забувайте той день, коли ви 

отримали першу тінь і з'їли перший плід. 

59 Я дивився на вас, як на малих дітей. Коли ви починаєте робити перші кроки як працівники, 

я спочатку довіряю вам невеликі поля, щоб ви навчилися сіяти. Ті перші поля - це серця ваших 

близьких, це ваші друзі і ваші вороги. На кожну конкретну справу дарую вам натхнення. 

60 Тоді, коли на ваші поля прийде буря, люди знайдуть вас загартованими духом, і коли 

прийде час жати і збирати врожай, ви з радістю в серці понесете зібране зерно в житницю Отця - те 

саме зерно, яке буде вашою їжею в майбутньому на віки вічні. 

61 Вже давно Вчитель кличе вас сіяти на Його нивах, але дехто залишився глухим і 

зневажливим до першого поклику. Але Отець продовжує чекати на них, бо знав, що на другий 

поклик вони прибіжать у повному покаянні і попросять у Нього прощення. 

62 Деякі, щоб повірити і піти за Мною, просили в Мене як доказ здоров'я і внутрішнього 

спокою, яких вони не знаходили на землі, і коли ці люди ставали здоровими і бачили, що в їхніх 

будинках і життях панує мир, вони говорили Мені: "Це Ти, Отче!". 

63 Блаженний, хто розпізнає діла, які Я сповідую, в кожну мить на своєму шляху, бо він 

приносить радість Отцеві своєму. Горе тому, хто сумнівається або не довіряє, бо він відчуває себе 

покинутим, загубленим і слабким. 

64 Слухайте, учні: У Другій Ері Ісус одного разу вийшов у човні, супроводжуваний Своїми 

учнями. Море було спокійне, і ті люди були в захваті від слів Учителя. Після цього Ісус заснув, але 

коли море почало пінитися і загрожувала буря, Ісус продовжував спати. На якусь мить човен став 

іграшкою хвиль, і страх переповнив ці серця настільки, що вони розбудили Учителя страшним 

голосом, кажучи йому: "Господи, врятуй нас, ми гинемо!". На що Ісус, з любов'ю дивлячись на них, 

простягнув руку проти хвиль води, які вмить заспокоїлися, і, звернувшись до Своїх учнів, докорив 

їх сумніву словами: "О, маловірні!". 

65 Іноді я бачу і вас, слабких у вірі. Часто достатньо того, що хліба на столі не вистачає, або 

що ворота на роботу зачиняються на короткий час, і вже сумнів опановує вас, і ви забуваєте, що ви 

пливете в човні з Ісусом, який також говорить до вас: "О маловірні!". 

66 Коли Я обдаровую вас дарами благодаті, ви вірите в Мене, а коли Я випробовую вас, ви 

сумніваєтесь. 

67 Не думайте, що Я можу послати вам біль, бо він створений не Мною. Це насіння, народжене 

з серця людини, яке Я використовую, щоб його плоди пробудили і просвітили її. Бо Я є Той, хто 

змушує світло виходити з цієї самої темряви. 

68 Як багато тих, хто, відчуваючи біль випробувань, називали Мене недосконалим і 

несправедливим Богом, не розуміючи, що страждання, які вони збираються пожинати, вони самі 

посіяли, і що тільки через це вони стають чистими і вільними від тягаря боргів. 

69 Коли людство зніме біль? Коли ж закінчаться їх війни і їх гріхи? Мій голос, як дзвін, 

говорить душам в цей час: Прокиньтеся! Вставай! Прислухайтеся до своєї совісті, щоб зі 

смиренням і лагідністю йти шляхом Закону. Вам обіцяно час миру і благодаті, в якому зникнуть 

біль і сльози. 

Але спочатку доведеться поборотися і вистояти в добрі. 
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70 Як тільки всі люди візьмуться за втілення цього ідеалу в життя, зникне вавилонська 

плутанина, що зберігається в ці часи, і натомість всі народи обіймуть один одного як брати. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 59 
1 Ласкаво просимо до Майстра, всі ви! - Хто з вас учні? Хто з вас - діти-учні? Ти не знаєш. Є 

багато тих, хто вважає себе вже майстрами, але я бачу, що вони не зрозуміли навіть першого уроку. 

Інші ж відчувають себе нездатними до навчання і закривають вуста, хоча могли б вже почати 

навчати своїм словом і своїми справами. 

2 У всі часи Я обмежував Себе для того, щоб Мене відчували і розуміли люди. Якби в ту 

Другу Епоху, в Моє Одкровення, Я прийшов як Христос - як Бог, а не як людина, то люди мали б 

право докоряти Мені і говорити: "Господи, ми не можемо брати з Тебе приклад, бо Ти - Бог, а ми - 

люди". 

3 Нині Я приніс вам нове вчення. Двері до Моєї прихованої мудрості знову відчинилися для 

людства, і Я хочу, щоб це стало приводом для радості Моєму народу. 

4 Серед людей є такі, що кажуть Мені в серці: "Якщо Ти нас так любиш - чому ми так 

страждаємо? Для чого Ти послав нас на землю, щоб ми страждали?". - Я прощаю твоє 

богохульство, бо воно походить від твого невігластва, і кажу тобі, що саме твої гріхи і падіння 

поступово позбавили тебе (добрих) дарів і якостей, і що з цієї причини, хоч ти і багатий духом, але 

залишився без жодної чесноти. Тому ви повинні зараз набувати заслуги, щоб просуватися по 

своєму шляху розвитку. Ось чому Я відкриваю вам Свою найпотаємнішу скарбницю серця, не 

роблячи різниці між людьми, щоб кожен міг отримати з цієї благодаті те, чого, як він відчуває, не 

вистачає його душі - чи то мир, чи то світло, чи то силу. Але не забувайте, що саме в горнилі болю 

загартовується дух і здобуваються заслуги для досягнення більшого піднесення. Я говорю з вами з 

вершини гори, і відповідно до внутрішнього піднесення кожного з вас, ви підніметеся і 

наблизитеся до Мене. Після того, як ви почуєте Мене, ви знову зійдете в земну долину, де ви все 

ще перебуваєте, - але не в безодні, які створила людина своїми гріхами. 

5 "Долина", про яку Я говорю з вами, - це та гармонія з духовним, якої ви ще не досягли. - 

Кожному духу довірено тіло як засіб для прояву себе в матеріальному світі. У цьому тілі, що є 

шедевром Моєї мудрості, є мозок, в якому проявляється інтелект, і серце, з якого виходять чесноти 

і благородні почуття. 

6 Багатьох Я знайшов у безодні загибелі, і до них Я зійшов, щоб спасти їх. Моя любов до 

занепалих змусила їх прислухатися до Мого люблячого голосу, який говорив їм: "Де ви, діти Мої?". 

7 "Ось світло Моє, ідіть за Мною!" 

8 У Перший Час ваша віра затьмарилася, Мої діти перестали розуміти мову власної совісті, і 

виникла необхідність в тому, щоб Отець прийшов до них і сказав: "Візьміть цей камінь, на якому 

висічений Мій Закон. Не забувайте, що це вказує вам шлях, який веде на вершину гори, де Я чекаю 

вас. І поклялися вони, зважаючи на той камінь, на якому висічений Мій Закон, вирушити і йти до 

мети своєї долі. - Але час минав, і на шляху виникали скорботи і нещастя, які ставали все більшими 

і більшими, чим більше минало часу. Тоді вони підняли свої обличчя і свої голоси до Отця і 

сказали: "Ми не розуміємо Тебе. Довгий час ми боролися і блукали, не бачачи кінця нашим 

блуканням, і не досягли миру, який Ти обіцяв нашим серцям". 

9 Люди знову впали в непослух, але Отець знову шукав їх і ще більше наблизився до них, щоб 

говорити з ними як Отець і як Друг. Але ті не впізнали Його і сказали Йому: "Ти не можеш бути 

нашим Богом, бо Він завжди був на висоті". 

10 Причина полягала в тому, що Він прийшов до них як досконала істина, а люди шукали 

істину на свій смак, і тому, сповнені обурення, повели Божественну Людину на страту. Той 

Чоловік, який був усією силою і мудрістю, не дав людям того, чого вони вимагали в своєму 

нерозумінні. Він був чистий, і тільки чисті і досконалі справи могли виходити від Нього. Але 

навіть зі смерті Він воскрес, показавши тим самим, що Творець усього сущого не може померти. І 

коли Господь знову увійшов у Царство Своє, на гору досконалості, люди визнали, що Той, Хто був 

з ними, був Сам Бог, бо справи Його і чудеса Його не під силу людині. Вони пам'ятали, що Він 

сказав, що Він є Шлях, і оскільки вони прагнули дістатися до висоти гори, де мешкав Господь, 

вони вийшли з безодні (загибелі) на площину життя, де побачили Світло, яке допомогло їм 

продовжити шлях. Але шлях був сповнений терням. 
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Тоді вони згадали, що їхній Батько - понад усе любов, і що Він дав їм знати, що повернеться до 

них, коли їхній біль буде дуже сильним, і тому вони почали просити Господа від усього серця: 

"Отче, чому Ти не приходиш? Ти є любов і прощення - за що ж Ти нас покарав?". І вони 

передбачили час, коли Господь їхній зійде з гори втретє. 

Прийшовши до них, Він запитав їх: "Чого ви хочете від Мене?". І відповіли Йому: "Отче, визволи 

нас!" Тоді Господь запитав їх: "Чи вийдете ви з безодні? Перейдіть земні низини і підніміться на 

гору, одухотворені лише Моїм голосом, який є єдиним, до чого ви повинні прислухатися в цей 

час". 

Дехто сумнівався, бо не бачив свого Отця в людській присутності. Але інші все ще вірили, що 

голос, який вони чули, походив від їхнього Господа. Вони піднялися сповнені віри, щоб 

продовжити свій шлях, керуючись тим божественним натхненням, яке було світлом на їхньому 

шляху. 

11 Учні - це ви. Істинно ж кажу вам: нікого Я не послав жити в безодні. Я послав вас жити в 

земній долині благодаті, щоб звідти ви могли піднятися в обитель Отця вашого. Саме люди 

відкрили перед своїми ногами безодні, в які вони падають. Тепер Я запитую вас: чи вірите ви, що 

за допомогою цього слова, яке Я передав вам через посередництво людського розуму, можна 

увійти в Царство Небесне? Чи переконані ви, що знайдете спасіння, якщо повірите і будете 

практикувати те, що чуєте? 

12 Блаженний, хто вірує в це Слово і в це об'явлення, бо він досягне вершини гори. А тому, хто 

не увірував, кажу, що це буде вже втретє, коли він відречеться від Мене або не визнає Мене. Бо 

той, хто одного разу увірував у Мене, повинен завжди впізнавати Мене, бо "смак" і суть Мого 

Слова ніколи не змінюється. 

13 Тих, хто сумнівається, Я залишу на тому місці, де вони знаходяться сьогодні, щоб вони 

могли пробудитися через себе. Якби Я не дозволяв людям знати наслідки своїх вчинків - чи могли 

б вони знати, коли вони вчинили добро чи зло? Совість промовляє до них щодо всіх їхніх справ, 

щоб вони покаялися у своїх поганих вчинках і своїми справами любові виконували Мій Закон, 

який говорить їм: "Любіть один одного!". 

14 Колись Христос сказав людям, які неправильно Його оцінили: "Вам доведеться чекати, поки 

Я прийду знову!". Тому сьогодні, коли Я знову з вами, Я звертаюся до вас, щоб сказати вам, щоб ви 

відійшли від прірви і пішли Моїм шляхом. 

15 Що Отець зробить з тими, хто в усі часи сумнівався в Його присутності? Він піддасть їх 

великим випробуванням і торкнеться найчутливіших струн їхніх сердець, щоб у них прокинулися 

віра, любов і бажання служити Йому. Істинно кажу вам: у всякій темряві буде світло, і мир буде 

там, де довгий час були тільки зітхання болю. 

16 У кожному серці Я відкриваю своє уявлення про Свою Божественність. Я можу сказати вам, 

що я знаходжу іншого Бога у вірі кожного з вас. Це пов'язано з різним рівнем розвитку кожної з 

них. 

17 Ще раз показую вам "гору". Оскільки вона невидима для вашого тіла, Я показую її очам 

вашої віри. На горі Синай Я дарував вам світло в Першу Еру, а на горі Фавор Я преобразився в 

Другу Еру, щоб дати вам знаки Своєї Божественності. 

18 Я хочу бачити вас тими, хто вірить у Мій третій прихід. Я говорив вам, що той, хто хоче йти 

за Мною, повинен взяти свій хрест і йти за Мною аж на висоту гори. Але ви вже знаєте, що шлях 

Ісуса - це шлях смирення, жертви, і він був позначений кров'ю аж до Голгофи. Ви знаєте, що мене 

переслідували наклепи, мстивість, презирство, невіра і заздрість. Але ще раз кажу вам: хто хоче йти 

за Мною, нехай візьме свій хрест і йде Моїми стежками. 

19 Чого ви боїтеся? Я не прошу від вас нічого неможливого, а лише, щоб ви щиро молилися, 

займалися активною благодійністю і відмовлялися від того, що не є необхідним. Хіба в цьому є 

щось неможливе? - Якби духовність переважала серед людей від початку, Я не прийняв би тілесної 

форми в цьому світі, і люди за допомогою свого натхнення, своєї совісті і свого дару одкровення 

досягли б Царства, обіцяного духу. 
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20 Після 1950 року Мій Дух більше не буде проявлятися значущим чином серед людей. З 

гірської висоти, де Я перебуваю, Я буду бачити, як ви підніматиметеся крок за кроком, поки не 

прийдете до Мене. 

21 Ви - мандрівники, які прийшли в пошуках свого спасіння, в надії знайти істину. Ви несли на 

своїх плечах важкий хрест і шукали помічника, який допоміг би вам його нести. Але якщо ви 

залишилися тут, то це тому, що ви знайшли те, що шукали. 

22 Хто - хто воістину прийняв це слово з духовною насолодою - може покинути свого 

Вчителя? Хто може заблукати через незнання? Хто може сказати Мені, що він нічому не навчився 

у Мене? 

23 Хто не прийняв це Божественне повчання з істинною любов'ю і істинним інтересом, щоб 

вивчати його, того Я не можу назвати Моїм учнем, а тільки Моєю дитиною. 

24 Я нікого окремо не годував, не залишав на вулиці. Усе Я поставив за столом Моїм, і хліб і 

вино роздав Я на ньому порівну. 

25 Я хочу, щоб ви всі стали робітниками на Моїх полях, але робітниками, оснащеними і 

повністю відданими своїй справі; які знають, як виростити Моє насіння і не дозволити гризучому 

хробаку вторгнутися на їхні поля, нахилившись до плоду, щоб з'їсти його. 

26 Учні, вивчіть цей урок, щоб ви могли запитати свою совість, чи стійко ви стоїте на шляху, 

чи розумієте ви настанови, чи можете ви вже називати себе працівниками в Моєму винограднику. 

27 Моя милість відкрилася вам. 

Ні в кого Я не питав про вчинки його, перш ніж він став працівником на Моїй Дорозі, і істинно 

кажу вам, що серед тих, хто йде за Мною, є той, хто заплямував руку свою кров'ю брата свого. 

Ніхто на землі, крім Мене, не зміг би перетворити того лиходія на благодійника милосердя. Саме 

Моє прощення і Моє Слово любові викупили його і розбудили благородні почуття, які дрімали в 

його серці. 

28 Якщо Я покликав тих, хто був у в'язницях, сісти за Мій стіл і утворити з ними нове 

учнівство, то нехай ніхто не засуджує цього вчинку. Бо істинно Я не прийшов зцілювати здорових і 

спасати праведних. Я прийшов шукати тих, хто потребував Мене - в цьому проявляється Моє 

милосердя. Я прийшов перетворити сміття на корисний елемент - у цьому проявляється Моя сила. 

29 Тільки чистим ти можеш прийти до Мене, і тільки очистивши своє серце, ти можеш 

прийняти Мене. Чи я не заслуговую на таку пропозицію з вашого боку? Я бачу, що коли ви 

збираєтеся прийняти у своєму домі людину, яку вважаєте важливою, ви все прибираєте і наводите 

порядок, щоб бути гідними її. 

30 Чи не вважаєте ви правильним, що кожного дня, коли розвиднюється, ви знаходите час, щоб 

підготуватися і очиститися внутрішньо, щоб носити Мене в своєму серці? 

31 Я говорю з вами просто, тому що у вас простий розум. Якби ви були багаті на землі, то не 

слухали б Мене. Я не шукаю святкових шат і палаців серед людей. Запитайте провидців про 

духовну пишноту, яка оточує вашого Вчителя, і ви зрозумієте, що ніщо у світі не може зрівнятися з 

нею. 

32 Прислухайтеся до голосу цих пророків, які будуть тими, хто часто вестиме вас через свої 

одкровення. Довіртеся їхнім словам, знаючи, що в цей час Я використовую найменше - те, що ви 

вважаєте занадто недосконалим, щоб прийняти благодать Учителя. 

33 Я бачу, що ваше серце наповнене миром, бо Я з вами. 

34 Я приходжу, щоб говорити з вами і давати вам Свої настанови. За цей час Я не став 

людиною на землі і не шукав тіні пальми, щоб звідти промовляти до людей, і нога Моя не 

торкалася пороху земного. 

35 Я вчу вас досконалої любові до вашого Творця. Хіба я не гідний того, щоб ти так любив 

Мене? 

36 Той слід, який Я залишив вам у Другій Епосі, служив тому, щоб зробити братами тих, хто 

жив ворогами, і духовно піднести тих, хто вже вмів жити братами. Сьогодні, оскільки ви не бачите 

Мене фізичними очима, Я бажаю, щоб ви побачили Мене поглядом віри. Але серед вас багато тих, 

хто вірить лише в те, до чого торкаються їхні руки, і сумнівається в усьому, що знаходиться поза 

зором і розумінням. Це вони кажуть Мені: "Отче, чому Ти не твориш чудес, як колись, щоб ми 
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увірували в Тебе?". - Істинно кажу вам, що час минув, і якщо ви стверджуєте, що вірите в Мене і 

визнаєте Мене, - навіщо вам чудеса? Вірити через віру! 

37 Поєднайте Моє тодішнє Слово з сьогоднішнім. Порівняйте його суть, і ви побачите, що 

вона однакова. Пам'ятаєте, Я говорив вам: "Дерево пізнається по плодах його". Дозвольте Моєму 

Слову проникнути у ваше серце, поки воно не досягне Духа, який скаже вам, від Кого походить це 

Слово. 

38 Якщо ви не дозволите Духові випробувати смак цього плоду, як ви посмієте заперечувати, 

що це Отець говорить до вас? 

39 Чому деякі, не розуміючи Моєї Справи, не можуть відокремити себе від Мене? Бо це їхній 

дух переконався в Моїй Присутності. Чому ж інші, хто ще сумнівається, жодного разу не 

перестають слухати Мене? Бо хоч вони і носять у серці сумніви, але дух їх стримує, бо пізнає 

істину. Якщо ці серця будуть наполегливими, їхні темні сумніви зникнуть. 

40 Ви, хто наситився Моїм Словом, - не йдіть у пустелю (світу), і не збирайте тільки для себе 

їжу, яку Я дав вам. Я покликав вас, щоб ви втамували свій голод, а потім зробили те ж саме з 

вашими братами - голодуючими. 

41 Тепер, коли ваша душа отримує світло через це Слово - нехай буде так, вона хоче знати 

Мене, вона хоче знати, хто Той, Хто її просвіщає, вона хоче знати шлях, який веде її до мети її 

призначення. 

42 Блаженні ті, хто розриває кайдани рабства, що прив'язують їх до світу, щоб бути зі Мною. 

Блаженні ті, хто перемагає слабкості до непотрібних речей і людських пристрастей, щоб зберігати 

чистоту в думках і серці, бо Слово Моє впаде, як зерно в благодатну землю. 

43 Не думайте - адже ви чули Мене за цей час - що ви досягли досконалості. Ви повинні 

докласти великих зусиль на цьому шляху і втілити Моє вчення в життя, щоб досягти цієї 

досконалості через свої справи любові. 

44 Тут, на землі, ваш дух не досягне свого найбільшого піднесення, тому кажу вам: не думайте, 

що це життя єдине, і не дивіться на своє тіло, як на вічне. Істинно кажу вам, що це тіло, яке ви так 

любите, є лише ваш хрест. 

45 Осягніть Моє Слово, усвідомте, що в його простоті - Моя сутність, яка є життям, зціленням 

і миром. Чоловіки можуть говорити з вами красномовними словами. Але дати вам суть життя, яку 

містить Моє просте Слово, - цього вони ніколи не зможуть зробити. 

46 Сьогодні я чую, як люди говорять про право, справедливість, мир, рівність і братерство. 

Істинно ж кажу вам: де немає любові, там не буде ні правди, ні справедливості, ні тим більше миру. 

47 Коли Я говорю з вами про любов, Я маю на увазі божественний зв'язок, який об'єднує всі 

істоти. Я не маю на увазі любов, як її розуміють люди. Там, де є егоїзм і ниці пристрасті, там немає 

справжньої любові. Я люблю і того, хто відрікається від Мене і кривдить Мене, і того, хто визнає 

Мене і вшановує Мене своїми справами. 

48 Якщо одні щасливі, бо знають, що вони улюблені Мною, а інші байдужі до них, то Мій 

батьківський покров продовжує вкривати всіх, бо любов незмінна. 

49 Ніхто не може перешкодити Мені любити вас, так само, як не може перешкодити сонцю 

посилати вам своє світло. Але не забувайте, що Я також і Суддя, і ніхто не може перешкодити або 

уникнути Мого суду, так само, як жодна людина не може сама зупинити сили природи, коли вони 

вийшли на волю. 

50 Ходіть у Моєму законі, і ви зрозумієте, що Моя справедливість невблаганна. Виконуйте Мої 

настанови, і ви відчуєте спокій навіть у життєвих бурях. 

51 Людство розділене, бо не керується єдиним законом. Кожен народ має свої закони. Кожен 

народ слідує своєму вченню, і коли ви входите в будинки, (ви бачите, що) всі батьки також по-

різному направляють своїх дітей. 

52 Я відкрив людині дар науки - світло. Але людина створила нею темряву, спричинила біль і 

руйнування. 

53 Люди думають, що вони знаходяться на вершині людського прогресу. Про це я їх і запитую: 

Чи є у вас мир на землі? Чи є братерство між людьми, мораль і доброчесність у домівках? Чи 
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поважаєте ви життя своїх ближніх? Чи проявляєте ви увагу до слабких? - Істинно кажу вам, якби ці 

чесноти були присутні в вас, ви б володіли найвищими цінностями людського життя. 

54 Серед людей панує сум'яття, бо ви піднесли на п'єдестал тих, хто привів вас до загибелі. 

Тому не питайте, навіщо Я прийшов до людей, і не судіть, що Я даю про Себе знати через 

грішників і невігласів, бо не все, що ви вважаєте недосконалим, є таким. 

55 Людина - це найдосконаліше, що існує у світі. У ньому є подібність до Творця. Він має в 

собі трійцю, яку ви знаходите у вашому Богові: Дух, душа і тіло - три потенції, які, об'єднавшись, 

утворюють досконалу істоту. 

56 Тіло може існувати без духу, виключно за допомогою одухотвореного тілесного життя; але 

тоді воно не буде людиною. Вона володіла б душею, але не мала б голосу совісті духу, через що не 

могла б керувати собою, і не була б вищою істотою, яка знає закон через дух, розрізняє добро і зло 

і приймає кожне божественне одкровення. 

57 Це світло Третьої Епохи. Але випробуйте того, хто каже, що не Бог говорить до вас, а оцей 

чоловік. Істинно кажу вам: поки Мій божественний промінь не освітить його розум, ви не зможете 

витягти з нього слова духовної цінності та істини, навіть якщо будете погрожувати йому смертю. 

58 Немає нічого дивного в тому, що так само, як дух використовує своє тіло, щоб говорити і 

заявляти про себе, він на короткий час відривається від нього, щоб дозволити Отцю всіх духів 

заявити про себе замість нього: Боже. 

59 Я приходжу до вас, бо ви не знаєте, як прийти до Мене, і вчу, що найприємніша молитва, 

яка доходить до Отця, - це та, яка піднімається з вашого духу в тиші. Саме ця молитва притягує 

Мій промінь, через який ви Мене чуєте. Не пісні і слова радують Мою Божественність. 

60 Більше, ніж доброчесних, Я шукаю серед вас нужденних, невігласів, грішників, щоб 

об'явити вам Моє милосердя і перетворити вас на Моїх учнів. 

61 За цей час Я повинен очистити вашу душу і тіло від усіх плям, щоб ви могли досягти 

істинного піднесення. 

62 Я чую і того, хто вміє піднятися в чистому вигляді, щоб закликати Мене, і того, хто у 

своєму невігластві шукає Мене через найнедосконаліший культ. Я вкриваю їх усіх Своїм покровом 

любові. 

63 Ви, що чуєте Мене в цей час, не повинні вважати, що перебуваєте на вершині 

одухотворення, бо вам ще багато чого не вистачає, щоб досягти цього ступеня розвитку. І не вірте, 

що ви - малі діти або початківці в Моєму Законі, бо хоча ви робите свої перші кроки в цій Третій 

Ері, ви також були учнями Господа в минулі часи. 

Коли твій дух почув Мене тоді, він затремтів, а потім, вивчаючи Моє Слово, поступово 

зрозумів, якого благоговіння очікує Отець від Своїх дітей. 

64 Якщо, хоча ви йдете за Мною, ви не вільні від випробувань на цьому шляху, то це просто 

тому, що ви ще не досягли житла Отця, де Він чекає на вас, щоб дати вам відчути істинний спокій і 

досконале щастя. 

65 Тепер я кажу вам: Не втомлюйтеся, не відступайте перед терням і перешкодами. Моліться, і 

ви відчуєте Мене близько і побачите, що Я - добрий супутник у вашій подорожі. 

66 Не впадайте у відчай, не уподібнюйтеся матеріалістам, які бачать лише те, що їм дає 

матеріальне життя. 

67 Той, хто заблукав, повинен відновити свої кроки і повернутися до вихідної точки, щоб 

знайти душевний спокій. 

68 Необхідно, щоб ви розуміли, до чого Я покликав вас в Третю Епоху, щоб ви знали свою 

відповідальність і своє завдання. Бо ви будете відповідати не тільки за себе, а й за кількість 

довірених вам людей. 

69 Чого ви боїтеся? Чи означає "любити один одного" жертву? Хіба ви не бачите, як плачуть 

ваші брати в народах? 

70 Війна накрила своїми мантіями багато народів землі, і це призведе до того, що голод, 

моровиця і смерть також будуть розв'язані. 
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71 Не залишайте двері відчиненими для війни, бо вона увійде, як злодій, і застане вас 

зненацька. Дивіться і моліться! 

72 Бур'яни будуть вирвані з коренем з людських сердець, а добре зерно збережеться, щоб 

сформувати з нього нове людство. 

73 Багато чоловіків і жінок, через стільки болю і руйнувань, починають тужити за Моїм 

Законом, Моїм Словом і Моїм Миром. Але вони не знають, куди спрямувати свої кроки, щоб 

знайти Мене. Хіба вам не було б радісно прийти до них у ці моменти і сказати їм: "Ось так, ось тут 

є Божественний Учитель". 

74 Усвідомте, як ви ховаєте кожну сторінку вчення, яке Я даю вам, не розуміючи, яку мету 

воно має. 

75 Я - Книга, Слово і Світло. Чи можеш ти відректися від Мене, приховуючи істину? 

76 Я благословляю вас, бо ви приготували своє серце як святиню. Поля, які є вашими серцями, 

відкрили своє внутрішнє єство, щоб прийняти росу Моєї благодаті, яка спричинить проростання 

насіння Мого Слова. 

77 За Моїм столом нікого не обслужили краще, ніж іншого, нікому не надавали переваги і не 

принижували. Це люди люблять Мене по-різному: одні - палко, наполегливо і з вірою, інші - 

холодно, з відторгненням і непостійністю. Якщо всі люди, які шукають миру, знайдуть його в 

Мені, вони зрозуміють, що Слово Христа і Його обітниці мають вічне життя і що той, хто знайде 

Мене в цей час, ніколи більше не розлучиться зі Мною, бо дух, втілений в цей час, досяг високого 

розвитку, який є досвідом і світлом. 

78 Я залишаю вас як смолоскипи серед людства. Твоїми ділами віра запалає в багатьох серцях. 

Слідкуйте за своїми діями, словами і навіть думками! 

79 Ніколи не дозволяйте лівій руці знати, що робить ваша права рука, тоді насіння вашої 

любові буде рясним і плідним. 

80 Що Ви зробили з викладанням у магістратурі? Я досі не бачу вашого поновлення. Але не 

чекайте, поки Моя справедливість торкнеться вашого світу, щоб змусити вас працювати на благо 

миру. 

81 Оскільки ви наперед відчуваєте, що ви прощені, ви не повинні зловживати цим прощенням. 

82 Два минулі періоди часу (Перший і Другий Часи) пройшли без того, щоб ваш дух виконав 

своє призначення у вірності. Сьогодні перед нею постала нова можливість, щоб завдяки своїм 

заслугам вона наповнила землю миром, а страждання і біль пішли з неї. Це нагода, коли ви можете 

своїм прикладом вплинути на серця ваших братів, щоб вони віддалилися від пороку, від зла і 

відновили здоров'я душі і тіла через оновлення. 

83 Істинно кажу вам: якщо ви підійдете до виконання вашого завдання в цей час без 

пильнування* і молитви, то побачите поверхню землі, вкриту трупами. 
* Цей біблійний вислів має значення не лише духовної пильності, але передусім заступництва за інших, за 

світ, відчуття відповідальності за нього. 

84 Зрозумійте, люди, що ви послані на Землю не для того, щоб бути байдужими до того, що 

відбувається в людстві. 

85 Дивіться і моліться, не чекайте, що цей рік принесе вам втіхи. Це час боротьби, відновлення 

та роздумів. 

86 Не позбавляйте себе Моїх дарів, бо тоді ви будете як вигнанці на землі. 

87 Моліться за мир у всьому світі. Я говорив через совість до людей, до тих, хто керує цими 

народами, і я побачив, що їхнє серце некероване, що вони не виганяють з нього свою ненависть і 

свої амбіції. 

88 Бережіть свою віру, свою ревність свідчити про Мою істину, і не турбуйтеся про 

випробування, які завдають вам ваші брати, бо ви любите Мене. Бо Моя Справа, Моє Вчення і Мій 

Закон незнищенні, непорушні, незаплямовані. Це кажу вам, бо вас будуть гнати за те, що ви Мої 

учні. Зла воля і неправда будуть переслідувати вас. Але саме тому ви не повинні ховатися в 

катакомбах, щоб молитися і прагнути служити Мені. Ці часи минули. 

89 Я звільнив ваш дух і ніхто не зможе зупинити його в його розвитку. 
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90 Мої детальні інструкції в цій Третій Ері піднімуть вас усіх на вищий рівень розвитку, з 

якого ви побачите вашого Єдиного Бога. Тоді настане мир у вашій душі, і цей мир буде подібний 

до того блаженства, яке ви відчуєте, коли, завоювавши Землю Обітовану і наситившись вічною 

їжею, відчуєте блаженство любити і бути любимим своїм Небесним Отцем. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 60 
1 Приходьте до Мого столу, щоб їсти хліб Моїх настанов. 

2 Зараз ви почуєте "Слово", о люди! 

3 Я бачу ваше бажання йти за Мною. Вам було байдуже, що ваше серце зранене вашими 

близькими, воно розривається. А одежу духа твого я бачу непошкодженою, бо туди не може дійти 

злоба людська. 

4 Блаженні ті, хто буде висміяний і поранений заради Моєї Справи, але з лагідністю і любов'ю 

візьме свій хрест, бо вони побачать чудеса перетворення у своїх братах. 

5 Не всі з тих, хто мене слухає, мають віру. Я відкриваю серед них нових фарисеїв, які 

ховаються і марно намагаються знайти обман в істині. 

6 Я прийшов навчити вас підносити свою душу, щоб ви відкрили для себе суть цього Слова, 

яке вище будь-якої людської недосконалості. 

7 Я поширю духовну сутність, що виходить з цього слова, яке даю вам, по всіх народах землі, 

бо воно є насінням об'єднання. Це вчення змусить людство замислитися і зрозуміти багато 

(духовних) поглядів. 

8 Розірвані зв'язки будуть об'єднані, а відмінності рас зникнуть завдяки одухотворенню. Бо 

буде тільки одне поклоніння єдиному істинному Богу. 

9 Так ви почнете утворювати одну сім'ю на землі, і Я залишу вам великий, нескінченний 

факел, який буде висвітлювати духовний шлях усіх Моїх дітей. 

10 Мій пробитий бік все ще випускає струмінь води, яка є спасінням і цілющим бальзамом для 

вас. 

11 Я прокладаю шлях, щоб іноземець прийшов до цього народу і почув Моє Слово через це 

проголошення. 

12 Якщо Я говорив вам у Другій Ері: "Хто знає Сина, той знає Отця", то кажу вам сьогодні, бо 

говорю з вами як Дух Святий: Я є Христос, і Я є Отець, бо Слово, що говорило в Христі, було 

Слово Боже, те саме, що ви сьогодні приймаєте. 

13 Мені необхідно було говорити з вами за допомогою символів, алегорій і притч, щоб ви 

могли зрозуміти вчення про одухотворення, яке Я приніс вам в цей час. 

14 Але настала година, коли ви усунете від вашого поклоніння Богові всякий зовнішній акт 

поклоніння і будете шукати Мене духом. 

15 Зрозумійте, що Я приходжу не в матеріальний дім, в який входять ваші тіла. Я приходжу в 

дім, який ваші думки готують для Мене. 

16 Радійте Моєму Слову сьогодні. Коли настане 1950 рік, Мій Дух не залишить вас, бо Він у 

вас і в усьому створеному. Але в такому вигляді ви Мене більше не почуєте. Коли Я прийшов 

духовно, щоб заявити про Себе людству, ви підніметеся духовно до Мене після цього. 

17 Ви приходите зі страхом перед Учителем, щоб запитати Мене: "Господи, чи буде насіння 

наше приємним в очах Твоїх?". - На це я вам відповідаю: Якщо ви говорили з любов'ю, якщо ви 

виявляли милосердя до хворих, якщо ви прощали образи, ви були угодні своєму Отцю. 

18 Сійте добре насіння, щоб посіяти добрий плід. Якщо ви сієте у світі нелюбов, а пожинаєте 

розчарування, не втрачайте віри і залиште свою справу Мені, бо це Мені ви служите і від Мене 

отримаєте нагороду. 

19 Я навчив вас сіяти на землі, щоб пожинати на небі. 

20 Не шукайте своєї нагороди на землі і не забувайте, що Царство Моє не від світу цього. 

21 У цей час сили природи вивільняються, щоб очистити Моїх обранців і озброїти їх для 

проповіді Мого Слова. 

22 Моє натхнення просвічує тих, хто шукав Мене, кому судилося бути Моїми учнями. Голос 

Іллі подібний до дзвону, що будить духів і сповіщає про Мою присутність. 

23 Робота, яку я пропоную вам, є ковчегом, в якому врятуються ті, хто увійде в нього, бо до 

того часу, коли ви отримаєте останнє з цих послань, стихії будуть розв'язані і будуть бити людей. 

Ви теж будете випробувані, і тоді Я дізнаюся, яку віру і довіру ви поклали на Мене. Ви будете 

досліджені, і багато ваших братів, які погано судили вас через незнання, приєднаються до вас, коли 
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вони дізнаються Моє вчення. За цей час не тільки людина отримає Мої настанови, але й духи, які 

живуть у духовній долині, будуть підняті на вищий рівень. 

24 Улюблені учні, ревно пильнуйте Мою справу, виконуйте Мої вказівки, і ви будете свідчити 

про Мене разом з ними. Марія, твоя любляча Мати, так само сходить до тебе і наповнює тебе 

благодаттю, навчаючи тебе досконалої любові і перетворюючи твоє серце на джерело милосердя, 

щоб ти міг творити великі діла любові серед братів і пізнавати правду. Вона - Моя співробітниця, і 

крім Мого Слова як Учителя і як Судді, є її Слово як Матері і як Заступниці. Любіть її, люди, і 

призивайте її ім'я. Істинно кажу вам, що Марія доглядає за вами і перебуває з вами не тільки в ці 

дні випробування, але й навіки. 

25 Я покладаю на Свій народ відповідальність за ці прояви любові, які Я передаю йому. Всіх, 

хто навчився у Мене, готую і навчаю "останній" Моїй істині. 

26 Багато з тих, хто голодує і жадає Мого Божественного Слова, прийдуть до вас і 

задовольнять своє прагнення до знань за Моєю вказівкою. Я буду дивитися на вас з того світу, і 

кожна добра справа, яку ви робите на благо ваших братів, буде благословенна, а її плоди 

примножені. З іншого боку, кожне порушення Мого Закону або його спотворення буде засуджено і 

покарано Моїм досконалим правосуддям. 

27 Вірити і діяти без фанатизму. Підніміться і поставте себе на рівень, з якого ви зможете 

навчати всіх своїх братів, незважаючи на віросповідання або доктрини. Не соромтеся робити добро 

нужденному тільки тому, що він практикує відстале або недосконале поклоніння Богу. Скоріше, 

нехай ваша самовіддана праця завоює його серце. Не замикайтеся в групах і не обмежуйте тим 

самим своє поле діяльності. Будьте світлом для кожного духа і бальзамом у кожній скорботі. 

28 Ви подібні до подорожнього, який зупиняється в тіні дерева, щоб відпочити, а потім 

продовжує свій шлях. Коли вас мучить спрага - ось у Моїй вказівці джерело кришталево чистої 

води. Коли сили вичерпані - відпочивайте. Якщо сум охопив ваше серце, зачекайте і ви почуєте 

солов'їну пісню, яка змусить вас забути про життєві перипетії. Але коли зголоднієш, зірви з дерева 

стиглий плід і їж. 

29 Ось Учитель промовляє до вас простими притчами, щоб ви зрозуміли Моє вчення. 

30 Я не хочу, щоб ви зупинялися в дорозі, і не хочу, щоб ви мовчали завтра, коли вас 

запитають про те, що ви почули від Мене. Я не бажаю, щоб ви докоряли Мені у відчаї після 1950 

року за те, що Я віддалився від вас. 

31 Усвідомте, з якою ніжністю і постійністю Я прийшов, щоб дати вам Моє Слово і навчити 

вас передавати Мої Божественні Слова по складах. 

32 Учні, Я не вимагаю від вас, щоб ви досягали досконалості у своїх справах і словах. Але я 

вимагаю від вас усієї чистоти, доброзичливості і щирості, на яку ви здатні. 

33 Зберігайте Мою природу в своєму серці, щоб, коли ви говорите, ваші слова були просякнуті 

нею і зворушували серця ваших братів. Якщо твоє слово не буде мати цієї якості, тобі не повірять і 

ти залишишся проповідувати один у пустелі, вітер віднесе ті слова, і ти нічого не посієш. Який 

стимул буде підтримувати того, хто так працює, в його щоденній праці? Йому доведеться 

зануритися у відчай. 

34 Я і зараз кажу вам, що ви повинні наповнити себе силою, мужністю для боротьби. Бо не 

сподівайтеся, що у вашій гнівливості і хвилинах гіркоти хтось завжди буде вас розраджувати. 

35 Але якщо ви знаєте, як підготувати себе вже сьогодні, ви ніколи не відчуєте себе 

покинутими, не відчуєте, що Мене немає з вами, хоча ви більше не чуєте Моє Слово. Якщо ви 

шукаєте Мене і любите Мене, ви відчуєте Мою присутність, де б ви не були і в той момент, коли 

вам це потрібно. 

36 Шукайте Мене завжди і найкращим для вас способом, тоді ви знайдете в Мені Отця, 

Учителя і Друга. 

37 Я ніколи не відмовляв у Своїй милості тому, хто її просив, навіть якщо він приходив 

"покритий проказою". Я ніколи і нікому не забороняв брати хліб з Мого столу. 

38 Так Я вас готую, бо з ваших уст вийде Моє Слово, і воно буде втіхою, пророцтвом, 

бальзамом і захистом у нещастях людських. 
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39 Бачите, який слід страждань залишила війна, і все ж люди не хочуть прокидатися від своєї 

духовної інерції. Але незабаром у світі відбудуться події, які сколихнуть людство і змусять його 

змінити напрямок руху. 

40 Сили природи вимагатимуть справедливості, і коли вони будуть вивільнені, то призведуть 

до того, що частини земної поверхні зникнуть і стануть морем, а моря зникнуть і на їхньому місці 

з'явиться суша. 

41 Вулкани будуть вивергатися, щоб сповістити про час суду, і вся природа буде сильно 

перемішана і потрясена. Моліться, щоб ви поводилися як добрі учні, бо це буде відповідний час 

для поширення тринітарно-марійного духовного вчення в серцях. 

42 Сповнені радості, ви прийшли сьогодні до Мене, щоб заспівати "Осанна", бо чули Мій голос 

і Моє Слово в Три віки, і тому, що визнаєте, що Я - Єдиний Бог, Який відкрився людству в Три 

віки. 

43 Ви не бачите ніякої таємниці в Моїй Трійці, тому що в істині немає ніякої таємниці. Я - 

єдиний Бог, який відкрив Себе в трьох періодах часу. Це люди плутаються, коли заглиблюються в 

свої погляди і науки. 

44 Книга настанов відкрита перед вами, але тільки Учитель вибирає урок. Тоді ви відчуваєте, 

що з послушників ви перетворюєтеся на учнів відповідно до любові, віри і волі, яку ви 

застосовуєте, коли слухаєте Мене. 

45 Деякі не зрозуміли Мене, хоча чують Мене і вірять у Мою Присутність. Інші, усвідомивши 

велич Мого одкровення, не піднялися, щоб оновитися і виконати своє завдання. Інші хочуть 

поширювати Моє вчення серед людей, але бояться людства і відчувають, що їхні вуста замовкають. 

А є й такі, що сказали Мені: "Учителю, дозволь мені насолоджуватися насолодами світу, а коли 

вони мені набриднуть, я прийду до Тебе". - О невігласи, які говорять так до свого Господа, не 

думаючи про те, що ви не знаєте останнього дня свого життя! Але коли ви побачите, що воно 

наближається, ви будете боротися зі смертю, непереможною. Але душа ваша відділиться від плоті і 

тоді почує голос своєї совісті, який скаже їй, що вона перебуває в Моїй присутності без добрих 

справ, з порожніми руками, і що вона упустила можливість наблизитися до свого Отця. 

46 Тепер Я обираю з-поміж людей тих, хто піде за Мною, сповнений віри і непохитності, щоб 

вони поширювали Закон по всьому світу за прикладом свого Господа. Ви знаєте, що я нікому не 

надаю переваги, але ви не всі готові бути обраними. 

47 З перших часів існування людства Я використовував тих, хто підготував себе, тих, хто 

осягнув Моє вчення, щоб через їхнє посередництво доносити Мої послання і Мій Закон до інших. 

48 Коли Я говорив до Авраама, він почув Моє слово, і вірою побачив Господа свого. Той голос 

сказав патріархові: "Я бачу, що ти праведний на землі, і укладаю з тобою завіт. Моя воля, щоб від 

вас вийшли численні покоління, які утворять народ, що пізнає Мене і любить Мене, і в ньому 

благословенні будуть усі народи землі". 

49 Я дав Аврааму сина, якого він назвав Ісааком і якого він дуже любив, і щоб перевірити його 

віру і послух, Я зажадав, щоб він приніс його в жертву. Авраам затремтів тілом і душею, але, 

усвідомлюючи, що це Божественний наказ, який він отримав, він просив у своїй молитві лише сили 

виконати це найвище доручення і приготувався до жертвоприношення свого сина. 

50 Цього Мені було достатньо, і коли рука Авраама піднялася для удару, Я стримав його руку, 

повернув йому життя улюбленого Сина і подарував йому Свій поцілунок миру. Лише один із Моїх 

обранців міг пройти це випробування, тому Я обрав його, щоб його приклад був записаний для 

людей його часу і наступних часів. 

51 Потім Єгова послав вам Своє Слово, створив людину в Ісусі, Якого ви піддали 

випробуванню і життя Якого ви зажадали від Мене, щоб мати можливість вірити. І Моя безмежна 

любов, незбагненна для вас, віддала Його вам, як лагідне ягня, щоб ви, прийнявши Його кров, 

воскресли до життя вічного. Тепер ви можете добре виміряти Мою любов до вас, грішних. 

52 Сьогодні я знову шукаю тебе. Але Я не пишу Закон на камені і не втілюю Своє Слово в 

людині. Мій Святий Дух приходить, щоб говорити через розум людини, натхненної Мною, щоб 

підготувати вас, щоб потім ви могли безпосередньо від духу до духу увійти в спілкування з Моєю 

Божественністю. 
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53 Саме Дух Іллі відкрив ворота в цей Вік, в якому я відкрив вам нові вчення, що містяться на 

шостій сторінці Книги Семи Печаток, Книги Життя, світло якої осяє навіть останній куточок світу. 

54 Ви духовно належите до роду Авраама, до народу, в якому всі пророцтва і обітниці, які Я 

давав вам через патріархів, сповнювалися впродовж віків. 

55 Тепер Я довіряю вам новий заповіт, який подібний до ковчега, щоб людство могло 

врятуватися в ньому. 

56 Працюйте, сійте, але робіть це в рамках Мого Закону. Коли Я сказав вам: Моя Воля - ваша, 

а ваша Воля - Моя, Я можу повторювати вам це, але завжди тільки тоді, коли дозволені ваші 

наміри. Вважай, що нічого несправедливого не повинно було вийти від тебе, оскільки ти вийшов 

праведним і чистим з лона Божого. Я дав вам землю, наповнену благословеннями, щоб люди 

використовували її як тимчасовий дім. 

57 Якщо Я завжди відкривав Себе людям, то чому вони вважають за потрібне робити Мій 

образ своїми руками, щоб поклонятися Мені в ньому? 

58 Люди, ваша спокута в цей час полягала в тому, що ви шукали в болоті коштовність 

неоціненної вартості. Яким чином? Тому що ви втратили свій спадок у минулі часи на землі, яку ви 

населяєте і яку ви перетворили на смердючу калюжу. Ти прийшов у Мою Присутність без нього, і 

Мені довелося послати тебе шукати його, щоб, повернувшись до Мене, ти подарував його Мені. Ця 

коштовність - сукупність чеснот. Творіть добро, і чим більше ви будете його практикувати, тим 

сильнішими будуть промені світла, які воно дарує. 

59 Не звинувачуйте Мене за те, що Я прийшов навчати вас у часи болю і скорботи, бо не Я 

створив цей біль. 

60 Будьте Моїми добрими працівниками, і Я пошлю вас у провінції проповідувати це вчення. 

Не вчіть тоді нічого непотрібного і не змішуйте істинну віру в духовне з марновірними 

уявленнями. Якби ви вносили такі ідеї в Мою роботу, то вам було б набагато краще промовчати. 

61 Говоріть про Мою Істину, і Я винагороджу вас Своїм натхненням, як Я винагородив 

духовне пробудження цього народу і Моїх глашатаїв, змусивши Моє Слово литися ще більш рясно. 

62 Відчуйте Мою Божественну Присутність серед вас. Була Моя воля здивувати Свій народ у 

цей день. 

63 Сьогодні я прошу вас: Що ви зробили з тією роботою, яку я вам доручив? Що ви зробили з 

Моїм вченням і як ви передали Моє послання своїм братам? - Ви мовчите на Мої запитання, люди, 

бо знаєте, що ці самі запитання вже задані вам вашою совістю. 

64 Ви відчуваєте себе маленькими дітьми перед Учителем і тихо плачете. Я прощаю вас і 

дарую вам ще один період часу, щоб у ньому ви нарешті стали справжніми учнями. 

65 Ви добре знаєте, що вам не бракувало настанов, що Я дав вам багато стимулів на вашому 

шляху, щоб ви продовжували йти цим шляхом. Так, Я показую Себе як суддю, але спочатку даю 

вам відчути Мою Батьківську любов. 

66 Люди, якби Я дарував мир народам заради вашого оновлення і вдосконалення, чи прийняли 

б ви з радістю цю умову і чи прагнули б ви до її виконання? - Подумайте про те, що Я говорю вам, 

учні! 

67 Я приходжу сповнений любові і лагідності, щоб ви навчилися любити один одного і щоб ви 

стали смиренними. Я є прикладом і книгою. Почуйте Христа наново, бо Він є Дорога, Істина і 

Життя. 

68 Не тільки Я, але і Марія, ваша найлюблячіша Мати, і Ілля, ваш Духовний Пастир, щоб ви 

зрозуміли, що це останній період, коли Бог робить Себе фізично сприйнятним за допомогою 

людського розуму, щоб бути побаченим, почутим і відчутим людиною. 

69 Якщо ви, що почули це слово, приймете його з любов'ю і сповістите його, як Я вас навчив, 

то істинно кажу вам, що насіння ваше продовжиться до сьомого покоління. Але якщо ви не виявите 

послуху і не змилуєтеся, то біль буде відчуватися у ваших дітях і в їхніх нащадках. 

70 Вам буде багато для чого працювати в лоні своєї громади, але для того, щоб ваші заслуги 

були враховані, ви повинні об'єднатися в думках і волі, ви повинні любити один одного як брати і 

сестри, і ви повинні бути готові прощати образи. Тоді ви розірвете ланцюги, що зв'язують вас з 

матеріалізмом, самолюбством і егоїзмом, і почнете жити і страждати для інших. 
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71 Ілля з вами, і його світло освітлює вас, щоб ви могли завершити святилище у своєму серці, 

так само, як він дав вам мужність зіштовхнути ваших ідолів з п'єдесталів. Промінь Іллі завжди 

приходив, щоб викорінити ідолопоклонство, забобони, невігластво, і спонукав людей визнати силу 

Бога правди. 

72 Люди, в цей час скорботи шукайте притулку під покровом миру Марії і моліться за всіх 

людей, як тих, хто визнає Її Божественною Матір'ю, так і тих, хто не визнає. 

73 Подивіться, як війна розтікається, як олія по воді. Бур'яни будуть вирвані з коренем, так що 

земля стане чистою заново. 

74 Пильнуйте і моліться за мир вашого народу і зберігайте Моє Слово у ваших серцях, бо ви 

ще перебуваєте в тому часі, коли можете його почути. Але скоро цей час закінчиться. 

75 Я приймаю молитву цього народу, який також підносить свої прохання до Цариці Небесної, 

яка дарує вам свою ласку і кладе духовну квітку у ваше серце. 

76 Блаженні ті, що йдуть слідами Моїми. Ви чуєте Мій голос, який Я посилаю вам з 

досконалості, голос, який чути по всьому всесвіту в багатьох формах. 

77 Ніхто не може сховатися від погляду Творця, бо Він всюдисущий. Я йду за тобою, куди б ти 

не пішов, як твоя власна тінь. Жодна думка не може вислизнути від Моєї Божественності, і немає 

жодної справи, яка залишилася б прихованою або невідомою для Мене. Я з праведними духами, що 

населяють високі доми, і з тими, чиє розумове сум'яття змусило їх створити і заселити світи 

темряви. 

78 Я з усіма. Для одних Я - очікуваний, для інших - переслідуваний. Святий Дух зараз відриває 

темну завісу, яка покривала вас, щоб кожне око могло освіжитися в цьому Світлі. Я - Вічне Життя, 

яке шукає "мертвих", щоб воскресити їх. 

79 Піднімайтеся духовно у своїй молитві так, щоб досягти порогів вічності, де не минає час і 

де все є мир і блаженство, бо там ви будете задоволені істинним життям. 

80 Врахуйте, що для кожного невблаганно настане момент, коли він увійде в той світ 

назавжди. Чому ж тоді ви наполягаєте на тому, щоб жити тут, у цьому світі? Яка ж мала ваша віра і 

надія в духовному житті, коли ви так міцно тримаєтеся за землю, і коли я бачу, що ви бажаєте 

знову побачити на ній тих, хто був вашими рідними і хто нині живе в духовному, в кращих світах, 

ніж цей. Навіщо ти хочеш, щоб вони знову прийшли в Долину Сліз, щоб плакати і їсти твій гіркий 

хліб, коли звідти, де вони живуть, вони вже можуть бачити відблиск Землі Обітованої? 

81 Ви відчуваєте, що справедливість Отця проявляється у всьому Всесвіті. Але кажу вам, що 

ви не повинні плутати Моє правосуддя з покаранням у звичайному розумінні. Теперішній час 

застав вас непідготовленими, бо ви залишили час і свої дари невикористаними, і за це ви відчуваєте 

себе покараними. 

82 Учні, прокиньтеся і усвідомте час, в якому ви живете. Кажу вам: як ніхто не в змозі 

зупинити Моє правосуддя, так ніхто не зможе закрити ворота до потойбічного світу, які відкрила 

для вас Моя милість. Ніхто не зможе перешкодити посланням світла, надії і мудрості дійти до 

людей з тих світів. 

83 Я - єдиний володар цього царства, і ключ до нього - у Моєму вченні. Тому зрозумійте всю 

ту благодать, яку Я дарував вам, смиренним спіритуалістам. Бо жодна релігійна громада або 

конфесія цього часу не має прояву Божественного Слова або присутності духовних істот світла, 

посланих Моєю Волею. 

84 Нехай великі конфесії або секти неправильно оцінять ці вчення, нехай вони відкинуть цей 

прояв і засудять вас. Причина в тому, що вони забули, або не хочуть зрозуміти, що Христос має 

ключ до всіх таємниць Духа. Зараз ви побачите, як багато з тих, хто стверджує, що слідує за Мною, 

насправді виявляться тими, хто Мене переслідує. Але Моє Слово повинно буде здійснитися. 

85 Це вже втретє, коли Христос приходить у світ "на хмарі", сповнений величі і оточений 

духовними істотами світла, щоб звільнити і відкупити людей. Усім Я давав знаки Своєї 

присутності, у кожні двері Я стукав. Але вони, хоч і чули Мої кроки, але відреклися від Мене. 

Лише ви, смиренні, несете у своєму дусі насіння народу Божого, який повірив у Мене, ви відчули 

Мене і прийняли Мене у свої серця. 
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86 Ніхто не зміг перешкодити цим проявам або зупинити ваш шлях, бо правда - світло і 

непереможний меч. 

87 Сьогодні ви знаєте, що Я прийшов у цей час не для того, щоб обдарувати вас скарбами 

світу. Проте, як ще один доказ Моєї присутності серед вас, ви відчутно відчули Мою турботливу 

любов, чи то в тому, що ви відновили втрачене здоров'я, чи то в тому, що вам відкрилися ворота до 

роботи, чи то в тому, що ви отримали Мої прояви в стількох формах, якими Я обдарував вас. 

88 Всім вам Я дам свідчення Своєї присутності, як в духовному, так і в матеріальному плані. 

89 Релігії та конфесії світу: Відкрийте свої ворота і йдіть до Мене потоками! Сильні світу 

цього: встаньте і випробуйте Мою роботу! Чоловіки, жінки, шукайте Мене, змилуйтеся над собою! 

Якщо цей народ не буде готовий прийняти вас, Я прийму вас, Я зцілю вас і дам вам Хліб Свого 

Слова. 

90 Людство, моліться, Я чекаю вас, щоб відкрити вам таємницю Третього Часу. 

91 Ви чекаєте блаженства у світі? Ви добре знаєте, що ця земля, замість того, щоб давати 

молоко і мед, дає сльози і смерть по волі людини. 

92 Приготуйтеся, бо ваші руки зруйнують ваше ідолопоклонство, коли ви будете практикувати 

духовне поклоніння Богові з усією своєю любов'ю. 

93 Пильнуйте, люди, бо бій наближається і ворог наближається. Це не буде фараон першого 

часу чи кесар другого. Те, що прагне повернути вас назад в рабство - зі страху перед вашим 

розкриттям і вашим світлом знання - буде темрявою усіх віків, яка огортає і загрожує вам. Для 

цього Я дав вам меч світла для боротьби. У цьому світлі будуть віра, мудрість і милосердя. 

94 Прощення буде однією з чеснот, які матимуть найбільшу заслугу перед Моїм правосуддям. 

Я ще раз кажу вам: "Любіть один одного". 

95 Моя любов об'єднає всіх людей і всі світи в одне ціле. Переді Мною зникнуть відмінності 

рас, мов і племен, і навіть відмінності, що існують у розвитку душ. 

96 Між Богом як суддею і людиною існує посередницький рівень, яким є Марія, найлюблячіша 

Мати, в любові якої духи омиваються і очищаються, щоб потім постати перед Господом. 

97 Незважаючи на те, що непослух Адама, злочин Каїна і вавилонське сум'яття все ще тяжіють 

над людством - Я дам вам можливість звільнитися від цих плям. 

98 Я пропоную вам це джерело кришталево чистої і прозорої води, щоб ви могли втамувати в 

ньому спрагу і очиститися від усякого бруду. Але пильнуйте весну, бо з'являться люди, які 

захочуть спокусити вас фальшивими духовними вченнями і скажуть, що вони люблять Бога і 

Марію. Будьте пильні, бо цим вони хочуть відокремити вас від перешкоди (Господа). З'являться ті, 

хто змішує Моє вчення з людськими вченнями. Живіть пильно! Бо вже наближається година, коли 

Я покличу вас на суд. Тоді Моя Присутність буде подібна до грому під час бурі, а Моє Світло - до 

блискавки, що з'являється на Сході і згасає на Заході. Тоді Я скличу сто сорок чотири тисячі 

позначених Мною, щоб вони здали свій врожай перед Моїм правосуддям. Одні будуть в матерії, а 

інші в дусі. 

99 Ті, хто пішов за Мною в 1866 році, будуть присутні на цьому суді, щоб також відповісти за 

своє перше насіння. Перед тим, як настане мир, буде суд. Ви побачите, як сильні повстануть проти 

сильних, але в цих битвах їх сила і зарозумілість вичерпаються. Тоді земля буде вмита кров'ю 

грішників і невинних. Але коли ці страждання закінчаться, настане мир у народах, бо люди 

визнають Бога єдиним сильним і праведним. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 61 
1 Коли Мій божественний промінь сходить до вас, ангели з'єднуються з вашою душею в 

молитві і поклонінні Отцю. 

2 Страх перед Моїм правосуддям збільшив запал цього народу, оскільки він відчуває, як сили 

природи вивільняються в ці дні випробувань. Чому ви впадаєте у відчай? Хіба Я не вчив вас 

молитися і озброюватися вірою? 

3 Вважайте, що сили природи показують вам виконання пророцтв минулих часів. Якщо вам 

судилося стати свідками і побачити ці події, не лякайтеся Волі Отця вашого. Все служить вашому 

очищенню. 

4 Кожному з вас Я довіряю кілька сердець, щоб вести їх Своїм Словом і прикладом. Але якщо 

ти слабшаєш у випробуваннях, то яку впевненість ти можеш вселити своїм братам щодо Моїх 

настанов? - Серед людей, які йдуть за тобою, є кам'яні серця, які тільки добрими справами вдається 

зрушити з місця і навернути до Мого вчення. 

5 Живіть пильно і будьте чуйними, бо на кожному кроці і в кожному місці Я буду приводити 

до вас нужденну людину, і ви не повинні проходити повз неї, не відчуваючи її потреби. Навіть ті, 

кого ви бачите лише раз у житті, належать до ввіреної вам множини. Вони впізнають вас у 

потойбічному житті. 

6 Не дивіться на зображення болю тільки з цікавості. Завжди керуйтеся найблагороднішими 

почуттями, щоб у ваших справах було справжнє милосердя і ви приносили розраду вашим братам. 

Не уникайте лікарні і не жахайтеся прокаженого, каліки чи хворого на будь-яку інфекційну 

хворобу. Не дивіться на в'язницю з презирством чи огидою і не проходьте повз неї, не 

помолившись за тих, хто в ній перебуває. Простягніть руку любові до тих, хто впав, до тих, хто 

забутий людьми. Скільки добра ви зробите в їхніх душах! 

7 Загартовуйте серце до бою! Я не хочу, щоб у Моїх лавах були слабкі воїни. Ваша 

присутність на шляху ваших братів може означати для них порятунок, звільнення, здоров'я і мир. 

8 Незабаром Я закінчу Своє Слово серед вас, і ті, хто не захотів носити його в своєму серці, 

будьте готові до того, що біль буде зносити їх. Як вони можуть свідчити про Мій новий прояв, 

якщо вони не підготовлені. 

9 Якщо в Другу Еру Моє Слово промовляло через дитину Ісуса до вчителів Закону і 

змушувало їхні вуста мовчати на Мої запитання, а Я дивував їх Своїми відповідями, то, істинно 

кажу вам, в цю Еру також Моє Слово дійде до нових вчителів Закону, богословів і вчених, щоб 

запитати їх і відповісти їм; до цього ви повинні підготуватися; до цього ви повинні підготуватися 

самі. Я пошлю вас, щоб ви дали це свідчення людству, і якщо люди не повірять вам, Я скажу їм: 

"Якщо ви не вірите Моїм посланцям через їхню бідність і через їхню смиренність, то повірте їм 

заради їхніх чудес". - Діяльність Моїх учнів буде супроводжуватися знаменнями в природі і в житті 

народів, які змусять людство замислитися над істинністю Мого вчення. 

10 Я не хочу, щоб позначені поверталися після свого земного трудового дня в оповиту 

темрявою духовну долину. Я хочу отримати їх, наповнених світлом, силою і любов'ю, щоб потім 

послати їх на землю як духовних істот, як невидиме військо, яке буде вирівнювати шляхи, 

звільняти полонених, пробуджувати тих, хто живе в невіданні, в зарозумілості або в пороках. Що 

буде з тими, хто хоч і отримав знамення Святого Духа, але опинився без світла і без заслуг у 

потойбічному житті? Чи пошле їх Господь серед Своїх світлих воїнств, чи доведеться втілюватися 

заново, щоб змити їхню нечистоту? 

11 Істинно, істинно кажу вам: ви не знаєте, які часи чекають на людство на цій землі, і не 

бажаєте жити в ті дні. 

12 Утримайтеся, утримайтеся від гріха, бо Мій Меч Божественної Справедливості приходить 

невблаганно, щоб знищити зло. Я допоможу тим, хто бореться за своє спасіння, і підтримаю Своїм 

Милосердям тих, хто плаче через людські помилки. Так, люди, є чоловіки і жінки, які пильнують, 

щоб залишатися в чесноті, в добрі, є батьки, які моляться, щоб їхні діти не зійшли з доброго шляху. 
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13 Я закликаю вас до добре зрозумілого покаяння, в якому ви відмовляєтеся від усього, що 

корисно для душі і тіла, але в якому ви звільняєтеся від усього шкідливого, яким би корисним і 

зручним воно вам не здавалося - навіть якщо ця відмова означає жертву. 

14 Куди б ви не йшли, залишайте слід любові і милосердя, щоб той, хто проходить повз, 

отримав світло. Тоді ви воістину візьмете за приклад свого Вчителя. Істинно кажу вам, що один з 

найглибших слідів, який ви можете залишити в серцях ваших братів, - це прощення за отримані 

образи. 

15 Твоє серце зі смиренням відкрилося, щоб визнати свою провину перед Господом, і Я, на 

Якого падають усі провини, дарую тобі Своє прощення, як подих миру, що заспокоює твій дух і 

наповнює серце надією. Чого ще може просити душа у вигнанні, в якому вона опинилася? 

16 Отець говорить вам про Своє Царство, Марія покриває вас своїм покровом, а Ілля охороняє 

вас. Поважайте даровану вам благодать. 

17 Ось, перед вашими очима розкрита Книга істинного життя, щоб ви не ходили в темряві. 

Оскільки Я наділив вас духом, то найприродніше і найсправедливіше, що Я даю йому знати щось 

більше, ніж те, чого може навчити його природа. Дух не повинен жити в невігластві посеред Мого 

творіння, бо він стоїть вище за все, що його оточує. 

18 Я спрагла не тільки вашої любові, але й вашого розуміння. 

19 Випробування і життєві перипетії приймайте з духовним піднесенням, щоб вони були 

корисними для вашого духу. Бо істинно кажу вам, що через них ви ясно зрозумієте багато вчень 

вашого Отця. 

20 Прийміть свою долю, задовольняйтеся тим, що маєте, наберіться терпіння. Чому ви іноді 

втрачаєте спокій і впадаєте у відчай? Тому що ти забуваєш про своє походження, а також про борг, 

який ти повинен віддати. 

21 Дозвольте своїй душі зрозуміти і погодитися зі своєю спокутою, тоді ви відчуєте, як світло 

проникне у ваше внутрішнє єство і наповнить вас надією, силою і радістю. 

22 Зрозумійте, що ви плакали не з Моєї Волі і що Мені неприємно бачити сльози на ваших 

очах. Але коли Я побачив, що твоя душа, яка прийшла на землю чистою, заплямувала себе гріхами 

світу, Я дозволив їй очиститися, щоб вона могла повернутися до Мене. Коли невіглас проклинає 

Мою справедливість і слабкий падає, їм прощається. Але ви, що чули це Слово, що прийняли цей 

Закон, не можете впадати у відчай і богохульствувати, якщо не погасите світло своєї віри і не 

впадете в сум'яття. Чи не думаєш ти, - якщо тобі бракує цього, - що це було б так, якби ти 

осквернив це біле простирадло, яке Я дав тобі, або якби ти викинув з нього хліб, який Я з такою 

любов'ю запропонував тобі? 

23 Не слабшайте, не хворійте знову, і не дозволяйте нікому відбирати дари, які Я вчу вас 

розвивати. Використовуйте настанови і силу, які Я даю вам, щоб перетворити гіркоту і страждання 

на мир і любов. Якщо в лоні вашого дому панує розбрат, то це тому, що ви не змогли втілити Моє 

вчення про любов на практиці. 

24 Поки ви слухаєте Мене, ви відчуваєте себе в безпеці; але як тільки ви виходите із залу 

засідань, ви відчуваєте спокуси в багатьох відношеннях. Хіба це Я спокушаю вас, збиваю вас і 

дбаю про те, щоб ви загинули? Учні, якщо Я допустив спокуси, то нехай вони стануть для вас 

випробуванням! Ваше завдання - протистояти їм з вірою, поки не перетворите темряву на світло. 

Коли Я ставлю на твою дорогу того, хто відступив, то не для того, щоб збити тебе, але щоб ти 

врятував його. Моліться, знаючи, що ви живете в час битви Духа і що ви повинні виконувати 

заповідь, яка говорить вам: "Любіть один одного". 

25 Будьте активними, не спіть! Чи ви хочете дочекатися, поки переслідування застануть вас уві 

сні? Ви хочете знову впасти в ідолопоклонство? Чи будете ви чекати, поки чужі доктрини 

нав'яжуть себе силою або страхом? Пильнуйте, бо зі Сходу повстануть фальшиві пророки і 

збентежать народи. Об'єднуйтеся, щоб ваш голос луною розійшовся по всій земній кулі і ви вчасно 

попередили людство. 

26 Щоб допомогти вам у вашому союзі, Я даю про Себе знати серед вас у багатьох формах, 

щоб ви розуміли час, в якому живете. Але як мало тих, хто відчуває Мою Присутність і каже: "Це - 
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Господь!". - Чоловіки духовно сплять. Ви, що слухаєте Мене, пробудилися. Але ви все ще не 

беретеся пробуджувати інших. 

27 З цих скромних місць зустрічей вийде нове послання для людства, з них вийдуть натовпи, 

які мають на устах свідчення свого оновлення і духовного прогресу. 

28 Якими бідними - з матеріальної точки зору - були ці доми молитви, але їхня велич була 

духовною! Місця зібрання, в яких ви чули Моє Слово, подібні до могутнього дерева з густим 

листям, тінь якого зцілює. Його присутність вселяла мир і впевненість, а його плоди живили вас. 

Місця зустрічей давали притулок перелюбникам, дітовбивцям, порочним, хворим, тим, хто 

заплямував свою руку кров'ю ближнього, бідним, тим, хто жадає любові. У всіх них текли сльози, 

вони підносили молитви, від них лунали слова вдячності. Крок за кроком ці люди очищалися в цих 

місцях молитви сльозами і молитвами. 

29 Зараз людство очищається серед великого болю, війна поширила свій вплив на весь світ, і 

слабка людина відступила. Сьогодні ллються ріки крові, народи повстають проти народів, навіть 

матері штовхають своїх синів на війну. Потім дадуться взнаки всі наслідки: мор, голод і смерть. Не 

буде жодного місця, вільного від цієї руйнації. З'являться рідкісні хвороби, пошириться проказа, 

сліпота. Сонце буде палити, як вогонь, поля, які були родючими, стануть безплідними, а води 

будуть забруднені. Тому ви повинні приготуватися, бо Моєго Знамення буде недостатньо, щоб 

врятуватися. Скільки з тих, хто не з Моїх позначених, врятуються, скільки з тих, хто не з Моїх 

обраних, знайдуть шлях до спасіння? Дивіться і моліться! 

30 Істинно кажу вам: як ви чуєте Моє Слово в цей час на землі через посередництво людського 

розуму, так само воно буде почуте і в інших світах, хоча й іншими каналами, іншими засобами. 

Але ви відчуєте ці дива лише тоді, коли ввійдете в духовне життя. 

31 Хто не відчував тривоги перед обличчям життя в потойбічному світі? Хто з тих, хто втратив 

у цьому світі близьку людину, не відчував бажання побачити її ще раз, або хоча б дізнатися, де 

вона знаходиться? Все це ви переживете, ви побачите їх знову. Але здобувайте заслуги зараз, щоб, 

коли ви покинете цю землю і запитаєте в духовній долині, де ті, кого ви сподіваєтеся знайти, вам 

не сказали, що ви не можете їх побачити, тому що вони знаходяться на вищому рівні. Не забувайте, 

що Я говорив вам давно, що в домі Отця є багато осель. 

32 Їжте хліб Мого Слова, щоб смуток і біль пішли з вашого серця і ви побачили життя вічне. Я 

дарую вам частинку цього миру. 

33 Послухайте Мене ще раз і видаліть зі свого розуму погані думки, які дарує вам світ, тоді ви 

зможете увійти підготовленими в духовні вчення, які Я відкриваю вам. Саме зараз, в момент 

вашого духовного піднесення, в цей момент, коли ви робите зусилля, щоб зібрати себе в 

найпотаємнішому куточку свого серця, пристрасті плоті відбиваються у вашій душі. Коли ви 

дозволите якостям і красі духу в достатку відобразитися у вашому тілі? 

34 Очищайтеся, щоб відчувати Мене, крок за кроком відкидайте свою матеріалізацію. Залиште 

фальшивих ідолів, які живуть у нездорових задоволеннях, у марнославстві і в марному бажанні 

визнання. Пануйте над своїми пристрастями, які вас спокушають, і говоріть з ними так, як говорив 

Христос у пустелі: "Не спокушай Господа твого, але поклоняйся Йому". 

35 Я також нагадую вам, що вчив вас віддавати одну данину Богові, а іншу - імператорові, бо 

бачу, що ви все віддаєте імператорові. Щодня хоч на мить придивляйтеся до себе, бо невблаганно 

настане година, коли ви почуєте Мій голос, що кличе вас на суд, і тоді вашій душі доведеться дати 

звіт про себе і про свою тілесну оболонку. Не бійтеся Мене тієї години, Я не несправедливий; 

бійтеся самих себе! 

36 Коли Я показав вам на землі, що Я - ваш Благодійник, що Я люблю і прощаю вас, невже ви 

думаєте, що, вступивши в духовне життя, ви застанете Мене зміненим? 

37 Коли Я шукаю вас і переслідую вас з таким завзяттям, коли Я говорю з вами і спускаюся 

туди, де ви перебуваєте, це тому, що Я не хочу, щоб ви загубилися в нескінченності, коли покинете 

цей світ, щоб ви були без світла, щоб ви шукали Мене і не знаходили, щоб, хоча Я дуже близько до 

вас, ви відчували Мене дуже далеким і не чули і не бачили Мене. 

38 Слухайте Моє вчення і застосовуйте його. Блаженні ті з вас, хто живе у великих труднощах, 

стражданнях і гіркоті, але молиться за тих, хто плаче, забуваючи про себе і молячись за мир у всіх 
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народах. Бо ті, хто чинить так, знайдуть шлях світла, що веде до Царства досконалості, і в годину 

суду їхня ноша буде дуже легкою. 

39 Я обдаровую твій дух благами, щоб навіть нужденний, який скаржився, що не може творити 

милосердя, бо нічого не має, сьогодні зрозумів, що він має невичерпне духовне багатство. 

40 Я говорю з вами через засіб, найбільш гідний Моєї Божественності: людину, і істинно кажу 

вам, цей зв'язок ніколи не розривався. Я - "Вічне Слово", яке завжди говорило і буде говорити до 

Своїх улюблених дітей. 

41 Чим густіша темрява цього світу, тим інтенсивніше світло, яке я посилаю йому, щоб 

людство могло пізнати істинний шлях. Якби ви вже були оснащені, то яке б блаженство ви 

відчували, коли б відчували Мою присутність на кожному кроці, у кожному місці і в кожній істоті! 

Ви б відчували Мене своїм серцем, чули б Мене своїм духом, впізнавали б Мене у всіх Моїх 

справах, навіть найменших. Сьогодні людство вигукує: "Боже мій, як темні шляхи життя!", не 

бачачи, що Ілля, божественний посланець Третьої Ери, освітив ці шляхи Моїм світлом і що на них 

виразно видно сліди Моєї Крові. 

42 Моє царство стоїть проти вашого царства, Я підняв Себе на боротьбу зі світом. Але нехай 

ніхто не лякається, бо меч Мій зроблений з любові, а війська Мої озброєні миром і світлом. Вороги 

Мого Царства будуть переможені універсальною силою любові; але під цими ворогами Я маю на 

увазі не Моїх дітей, а їхню недосконалість, їхню непокору і їхні гріхи, які Я змушу зникнути. 

43 Як мені використати вашу зброю ненависті і смерті, щоб знищити вас? Чи можу Я бути 

губителем Своїх власних дітей? Хіба це можливо у Бога? Кажу вам: Ось Цар ваш без вінця, без 

скіпетра і без мантії. Шукайте Моє Слово, судіть Мене по ньому, якщо хочете. Кажу вам, що 

Царство Моє наблизилося до вас у цей час, щоб навчити вас від духа до духа розмовляти з вашим 

Отцем. 

44 Ви - подорожні, яким буде дано побачити Новий Єрусалим, біле і світле місто, якого немає 

на землі, бо воно духовне. Ідіть вперед, залишайтеся твердими у вірі, проходьте шлях, повний 

гіркоти і труднощів, поки не досягнете великих воріт, де побачите Мене. Там Я прийму вас і 

покажу вам велич Мого Царства, яке є силою Моєї Слави. Щоб допомогти вам дістатися туди, Я 

дарую вам Свій посох любові. 

45 Сьогодні ви шукаєте Моє Слово, щоб зміцнити свою душу, бо знаєте, що настав 

сприятливий час для того, щоб стати на шлях одухотворення. Кожна людина несе в своєму серці 

накреслений шлях, треба лише захотіти його знайти. Моя любов показала свою силу всім Моїм 

дітям, і Моє світло нікого не залишило в темряві. 

46 Тисячі й тисячі істот живуть у відчаї та страху. Але прийде час, коли ви побачите, як вони 

піднімуться до світла, бо їхній біль виведе їх на шлях вічного життя. Моє світло сходить на людей 

як божественне натхнення; але потім в людях виникає сумнів і вони не вірять, що це голос 

Господа, який говорить до них, і це тому, що вони ще не зрозуміли час, в якому живуть. 

47 Моє насіння, яке складається з любові, правди, милосердя, здоров'я і миру, призначене для 

всіх, хто хоче його посіяти. 

48 Ви, хто чує Моє Слово через людський орган інтелекту, не єдині, хто отримує духовні 

послання. Я знаю, де знаходяться інші Мої нові учні, ті, хто в любові готують себе до прийняття 

Моїх божественних думок через натхнення, і хто інтуїтивно знає, яка зараз година. Знайте, що Я не 

всім дарував благодать приймати Моє Світло або Світло Духовного Світу через мозок людини. 

Одні були обладнані так, інші - інакше. Але всі вони зійдуться в істині, яка єдина, всі вони 

впізнають один одного в одухотворенні, в справах любові і милосердя до своїх братів. 

49 Людство хотіло б, щоб прихід нового Месії врятував його від прірви, або хоча б почути 

голос Божий, подібний до голосу людини, що звучить на вітрах. Але кажу вам, досить було б трохи 

поспостерігати або зібрати свою душу в медитацію, щоб надати їй чутливості, і ви б почули, як все 

промовляє до вас. Якщо вам здається неможливим, щоб камені говорили, то скажу вам, що не 

тільки камені, але і все, що вас оточує, говорить вам про вашого Творця, щоб ви прокинулися від 

своїх мрій про велич, зарозумілість і матеріалізм. 
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50 Це кінець епохи і початок нової. Вже з'являється світло світанку, хоча тіні ночі ще не 

розвіялися. Чудо перед вашими очима, але через закам'янілість ваших сердець ви ще не підозрюєте 

про нього. Як ти увійдеш у внутрішню тишу, якщо ще не покаявся у своїх гріхах? 

51 Ви звикли до зла і пороку, який вас оточує. Ви сприймаєте вбивство, безчестя, перелюбство 

як щось природне. Ви боретеся проти чесноти і маскуєте порок, щоб виглядати чистими в очах 

своїх братів. 

52 Істинно кажу вам, людство знайде шлях до світла з цієї темряви. Але цей крок 

відбуватиметься повільно. Що стало б з людьми, якби вони в одну мить зрозуміли все зло, яке вони 

заподіяли? Одні збожеволіють, інші накладуть на себе руки. 

53 Люди, не чекайте, поки ви опинитеся в Духовній Долині, щоб піднятися і нести світові 

звістку про Мій прояв серед вас. Це послання має дійти до серця народу, і це стане початком його 

одухотворення. 

54 Коли люди оновляться, вони відчують Мою присутність і Мою любов у своїх серцях. 

55 О, діти Мої, ви не можете собі уявити, з якою божественною тугою Я звертаюся до вашого 

серця! Я приходжу говорити з вами, радіти, що бачу вас за Своїм столом. Оскільки ви ще не 

навчилися підноситися до Мене, Я спускаюся до вас. Я ніколи не перестану тебе любити, ніколи не 

втомлюся дивитися на тебе з ніжністю. 

56 Ця форма слухання Мене через людського перекладача закінчиться, і настане година, коли 

Отець задзвонить у дзвін, щоб закликати вас до зібрання, щоб почути це Слово востаннє. 

57 Наближається 1950 рік, рік, після якого ви Мене більше не почуєте. Не думайте, що - коли 

стихне звук останнього дзвоника - для цього народу настане спокій. Навпаки, це буде перший 

момент вашої боротьби, великої щоденної роботи, яку ви потім візьмете на себе. 

58 Сьогодні ви подібні до Моїх учнів Другої Епохи, коли вони оточували Вчителя, слухали 

Його вчення і спостерігали за Його діяннями. Це був Учитель, який промовляв до натовпу, творив 

чудеса серед нужденних, направляв і виправляв їх, захищав. Але Він оголосив їм про Свій відхід, і 

вони знали, що будуть залишені у світі, як вівці серед вовків. 

59 Як вони боялися тієї години! І коли настав момент розлуки, вони залишилися одні на землі. 

Але Учитель стояв поруч з ними зі Свого Царства, Його Дух підбадьорював їх щогодини і 

виконував усі без винятку Свої обітниці. 

60 Чому ви, знаючи, що цій формі Мого прояву прийде кінець, з байдужістю чекаєте того 

самого 1950 року? Чому ви, які вже відчуваєте втому, думаєте, що після цього часу ви нарешті 

зможете відкинутися на спинку крісла і поспати? Пам'ятайте, що сьогодні ви лише маленькі діти, 

які згодом стануть господарями! Але не бійся виконання свого завдання, пам'ятай, що - коли Я був 

тоді серед Своїх учнів - вони теж були початківцями в Моєму вченні. 

61 Одного разу Я сказав Андрію, одному з Моїх дванадцяти апостолів: "Чи віриш ти в Мене?". 

"Так, Учителю", - відповів він Мені. "Чи віриш ти, що можеш зцілювати хворих Моїм Ім'ям?" "Так, 

Господи, я вірю, що зможу це зробити". "Що ж, - сказав я йому, - піди тією дорогою, що веде до 

Єрихону, і знайдеш на ній хворого". Зціли його в 

Моє ім'я, а потім доповідати Мені". 

62 Андрій вирушив у дорогу і по дорозі знайшов хворого, який виявився прокаженим, і сказав 

йому: "В ім'я Христа, Учителя і Господа мого, одужуй!". Але прокажений лише сумно дивився на 

нього, не відчуваючи ніякого поліпшення. Вдруге і втретє Андрій вимовив Моє ім'я, але хворий не 

одужав. - Глибоко засмучений, учень повернувся до Мене і смиренно сказав Мені: "Учителю, 

хворий не одужав, не очистився від своєї прокази. Моя віра в Тебе була недостатньою. Але я 

зрозумів, що те, що робиш Ти, ми не в змозі зробити. Крім того, хвороба цієї людини невиліковна". 

63 Тоді Я сказав йому: "Андрію, йди за Мною", - і привів його до хворого, до якого торкнувся 

лише рукою і якому сказав: "Будь здоровий!". Прокажений миттєво очистився. 

64 Андрій запитав Мене, присоромлений і водночас здивований, як таке могло статися, на що 

Я відповів, що милосердна любов творить чудеса, що він не зміг цього досягти, бо сумнівався в цій 

силі і відчував небажання доторкнутися до прокаженого. А скільки ж хворих, і серед них - 

прокажених, зцілив згодом Андрій, Мій улюблений учень! 
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65 Я дам вам зрозуміти, що в цей час Мого проголошення ви розвиваєте свої дари і що Я 

виправлю вас, якщо ви помиляєтеся. Але найкращі ваші плоди прийдуть після того, як ви почуєте 

Мене. 

66 Нічого незавершеного чи недоробленого дух не залишить на землі. 

67 Те, що я говорю вам, почують лише одиниці, але воно досягне всіх сердець. Оскільки Моє 

Слово Другої Ери поширилося по всій землі, то Слово цього часу буде подібне до запліднюючого 

дощу для насіння, яке Я посіяв раніше. 

68 Не думайте, що ви - єдиний засіб донести Мій Закон до людей. Але необхідно, щоб ви 

виконали те завдання, яке належить вам, бо ви є частиною Моїх Божественних планів. Наклеп чи 

приниження не повинні вас залякати. Уявіть, як ваш Господь ходив по землі. Я є Шлях, Істина і 

Життя, Я є Ворота. 

69 Настав час для вас, щоб Моє Вчення засяяло через ваші справи, щоб Моє Ім'я зазвучало в 

найпотаємнішому куточку землі. Одні будуть предтечами інших, як Ілля був Моїм предтечею 

впродовж віків. 

70 Якщо ти йдеш Моїм шляхом, то не відчуєш втоми і не прийдеш до Мене знесиленим. Я 

вилив Своє світло на цей шлях через це слово, яке Я даю вам через глашатая, слово, яке ви 

незабаром більше не почуєте. глибоко закарбуйте слід ваших кроків на цьому шляху, щоб завтра, 

коли вас візьмуть за Моїх добрих учнів, вам було відновлено справедливість і щоб ваш приклад 

послужив заохоченням для тих, хто прийде після вас. Я чекаю вас у вічності, тому ніколи не буде 

пізно прийти до Мене. 

71 У Моїй Крові ви змиєте всі свої плями, бо що означає Моя Кров, як не любов? Я побачу вас 

у Моєму лоні, на найвищій точці сходів до досконалості, після того, як ви перетнете посушливі і 

пустельні пустелі вашої спокути, після того, як ви уникнете пасток ваших пристрастей і після того, 

як ви врятуєтесь від хвиль ревучого моря. Мине біль, мине боротьба, і нарешті ви прибудете на 

Батьківщину, де панує справжній мир - щастя, якого ніколи не уявляло людське серце, і де сяє 

світло нескінченної мудрості. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 62 
1 Улюблені учні, Я прийшов підтвердити вам, що все, що Я говорив вам у минулі часи, нині 

збувається. Так само збудеться те, що Я провістив вам у цю епоху через орган людського розуму. 

Ось чому віра відродилася в цих натовпах, які спочатку прийшли досліджувати Моє Слово, щоб 

переконатися, чи правда, що Божественний Учитель дає Своїм дітям Своє вчення любові, і які 

потім присвятили себе вивченню і дослідженню (вчення), щоб негайно донести це вчення до 

людства. 

2 Ти починаєш любити все, що гідне твого очищеного від пристрастей серця і духу, і 

непомітно для себе перестаєш любити все те, до чого раніше прагнув у світі. - Так промовляє до 

вас Дух Істини в цей час, коли Він проголошує Своє Слово через неосвічених, простих і грішних 

створінь. Маленькі і бідні місця зборів ви спорудили в найвіддаленіших куточках міст і сіл, і в них 

збиралися люди, які прагнули почути Моє вчення. 

3 Колись люди чули, як Ісус говорив у селах, на берегах річок і на відкритій місцевості, поки 

не настав момент, коли Моя робота повинна була завершитися, і Я не увійшов до Єрусалиму, міста, 

ім'я якого назавжди пов'язане з ім'ям Учителя. Але цей народ не відпускав Мене не тому, що любив 

Мене, а тому, що збирався вбити Того, Хто приніс їм послання вищого вчення, ніж те, яке вони 

досі отримували від свого Господа. 

4 Зараз Христос говорить вам: Я - ворота до Нового Єрусалиму. Блаженні всі, хто ввійде 

через нього до світлого і святого міста, бо й ніколи не вийде з нього - але не тому, що зустрінеться 

зі смертю, навпаки, там знайде вічне життя. 

5 Поки ваші тіла будуть опускатися в землю, в лоні якої вони змішаються з нею, щоб зробити 

її родючою, - бо навіть після смерті вони продовжать бути силою і життям, - ваш дух, який 

знаходиться над вашим єством, не залишиться в землі, але він буде рухатися разом з душею, щоб 

явити себе їй як книга, чиї глибокі і мудрі вчення будуть вивчатися душею. Там очі вашої душі 

відкриються на істину, і в одну мить ви знатимете, як тлумачити те, що не змогли осягнути за ціле 

життя. Там ви зрозумієте, що означає бути дитиною Божою і братом свого ближнього. Там ви 

зрозумієте, що таке 

Ви зрозумієте цінність всього, чим володіли, відчуєте жаль і каяття за допущені помилки, за 

втрачений час, і в вас народяться найпрекрасніші поривання до виправлення і відшкодування. 

6 Мені необхідно було прийти до вас в цей час з докладною і повною інструкцією для 

прояснення таємниць і усунення невігластва, щоб ви знали всі дари, якими наділив вас Отець ваш. 

Без цих знань і без цього розвитку ви не змогли б наблизитися до Мене і постійно блукали б у 

своєму морі невизначеностей. 

7 Ви не змогли використати духовні дари і сили, якими володієте, через своє невігластво. Але 

коли вони проявлялися спонтанно і природно у кого-небудь з Моїх дітей, завжди знаходився хтось, 

хто оголошував його ненормальним або приписував йому окультні і протиприродні здібності. 

8 Бідне людство, яке - хоч і має істинного Бога як Бога - не знає Його і не розуміє Його, так 

само, як воно не в змозі пізнати самого себе, бо носить темну пов'язку на очах через свій релігійний 

фанатизм - внаслідок того нечистого і недосконалого поклоніння Богові, яке завжди було 

перешкодою на шляху його духовного піднесення і розвитку. Але Я, істинний і єдиний Пастир 

душ, здатний привести їх до дому, який призначила їм Моя милість, - Я йду за заблудлими вівцями, 

щоб вивести їх на шлях світла, який веде до небесного вольєру. 

9 З цієї причини Я відкриваю вам нову сторінку Книги Істинного Життя. 

10 Я нічого у вас не візьму, навпаки, все залишаю вам. Ще не час Мені приходити на жнива. 

11 Я навчаю вас Своїм божественним вченням обробляти землю, і коли ви досягнете успіху у 

вивченні і пізнанні Мого Закону, ви повідомите його своїм братам, разом зі свідченням ваших 

справ любові і милосердя. Я піду твоїми слідами від вічності і буду охороняти твоє насіння. Коли 

прийде час, ви віддасте Мені свій урожай. 

12 Ви живете в час випробувань. Не минає і години, щоб ви не перебували під якимось 

випробуванням. Під їхнім тягарем мирська людина богохульствує, а здивований учень запитує 

себе: чому я відчуваю себе обтяженим тягарем випробувань, хоча й іду стежкою Вчителя? - Але 



U 62 

47 

Учитель відповідає вам: Хто йде за Мною, той понесе хрест, і чим сумлінніше він дотримується 

Мене і наслідує Мене, тим гіркішою буде його чаша. Бо ким би ви були без випробувань? Коли ж 

ти прийдеш до Мене? 

13 Благословення Духа - для тих, хто несе на своїх плечах тягар свого хреста і має погляд 

прощення для тих, хто їх кривдить, слово розради для тих, хто страждає, і руку, яка благословляє 

всіх, хто перетинає їхній шлях. 

14 Благодать прийде до тих, хто на болісному шляху свого життя вміє, падаючи, з покорою 

підніматися, і хто, не скидаючи з себе хреста своєї місії, досягає з Ним вершини гори. Бо ці підуть 

за своїм Учителем у своєму житті і будуть з Ним у Його Царстві. 

15 Не думайте, що Христос, будучи Богом втіленим, стікав кров'ю і вмирав, не відчуваючи 

болю у своїх муках. Істинно кажу вам, що біль Христа був справжній, і не було такого болю ні 

перед тим, ні після того. Саме в Його плоті біль був настільки сильним, що вона волала: "Боже мій, 

Боже мій, чому Ти Мене покинув!". 

16 Чаша страждань буде вручена і вам. Не відкидайте його, бо вам ніколи не буде послано 

випробування, яке перевищує ваші сили. 

17 Я пробуджую вас Своїм світлом, і так само Я пробуджу конфесії істиною цього Слова. 

18 Моя милосердна любов просвітила всі духи в цей час, і в них спалахнули питання і 

занепокоєння. Чоловіки і жінки піднімаються в пошуках світла, бо відчувають себе вигнанцями 

посеред бурі. 

19 Всі - від вчених, які заблукали в життєвому морі, до тих, чий розум непідготовлений, - 

відчувають прихід Нової Ери. Скільки таких людей, шукаючи Мене, прийдуть до тебе, щоб 

запитати, чому тебе навчив Учитель! Не всі прийдуть покірно, одні вимагатимуть доказів, щоб 

повірити, а інші будуть погрожувати! Це час, до якого ви повинні бути готові, це буде можливість 

заслужити заслуги перед вашим Господом. 

20 Говоритимеш так, як Я тебе навчив. З уст твоїх не будуть виходити звучні слова без змісту, 

як вживають їх люди. Нехай тільки смиренні, прості і щирі слова лунають з ваших вуст, тоді вони 

зворушать все серце того, хто їх отримує. - Зробіть і ви себе гідними того, щоб Я відкрив вам 

таємниці, які чекають моменту, щоб вийти назовні в Моїй потаємній кімнаті серця. Підбадьорюйте 

себе в Мені, не здригайтеся ні від чого. 

Я не хочу, щоб люди затикали вам роти і змушували замовкнути Мій народ, поширюючи страх. 

21 Належним чином оцінюйте випробування, які ви пережили, щоб не боятися тих, які ще 

попереду. Ти переміг фараона, ти переступив через ідолів, яким поклонявся, як своєму Богові. Ви 

забули традиції і дотримувалися закону, відкинувши релігійний фанатизм. Але в цій боротьбі ваш 

дух загартувався. 

22 Не надавайте своєму тілу більшого значення, ніж воно має насправді, і не дозволяйте йому 

займати місце, яке належить тільки вашому духу. 

23 Зрозумійте, що тілесна оболонка - це лише інструмент, необхідний для прояву духу на 

землі. 

24 Ви повинні йти на роботу, одягнені в смирення у виконанні свого завдання, тоді ви з 

подивом побачите, як таємнича Сила забезпечує і готує все на вашому шляху. Якщо ви покладете 

насіння Мого вчення в будь-яке серце, ви також виявите, що - ще до того, як ви прийдете до нього, 

- воно вже стало уважним і сприйнятливим до нього, і що воно, отже, було здатне прийняти 

насіння у своє серце. 

25 Не впадайте у відчай перед обличчям безплідності полів у цей час. Не падайте духом, коли, 

посіявши зернятко, виявите, що під верхнім шаром ґрунту - лише каміння. Боріться з камінням 

самі! Я даю вам інструменти для цього. Вірте, і Я обіцяю дати про Себе знати там, де ви Мене 

потребуєте. 

26 Дивіться, бо люди будуть готуватися і об'єднуватися у великі і могутні угруповання, не 

знаючи, навіщо вони це роблять. Але ви знаєте, що вони шукають Моє Третє Одкровення, шукають 

Того, Хто обіцяв повернутися до них. Вони будуть шукати світло в минулих Заповітах, 

сподіваючись знайти слово, яке підтвердить їм їхнє переконання, що це час Мого повернення як 

Святого Духа. 
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27 Люди запитують Мене і кажуть Мені: "Господи, якщо Ти є, то чому Ти не проявляєш Себе 

серед нас, хоча в інші часи Ти сходив у наш земний світ? Чому Ти не прийшов сьогодні? Невже 

наше безбожництво зараз настільки велике, що заважає Тобі прийти нам на допомогу? Ви завжди 

шукали загублених, "сліпих", "прокажених" - зараз світ сповнений ними. Невже ми більше не 

викликаємо Твого співчуття? - Ти говорив Своїм апостолам, що повернешся до людей і даси знаки 

Свого приходу, які ми зараз, як нам здається, бачимо. Чому Ти не показуєш нам Свого обличчя?". 

28 Ось так люди чекають Мене, не відчуваючи, що Я серед них. Я перед їхніми очима, а вони 

не бачать Мене, Я говорю до них, а вони не чують Мого голосу, а коли, нарешті, побачать Мене на 

мить, то відрікаються від Мене. Але Я продовжую свідчити про Себе, і тих, хто сподівається на 

Мене, Я буду продовжувати очікувати. 

29 Але воістину, знаки Мого об'явлення в цей час були великі, навіть кров людська, що 

пролилася ріками і полила землю, вказала на час Моєї присутності серед вас як Святого Духа. 

30 Все було записано в Книзі Семи Печатей, яка знаходиться у Бога і існування якої було 

відкрито людству через апостола і пророка Іоанна. Зміст цієї книги відкрив вам лише 

Божественний Агнець, бо ні на землі, ні на небесах не було праведного духа, який міг би пояснити 

вам глибокі таємниці Божої любові, життя і справедливості. Але Божественний Агнець, яким є 

Христос, зняв печаті, що закривали Книгу Життя, щоб відкрити її зміст Своїм дітям. І нині Ілля був 

посланий як представник Третьої Ери і як предтеча Мого прояву серед людей, щоб підготувати 

ваші уми до розуміння цього одкровення. Саме він заклав перший камінь Храму Святого Духа, і 

саме він відкрив вам, що ви перебуваєте в часі Шостої Печатки, і що всі, хто почує і побачить ці 

прояви, будуть свідками перед людством, яким вони повинні будуть донести Мою істину, 

засвідчивши своїми справами реальність Мого прояву. 

31 Перші уми, через які проявилося це світло, були підготовлені Моєю милістю. Але щоб бути 

гідними Мого прояву, вони молилися і перебували у вірі, благоговінні і піднесенні. Серед них були 

Мій син Роке і Моя раба Даміана - глашатаї, через яких спочатку Ілля в ньому, а потім Божественне 

Слово в ній сповістили людству про настання Третьої Ери. Через їхнє посередництво Я почав 

скликати синів Ізраїля і відзначати обраних з кожного коліна. 

32 З тих пір деякі з Моїх дітей намагалися загасити це світло. Істинно ж кажу вам: ніхто не 

зможе цього зробити, бо світло Шостого Свічника походить від Бога. Навпаки, ті, хто намагався 

боротися проти цього світла, розпалили його полум'я. 

33 Тож вивчіть Моє вчення і скажіть, чи могли всі ці пророцтва збутися в лоні будь-якої 

релігійної громади. 

34 Словом любові і життя Я навчив вас досконалому поклонінню Богові, і ви пізнали новий 

союз з вашим Отцем, який готує вас до досконалого союзу духу з духом. 

35 Вам були відкриті здібності, якими володіє дух, і ви зрозуміли, що хоча ви і володієте 

спадщиною, але не знали про це. Я переконав вас у Моїй присутності, даруючи вам блага на 

вашому життєвому шляху, які тільки Моє милосердя може здійснити - як для вашого фізичного 

здоров'я, так і для вашого морального; бо тільки світло віри дозволить вам дійти до кінця вашого 

духовного шляху спокути. 

36 Сьогодні Я приймаю від кожного з Моїх дітей його підношення і його прохання. 

37 Струсіть втому з душі і тіла, бо вам ще ходити і працювати. Час болю збігся з часом Мого 

приходу, щоб ви не були покинуті. Яку радість випробують ті, хто протиставить життєвим 

стражданням практику Моєму вченню! 

38 У цей час ваше серце навчиться битися в любові до ближнього, бо ви пізнаєте себе в істині 

як братів у Бозі. Рука того, хто любить, буде сильною, щоб підняти того, хто впав. Скеля, яка 

відчує дотик Мого милосердя, потече невичерпною водою. 

39 Сьогодні уста дітей цього народу все ще залишаються закритими і вони не проголошують 

світові, що Христос-Раввин повернувся. Але ваша німота не повинна тривати довше, інакше завтра 

ви будете плакати за свій непослух. 

40 Істинно вірю, що ваші справи продовжаться як насіння для майбутніх поколінь, і що вам 

довелося пройти через горнило страждань тільки для того, щоб очиститися і щоб ви могли 

зрозуміти дари, які Я вам дав. Багатьом з вас довелося омитися у водах очищення. Очищався розум 
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глашатая, серце того, хто мав вести людей, рука того, хто мав зцілювати хворих, духовний зір тих, 

хто мав увійти в потойбіччя, щоб пророкувати. 

41 Біль, чаша гіркоти і випробування вашого життя загартували вас, щоб вистояти в битві, яка 

наближається, бо істинно кажу вам, ваша віра, ваша духовність і ваше терпіння будуть випробувані 

людством. Це Я говорю не тільки тим, хто слухає Мене зараз, але і всім тим, хто навіть після часу 

цього прояву підніметься і візьме свій хрест, щоб слідувати за Мною. 

42 Зодягніться в лагідність, у милосердя, у смиренність, щоб вас визнали за Моїх учнів. Якщо 

ви дійсно вважаєте себе учнями Ісуса, то навіть фарисеї, коли вони підходять до вас під маскою, 

щоб напасти на вас, стануть лагідними ягнятами перед вашим прикладом вовків. 

43 Я хочу врятувати вас Своїм світлом. Немає жодного, хто міг би сьогодні сказати, що він вже 

спасенний. Істинно кажу вам: якби Я запропонував вам спасіння за праведника в цей час, то ви 

загинули б, бо не могли б представити Мені праведника. 

44 Людство зазнало корабельної аварії серед бурі гріхів і пороків. Не тільки людина, коли 

дорослішає, плямує свою душу, дозволяючи розвиватися своїм пристрастям; навіть дитина в 

ніжному дитинстві переживає перекидання човна, в якому вона пливе. Моє Слово, сповнене 

одкровень, височіє посеред цього людства, як гігантський маяк, вказуючи істинний шлях тим, хто 

зазнав корабельної аварії, і відроджуючи надію в тих, хто був близький до того, щоб втратити віру. 

45 Написано, що "кожне око побачить Мене", бо духовно всі пізнають Мою правду. Сліпі 

відкриють свої очі до світла і побачать Іллю, який веде великі натовпи в Мою присутність. 

Невіруючий світ буде переповнений такого роду свідченнями, несподіванками і доказами, і в той 

час як одні будуть відрікатися від Мене, підносячи Писання як докази, інші будуть радіти, тому що 

вони побачать годину виконання багатьох пророцтв, які Я оголосив через вуста Моїх пророків і 

через вуста Ісуса. 

46 Ті, хто очікують Мого пришестя в лоні своїх церков, навіть не підозрюють, яким чином і де 

Я даю про Себе знати, хоча Моє проявлення дало про себе знати через численні події. Як спалах 

блискавки, що з'являється на Сході і гасне на Заході, так був Мій прихід. Але вібрація і 

відображення Мого Духа трансформувалися серед вас в слово людське, щоб ви могли зрозуміти, 

хто Той, Хто стукає в двері людських сердець, і чому були дані знаки. 

47 Я бажав зробити Себе відомим через неосвічених простих людей, бо вони вільні від 

забобонів, від перекручених тлумачень Мого Закону, а тому найбільш придатні для того, щоб 

донести Моє Слово в граничній чистоті. Це Слово буде палко обговорюватися людством, навіть 

якщо над ним захочуть накинути завісу байдужості. Бо вона буде єдиною в цей час, яка проллє 

світло на багато таємниць і на багато помилок. 

48 Істинно кажу вам, що після 1950 року Я вражу Своєю Силою і Своєю Справедливістю всі 

церковні ритуали, що святкуються у світі, і якщо їх духовенство і пастирі не прокинуться від цього 

дзвінка, Я буду говорити з ними, використовуючи неповнолітніх. Подібно до того, як народи 

постраждали від Мого Правосуддя, різні конфесії також будуть піддані випробуванню. Кожна 

корона, скіпетр, титул та ієрархія будуть судимі. 

49 Люди, де ви зберігаєте слова і вчення, які Я з такою любов'ю приніс вам? Вважайте, що це 

Слово було божественною ласкою, якою ваш Отець розбудив вас у цей час. Чи чекатимете, поки 

розбурхані сили природи пробудять вас від сну? 

50 Отець не бажає з'являтися Своєму народові з докором, але благословляє їхні справи; але 

поки що серед вас немає наміру оновлення, і це тому, що ви не змогли осягнути всієї любові, яку 

проявив ваш Учитель, витягнувши вас з бруду, щоб одягнути вас у Свою благодать. 

51 Хіба ви не чуєте голос Духа, який говорить вам, що ви - учні Третьої Епохи? Послухайте 

цей голос і візьміть себе в руки! Ваш Учитель Своїми стражданнями, Своїм вченням і Своїм 

прикладом вже написав у серцях людей закон, якому ви повинні слідувати. Апостоли, ці мученики, 

боролися за те, щоб виростити насіння Мого Вчення. Боріться зараз ви на благо майбутніх 

поколінь, бо з цього зерна ви пожнете стиглий плід, який дасть мир і щастя вашій душі. 

52 Любов до свого Бога, милосердя до братів і прагнення до досконалості приведуть вас до 

практики Моїх настанов. Ви не повинні потребувати болю або страху перед Моїм правосуддям, 

щоб спонукати вас до праці, бо тоді ваші заслуги не будуть істинними в Моїх очах. 
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53 Нехай інші народи прокинуться до нового часу лише тоді, коли побачать землі, спустошені 

повенями води, нації, знищені війнами і пошестями, що винищують життя. Ці народи - зарозумілі у 

своїх науках і приспані пишнотою своїх релігій - не впізнають Моє Слово в цій непомітній формі і 

не відчують Моє одкровення в дусі. Тому спочатку повинна здригнутися земля і природа скаже 

людям: "Час сповнився і Господь прийшов до вас". - Для того, щоб людство прокинулося, відкрило 

очі і ствердило, що це Я прийшов, необхідно спочатку вразити людську владу і зарозумілість. Але 

ваше завдання - спостерігати, молитися і готуватися. 

54 Хтось каже Мені в серці: "Господи, як це можливо, що Ти, хоч і любиш нас так сильно, але 

даєш нам відчути Твою справедливість таким чином?". На це я вам відповідаю: Якби Моє 

правосуддя не відповідало таким чином вашим вчинкам, ви були б безповоротно втрачені. Якщо Я 

допускаю, щоб на вас прийшов біль, а також смерть, то це тому, що біль очищає душу, а смерть 

оновлює її. Чому б вам не випити чашу страждань і смерті, хоча ви самі її створили? Істинно кажу 

вам: біль і смерть у плоті менш страшні, ніж те, що відчуває душа від докорів сумління або від 

горя, що образила свого Творця своїми проступками. 

55 Ви слухаєте, не розуміючи. Не покладайте всю відповідальність за розуміння Мого Слова ні 

на дух, ні на прив'язаний до землі розум, без того, щоб кожен з них не взяв на себе належну частку. 

Нехай совість визначає, за що той чи інший несе відповідальність. 

56 Коли ви відчуваєте, що Я прийшов до вас сповнений миру, чи не зворушує вас співчуття 

при думці про тих ваших братів, які не мають ні хвилини спокою? Чи не зрадіють ваші серця, коли 

я скажу вам, що завдяки вашим молитвам і думкам, огорнутим співчуттям, ваші брати можуть 

прокинутися до світла? 

57 Отець прийшов у ті часи, щоб спасти Своїх дітей, а сьогодні люди мають спасати один 

одного любов'ю, якої навчив їх Отець. 

58 Моє милосердя побудувало міст між Моїм Царством і землею. Цей міст - Мій народ, через 

нього люди потраплять до Землі Обітованої. 

59 Я поширив Свою Мудрість серед Свого народу, Марія влила Свою Любов у твоє серце - але 

де ця Любов і ця Мудрість, яку ти все ще не пропонуєш Мені? Що ви робите з тим, що отримуєте 

від Божого Милосердя? Ви сумніваєтеся на миті, тому що Я приходжу в дусі; відчуйте Мене в цій 

формі, бо істинно кажу вам, ви ніколи більше не матимете Мене в образі людини. 

60 З вуст глашатая ви чуєте Моє Слово, і цей голос дав заклик тим, хто збився зі шляху, біжить 

за людьми, задоволеннями і скарбами світу, думаючи знайти кращі місця, ніж ті, які Отець 

призначив кожному з Своїх дітей. Ці діти прийшли в Мою Присутність у подертому "одязі", з 

огидними серцями і зі слідами, залишеними на всьому їхньому єстві інтоксикацією матеріалізму. - 

Коли Отець запитає вас про ваш одяг, зрозумійте, що це одяг людської гідності, який є білим і 

чистим, і тому ви завжди будете приносити його Мені. 

61 Багато хто зараз повертається до Мене. Це тому, що вони люблять Мене? Ні, причина в 

тому, що прийшов час, коли світ не зміг запропонувати їм того, що вони просили. Тоді вони 

згадали, що Я існую, але Я приймаю їх. Бо тепер, коли вони чують Мене, вони каються у своїх 

гріхах, і в їхніх серцях народжується любов до Отця. Світло Мого Слова буде як новий світанок у 

Моїх дітей, а їхнє минуле буде як ніч, коли воно закінчиться. 

62 Вгамуй свою спрагу повністю, пам'ятай, що дуже скоро твоє слово вгамує спрагу твого 

брата. Якщо ви все ще відчуваєте спрагу, хоча чуєте Мене і п'єте це вино, то це тому, що ваше 

серце бажає слави світу. Тільки Моє найтерплячіше і найлюблячіше Слово зможе здійснити диво 

твого перетворення, і тоді ти будеш воістину гідний ступати своїм шляхом і нести Мої настанови 

своїм братам. Не принижуйте нікого і не відмовляйте йому в Моїй милості, не надавайте нікому 

переваги, бо тоді ви не матимете Мене за приклад. Чи вірите ви, що Моя Кров, пролита на хресті, 

більше не проливається на грішників? 

63 Коли Іван Хреститель сповістив про швидке пришестя Царства Небесного, його пророцтво 

було для всіх. Цей пророк і предтеча Христа був серед вас у цей час. Він прийшов до того, як Мій 

промінь проявився через людський орган розуміння, і він також прийшов, щоб сповістити, що 

прихід Святого Духа дуже близький. Його звістка, його пророцтво було для всіх без винятку, і ви 

знали його в цьому часі під ім'ям Ілля, бо цей Дух є Дух того пророка, який був з людьми в усі 
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часи, і він є провісником, який готував шляхи Господні. Тому я вітаю всіх вас, бо прийшов, не 

судячи гріхів і не смиряючи того, хто найбільше заплямував себе. Вони будуть серед тих, хто 

любить Мене найпалкіше, бо їхніх гріхів було багато, і всі вони були прощені. 

64 "Зірку", що вказує на Мою Присутність і Моє Слово, "побачили" лише прості люди. Царі і 

вчені заснули у своїй величі і не змогли розгледіти на небосхилі божественне світло, щоб потім 

відправитися і слідувати за ним, як ті маги Сходу, які залишили все, щоб досягти того небесного 

світла, яке сповістило світові про прихід Спасителя. Якби вчені шукали Моє світло, а ті, хто 

живуть у великому багатстві, застосовували на практиці щось із Моїх повчань, вони відчули б Мою 

присутність у своїх серцях. 

65 Колись Я говорив вам, що легше верблюду пройти крізь вушко голки, ніж багатому скнарі 

увійти в Царство Небесне. Сьогодні я кажу вам, що ці серця повинні звільнитися від егоїзму і 

практикувати активне милосердя по відношенню до своїх братів, щоб їхня душа могла пройти 

вузькою дорогою спасіння. Не треба звільнятися від майна і багатства, а лише від егоїзму. 

66 Скільки з вас колись були власниками якогось статку на землі, і ви забули про біду і 

потреби свого ближнього. Потім, коли прийшла година суду над твоєю душею, ти відчув, що 

масштаби твоїх гріхів настільки великі, а духовні ворота настільки вузькі, що ти зрозумів, що не 

можеш пройти через них. 

67 Сьогодні це не скарб матеріальних благ, якими ви повинні ділитися з нужденними. Ваше 

багатство в цей час складається зі світла і духовних знань, тому ви можете вважати себе духовно 

багатими. Але подумайте: якщо відмовити братові в багатствах світу і триматися за них - тяжкий 

гріх перед Богом, то що значить відмовити йому в духовних дарах благодаті, які ніколи не 

зменшуються, скільки б ти їх не давав? Яка ж тоді буде справедливість для цих багатих духом 

людей, які проявляють себе так егоїстично? 

68 Я призначив тебе для того, щоб через твоє посередництво дати людству велике вчення. 

Істинно кажу вам, що народ цей утворився не випадково, і жодне серце не додалося випадково. Сто 

сорок чотири тисячі, які мають вийти на роботу духом і тілом, мають бути як відкрита книга, повна 

світла, досвіду і відшкодування. 

Тому Я доторкаюся до їхніх душ через сумління, і істинно кажу вам: якщо вони не навернуться 

вдень, то навернуться з настанням ночі. Але вони звернуть свій погляд вгору, до Отця, і після цього 

стануть на шлях здійснення. 

69 Я все ще даю вам ще один період часу для роздумів над вашою місією і підготовки вашого 

серця. Я посилаю вас у цей час, щоб ви свідчили про Мою істину. Шоста Печатка говорить, її 

світло поширюється, її таємниця прояснюється. Закличте чоловіків, жінок і дітей почути Моє 

Слово, бо настане 1950 рік і Мій голос більше не буде чути в цій формі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 63 
1 Чому твоє серце тремтить від страху, коли ти чуєш Моє Слово як Суддю? О, якби ви завжди 

боялися, але не покарання, а сорому за те, що ображаєте Мене і оскверняєте себе. Скільки б ви 

досягли добра для своєї душі! 

2 Я сказав вам, щоб ви були гідні Моєї присутності в цьому прояві, щоб ви не закривали 

ворота Мого милосердя. 

3 Я досконалий і чекаю досконалості від вас. Тільки так ви досягнете вершини гори. Для 

цього Я даю вам час, світло і силу. 

4 У цей день, який люди присвячують пам'яті тих, хто відійшов у потойбічний світ, і який 

вони помилково називають "Днем мертвих", я дарую вам, щоб ці істоти могли зв'язатися з вами, 

щоб вони могли дати вам доказ того, що вони живі. Вони скажуть вам, що так само, як вам були 

дані духовні місії для виконання на землі, вони теж виконують важкі місії в духовній долині. 

5 Не плачте за цими істотами, не обтяжуйте їх своїми матеріальними турботами, не втрачайте 

поваги до них. Дозвольте їм поспілкуватися з вами, прийміть у ваші серця їхнє послання і їхню 

добру пораду, а потім відпустіть їх з миром у світ, де вони живуть і звідки наглядають за вами. Ця 

благодать чути їх скоро мине. Після цього ви будете відчувати їх присутність лише у своїх серцях. 

6 Хоча Я об'єдную вас не тільки з усіма, хто живе на землі, але і з тими, хто живе в інших 

світах, багато народів не відчувають Моєї присутності, тому що занурені у свої війни. Але, самі 

того не знаючи, вони виконують Моє Слово Другої Ери, в якому Я оголосив вам, що Я повернуся, 

коли ці події відбудуться в людстві. 

7 Беріться до роботи, осягайте це слово з ретельністю. Що станеться з вами, якщо ви 

перестанете чути його, якщо ці вуста замовкнуть раніше призначеного часу? Яку настанову ти даси 

тим, хто ще прийде, адже Я ще не дав вам усіх Своїх одкровень? 

8 Наполегливо працюйте над своїм оновленням, спостерігайте, моліться і вчіться. Слухайте 

Мене скільки завгодно, але не звикайте до Моєї присутності. Завжди шукайте Мене як Отця і як 

Учителя, ніколи не оскаржуйте Мою справедливість. 

9 Подивіться, як через цю малу віру, яку ви мали, ви отримали багато чудес, таких як 

нинішнє, через яке ви почуєте голос тих, хто був вашими родичами в цьому світі. 

10 Не могили відкриються, щоб випустити тих, хто в них нерухомий; це будуть ворота 

духовного світу, які пропустять тих, хто сповнений світла і життя, щоб повідомити вам про їхнє 

продовження життя. 

11 Якщо хтось із цих істот все ж виявить людські нахили або прагнення до земного, 

змилосердьтеся над ним і дайте йому світло своєю молитвою. Пам'ятайте, що ви повинні стояти 

один за одного. 

12 Так ви крок за кроком просуваєтеся вперед по стежці, яка веде до вершини гори, куди ви 

досягнете, коли в душі у вас буде чистота і досконалість. 

13 Зрозумійте, що ви маєте Христа як свого Вчителя, що Моє Слово, передане цими вустами 

людей, об'єднало вас, і що це Слово є Книгою Любові і Мудрості. Я даю вам кожен раз новий урок 

для освіження вашої душі. Сьогодні ви відчуваєте радість, слухаючи Мене, завтра ви відчуєте 

радість, виконуючи Мої настанови на практиці. Я говорив, що до вас будуть приходити люди, які 

бажають цього світла, і необхідно, щоб вони знаходили його у ваших словах, у ваших справах і у 

вашому житті. 

14 Я накрив стіл і запросив вас на Свій бенкет; але кажу вам, що пізніше ви самі накриєте стіл, 

щоб потім прийняти своїх братів і таким чином продовжити цей бенкет братерства і любові на віки 

вічні. У цей Третій Час ваш дух виконає своє призначення - навчити ваших братів і поділитися з 

ними всім, що він отримав від Мого Милосердя. Це не будуть матеріальні блага - бо вам їх бракує - 

це будуть духовні блага, якими вас обсипають. 

Щоб вашій чесноті вірили, а ваше слово мало силу переконувати і навертати, ви повинні 

залишатися на шляху добра. Коли відчуєш, що Моя любов вивела тебе зі шляху зла і поставила на 

шлях оновлення, ступай туди твердими кроками і не повертайся туди, звідки був врятований. Тоді, 

коли ви поставите собі за мету проповідувати оновлення, виправлення і наполегливість у добрі, ви 
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легко переможете і зворушите серце грішника. Якщо ти вмієш очищати своє серце і свої вуста в ті 

хвилини, коли звертаєш свої слова до черствого серця свого брата, якщо в ці хвилини ти з довірою 

піднімаєш свої думки до Мене, то саме Я буду говорити через твоє посередництво і торкатися 

Своїм Словом найпотаємніших фібр того серця, даючи йому відчути Мою присутність. 

15 Зрозумійте, що ви повинні перетворитися духовно і фізично, що багато ваших звичаїв і 

традицій - спадщина ваших предків - повинні зникнути з вашого життя, щоб звільнити місце для 

одухотворення. 

16 Подивіться на це людство, яке падає у прірву, в той час як ви все ще перебуваєте в 

глибокому сні, в якому ви шукаєте лише свого спокою і не дбаєте про те, що відбувається з 

іншими. Ще раз кажу вам, щоб ви більше не переймалися непотрібним, шкідливим, щоб ви краще 

використовували ці моменти для того, щоб творити справи милосердя, щоб сіяти Моє насіння 

любові в душах ваших братів. 

17 Це час, який бачили і сповіщали Мої пророки, це час, який Я передрікав вам у Слові Моєму. 

Знайте, як одне за одним збуваються нині ці пророцтва. Моє Королівське Слово ніколи не 

відступає, не суперечить собі, не заперечує себе. Навіть через ці людські рупори Я дав вам багато 

пророцтв, які ви бачили, як одне за одним збуваються. Я говорю вам це тому, що наближається 

1950 рік, після якого ви більше не будете чути Моє Слово через людський орган інтелекту. 

18 Я звертаюся до вас з добрими словами, сповненими любові, щоб переконати вас, що ви 

повинні підготуватися до цього великого дня. Блаженні ті, хто вірить, що Моє Слово незмінне, і 

хто готується до цього часу, бо вони не будуть стривожені тим, що ця форма Мого прояву 

закінчиться. 

19 Почуйте Мій голос, ви ще можете освіжитися ним на кілька років. Це висока пісня, яка 

лунає на небесах і відлуння якої чути на землі. Коли ця пісня більше не буде лунати з вуст Моїх 

глашатаїв, Я зроблю так, що відтепер ви будете чути її в найпотаємніших закутках вашого серця, 

коли ви духовно з'єднаєтеся зі Мною. Істинно кажу вам, що залишилося зовсім небагато часу до 

того, як ці пророцтва збудуться. Але Я також кажу вам, що людина не зможе поставити свою волю 

вище Моєї, намагаючись продовжити Моє проголошення серед вас. Будьте пильні, бо багато хто 

захоче обманювати братів своїх. Ви й надалі приводитимете грішників у Мою присутність, тих, хто 

осквернив себе крадіжкою, перелюбом чи злочином, - не для того, щоб звинувачувати їх перед 

Господом, але щоб вони отримали прощення і звільнилися від своєї темряви і своїх плям. 

20 Ви будете продовжувати помазувати хворих з любов'ю і в Моє ім'я, з такою ж великою або 

більшою довірою і вірою, ніж та, якою ви володієте зараз, щоб Я міг продовжувати творити чудеса 

серед вас. Це буде насіння, яке Я приймаю і зберігаю у Своїх житницях. 

21 Які з ваших вчинків ви вважаєте досконалими? Ваша совість підказує вам, що до 

сьогоднішнього дня ви не зробили жодного. 

22 Пам'ятай, що до Мене доходить тільки те, що досконале. Тому ваш дух увійде в Моє 

Царство тільки тоді, коли він досягне досконалості. Ти вийшов від Мене без досвіду, але ти 

повинен будеш повернутися до Мене, прикрашений одягом своїх заслуг і чеснот*. 
* Одягом духа, який повинен бути прикрашений нашими заслугами і чеснотами, є наша душа; бо дух 

може повернутися до серця Божого тільки в одязі очищеної душі. 

23 Люди, підніміть своє обличчя і подивіться на небо. Коли ви відчуваєте, що Я приходжу як 

Суддя, ви тремтите і схиляєте шию. Зрозумійте, що настав час Мого духовного діалогу з людиною, 

як написано. 

24 Носії голосу цього народу, ви, які є інструментами, через які Я говорю до людства, слухайте 

Моє Слово, яке говорить вам: ви - джерело, Моє Слово - кришталево чиста вода. Нехай 

переливається, але зберігає свою чистоту. 

25 На цей народ зійдуть Мої настанови, щоб істина Моя залишилася непорушною. Від вас 

підуть вірні записи, які згодом закарбуються в серцях людей усіх рас. Серед вас є учні, які 

об'єднаються і впорядкують писання. 

26 Мій небесний концерт буде почутий на землі, щоб збулися пророцтва пророків і слово 

Ісуса. Давним-давно Йоіл говорив вам про час, коли сини і дочки Ізраїля будуть пророкувати і мати 
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видіння і сни, і що Мій Дух буде вилитий на всяку плоть. Істинно кажу вам, що нині настав час 

провіщений. 

27 Ось Мій Дух проявляється через вас, духовний світ говорить вашими устами. Тут є чоловіки 

і жінки різного віку, які своїм поглядом проникають у духовне, а є й такі, що отримують уві сні 

об'явлення і одкровення. 

28 Це час, коли Мої духовні воїни наближаються до світу, щоб підняти тих, хто піде за Мною, і 

знищити отруйну рослину і бур'ян гріха. 

29 Провидці, споглядайте Мене! Ви хочете відкрити якусь форму і не знаходите її. Ви бачите 

тільки яскравість Мого світла, бо це і є Я - Світло. 

30 Я не даю вам заснути світлом Шостої Печатки. З нього випливає дар Слова, з нього 

піднімається цей концерт, який ви чуєте в своєму серці і який змушує тремтіти ваш дух, бо Я - 

Господь. Перед вами Агнець, який знімає Шосту Печатку, щоб показати вам шлях. Бо Агнець є 

Христос, а Христос є Дорога. 

31 Кожен поважає місце, відведене іншим, і має повагу до себе. 

32 Моліться, кайтеся - якщо ви лицеміри, будьте щирими зараз; якщо ви нерозумні, будьте 

розсудливими зараз; якщо ви живете в темряві, підніміться до світла; якщо ви не маєте 

божественних натхнень, слухайте Мене, і ви будете наповнені світлом. Той, Хто говорить з вами, є 

початком і джерелом усього створеного, і Він говорить з вами: Візьми на себе хрест любові Ісуса і 

прийди до Мене! 

33 Сьогодні Мій прихід здивував вас, бо ви не були до нього готові, і це є причиною сумнівів 

декого. Коли хтось піднімав своє питання до Нескінченного і запитував, чи є цей прояв істиною, то 

посеред Моєї навчальної бесіди він негайно отримував мудру і люблячу відповідь, яка запалювала 

в його серці полум'я світла. 

34 Той, хто вірить, ніколи не відчуває втоми або втоми від того, що слухає Мене. Він може 

перетинати долини і підніматися на гори щоразу, щоб почути Моє Слово, коли Я даю про Себе 

знати. 

35 Той, хто пізнав природу води, яка втамовує спрагу, і хліба, який втамовує голод, не обмінює 

їх ні на що, і ніщо не заважає йому знайти їх. Той, хто відчуває насолоду від слухання 

Божественного Вчителя, і насолоду від проникнення на короткий час у вічне, не шкодує про те, що 

в ці миті залишає позаду задоволення світу. 

36 Учні, були моменти, коли Моє Слово, сповнене справедливого докору, здавалося вам 

гірким, і це тому, що ви не змогли його осягнути. Істинно бо кажу вам: Я прийшов не для того, щоб 

збільшити гіркоту, яку ви терпите на землі. 

37 Мої божественні настанови відвернули вас від непевних шляхів, фальшивих насолод і 

пороку. Натомість, це принесло вам радість і задоволення від того, що ви робите добро. 

38 Я не залишу вас без спадщини, коли Моє Слово більше не буде чути через ці передавачі, бо 

Я хочу зберегти вас, щоб ви могли свідчити про істину Мого вчення любові перед новими 

поколіннями і щоб ви могли бути порадниками для своїх братів. 

39 Не всі в цей час пізнають Слово, яке Я дав вам, через людський орган інтелекту, бо для них 

ще не настав час їхнього пробудження. Вони будуть покликані, але не обрані. Але завтра, коли 

вони будуть готові піти за Мною, їх знову покличуть, і тоді вони неодмінно будуть зараховані до 

числа обраних. 

40 Як дзвінкий дзвін, стихії природи нині будять людство, яке спить, і закликають його до 

молитви та роздумів. Хто не розуміє цього голосу, той помиляється або глухий до духовних 

послань. Сьогодні вони все ще пояснюють ці події звичайними природними явищами. Але настане 

момент, коли священнослужителі конфесій і люди науки та влади злякано запитають себе: Невже в 

наші двері стукає Господнє правосуддя? Чи настав час Його присутності серед нас? 

41 Кажу вам, упертість людська велика! Але він не схиляється перед болем і не бунтує проти 

Моєї справедливості, яка страждає над ним. Але якщо він зігне шию, то весь рід людський 

об'єднається в одній перешкоді. 

42 Я кажу вам: чого ви чекаєте, щоб поділитися Доброю Новиною? Ви хочете пророкувати на 

руїнах? Я говорю вам і відкриваю вам все, щоб ви завжди мали мудру відповідь на кожне питання, 
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яке задають вам ваші брати. Пам'ятайте, що вас будуть атакувати серйозними аргументами, які 

наповнять страхом тих, хто не підготовлений. 

43 Пам'ятайте Моє Слово і не забувайте великі чудеса, які Я дарував вам, щоб кожен з вас був 

живим свідченням Моєї істини. Тоді той, хто шукає вас і копається в Моєму Слові, побачить, що 

воно ні в чому не суперечить тому, що Я говорив вам і пророкував вам у минулі часи. Битва буде 

великою, настільки великою, що деякі з тих, хто були Моїми учнями, наповняться страхом і 

відречуться від Мене, стверджуючи, що вони ніколи не чули Мене. Тих, хто залишиться вірним 

Моїм Заповідям і зустріне битву, Я покрию покровом, під яким вони будуть захищатися, і вони 

пройдуть через кожну критичну ситуацію неушкодженими. Хто погано посіє це насіння або хто 

заплямує чистоту цієї справи, той буде щогодини судимий, гнаний людьми і неспокійний. Нехай 

кожна людина пізнає дерево, яке вона виростила, за смаком його плодів. 

44 На час духовної боротьби Мого народу Я приготував великі чудеса - чудеса і справи, які 

вразять учених і вчених. Ніколи я не залишу вас напризволяще. Не бентежтеся, коли люди 

насміхаються над вами, не забувайте, що в Другу Епоху натовп також насміхався над вашим 

Вчителем. 

45 Поки багато хто ще чекає Мого приходу, Мій відхід вже дуже близький. Поправді ж кажу 

вам, що Дух Святий просвітить віднині кожен розум і кожен дух навіки, бо ви вже перебуваєте на 

висоті часів. 

46 Від кожного Я отримую дар: діти приносять Мені свою невинність, діви - пахощі (чистоти), 

матері - сльози, батьки - хрест, старі - втому. Але Моя любов оживляє вашу віру, Я охороняю цей 

світильник, щоб його полум'я ніколи не згасло. 

47 За цей час Я не спускався на землю в образі людини, щоб Мене побачили очі вашого тіла. 

Той час минув. Зараз настав час, коли ви повинні заробити заслугу для свого спасіння. Шукайте 

Мене в невидимому, і ви незабаром знайдете Мене. Шукайте Мене як Отця, як Учителя, і ви 

знайдете Мене. Не шукайте Мене як слугу, хоча Я кажу вам правду, що завжди служив вам. Мої 

послуги не потребують винагороди; але якщо ви бажаєте якось відплатити за Мої блага, Я кажу 

вам, щоб ви любили один одного. Бо якщо ви це зробите, то справа Моя буде увінчана. 

48 Не дивуйтеся, що, хоч Я і Господь усього створеного, але з'являюся серед вас і прошу 

любові. Я - Бог лагідності і смирення. Я не вихваляюся Своєю величчю, навпаки, Я приховую 

Свою досконалість і Свою велич, щоб наблизитися до твого серця. Якби ви побачили Мене у всій 

Моїй славі, як би ви плакали за свої гріхи! 

49 Ось дорога, нею йдіть, і спасетесь. Істинно кажу вам: не обов'язково слухати Мене в цьому 

часі, щоб отримати спасіння. Той, хто виконує в житті Мій Божественний Закон Любові і 

перетворює цю натхненну Творцем любов на милосердя, - спасенний. Він свідчить про Мене своїм 

життям і своїми справами. 

50 Ви чуєте Святого Духа, але не іншого Духа, ніж той, який говорив з вами як Христос або як 

Єгова. Це той самий, єдиний, який існує, але який по-різному проявляв себе в кожну з трьох епох. 

51 Уперше ваш Бог відкрився вам на горі Синай, і атрибут Його Істоти, який Він явив вам, був 

атрибут Його справедливості і Його Закону. У Другу Епоху той самий Бог промовляв до вас у 

Христі і відкрив вам ту сторону Свого Буття, яку ви не розуміли: любов. І в нинішню епоху, яка є 

Третьою Епохою, Мій Святий Дух промовляє до вас з Нескінченності, Він вступає в контакт з 

вашим духом з духовного і таким чином показує вам іншу якість Свого Буття, якість Своєї 

Мудрості, яка є світлом для всього людства. Навіщо бачити таємниці там, де їх немає? Таємниця 

Трійці прояснилася. 

52 Що спонукало Мене створити тебе? - Кохана. Бо ще до того, як Я вас створив, Я вже любив 

вас у Собі. Господь любив тих, хто стане Його дітьми, але Він також хотів відчувати їхню любов. 

Для дітей Я створював природу, сили природи, світи або домівки, щоб ви могли долучитися до 

матеріального життя і таким чином почати шлях досконалості і висхідної еволюції. Я дав душам 

матеріальне тіло, через яке вони могли виражати свої відчуття і свої здібності, керуючись совістю. 

53 Створеній і наділеній таким чином людині Я дарував вільну волю, вклав у її нутро листок 

Свого закону і Своєї справедливості і поставив її на початок шляху розвитку. 
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54 Без цього внутрішнього закону людина ніколи б не пізнала, не зрозуміла і не полюбила 

Мене. Але совість, яка була маяком, що освітлює шлях, і голосом, що підказує добро, змусила вас 

осягнути одкровення Отця; і тепер ви прийшли до сьогодення, в якому втілений дух вільно 

проявить себе і візьме гору над непотрібним і матеріальним. 

55 Чому я тричі звертався до вас? Тому що ви впали на важкому життєвому шляху і Мені 

довелося прийти, щоб підняти вас з пороху земного - тому що ви зійшли зі шляху з повною 

свідомістю. Але потім, коли ви гинете і плачете, ви говорите Мені: "Отче, за що Ти караєш мене?". 

Чому ти кажеш, що Я покарав тебе? Пам'ятайте, що поки ви богохульствуєте, Життя, яким Я 

оточив вас, продовжує дарувати вам свої блага. Учіться жити, і ви не спіткнетеся: цьому вчить вас 

Мій Закон. Не чекайте миру або істинного життя від вчення людей. 

56 Мій суд прийде до всіх. Коли прийде час, Я запитаю "служителів Закону Мого" і людей, які 

формують догми: "Яке ваше жниво?". І ті, і інші покажуть Мені тільки марнославство, ворожість і 

відсутність любові до людей. 

57 Перш за всіх інших Я буду судити хранителів Закону Мого, бо це Мій Заповіт любові і 

мудрості для всіх Моїх дітей, бо від нього походить спасіння людей. Горе тим, хто тримає це 

вчення у своєму розумі, бо це буде лігво темряви, - або в своєму серці, бо це буде лише лігво 

егоїзму! 

58 Будьте готові і розумійте Мене! Той, хто має світло Святого Духа в собі, нехай виллє світло 

на всіх нужденних. 

59 Якщо хтось відчуває, що Моє Слово ранить його, то це тому, що воно подібне до меча. Але 

рани, які вона завдає, - це рани любові. Завтра ви зрозумієте, що Моє Слово завжди справедливе. 

60 Я покличу батьків сімейств і запитаю їх: "О батьки людські, що ви зробили зі своїми 

дітьми?". Я буду судити вчителів людства, серед яких будуть і філософи, і богослови, і вчені, і 

запитаю їх теж, яке насіння вони посіяли в серця і уми своїх братів. Я запитаю їх, в служінні якій 

справі вони використали дари, які я їм довірив. 

61 Переді Мною постануть правителі народів, націй і царств, і Я запитаю їх, як вони 

розпоряджалися людськими долями і що вони зробили зі своїми народами. Я вимагатиму від них 

звіту про хліб їхніх братів, про працю та денну платню, і якщо вони запропонують лише жадібність 

та марнославство у своїх серцях та багатство у своїх руках, у той час як їхні народи гинуть від 

голоду, - наскільки великою буде їхня відповідальність! 

62 Також будуть викликані лікарі. Я запитаю їх, що вони зробили з таємницею здоров'я, яку Я 

відкрив їм, і з цілющим бальзамом, який Я довірив їм. Я запитаю їх, чи справді вони відчули чужий 

біль, чи зійшли до найбіднішого табору, щоб зцілити любов'ю того, хто страждає. Що скажуть 

Мені ті, хто досягли пишноти, багатства і розкоші болем своїх ближніх, болем, який вони не 

завжди знали, як полегшити? Всі будуть задавати питання в своїх серцях, і їм доведеться 

відповідати Мені у світлі своєї совісті. 

63 Якщо Я відкрив вам, що ви є частиною Ізраїлю, не думайте, що Я люблю вас більше, ніж 

інші групи людей. Чому Я повинен любити вас більше, ніж інших, адже ви всі - Мої діти? 

64 Істинно кажу вам: якби люди трималися Закону, про який нагадує їм совість всередині них, 

то не було б необхідності посилати вам вождів або пророків, і не було б необхідності вашому 

Господу сходити до вас, і що Мені довелося висікти Свій Закон на камені ще в Першу епоху, і що 

Мені довелося стати людиною і померти як людина на хресті в Другу епоху. 

65 Коли Я формував народ і обдаровував його дарами благодаті, то не для того, щоб він 

вивищувався і принижував інших, а для того, щоб він був прикладом покори істинному Богові і 

зразком братерства між людьми. 

66 Я обрав цей народ, щоб він був знаряддям Моєї Волі на землі і вісником Моїх одкровень, 

щоб закликати всіх жити за Моїм Законом, і таким чином все людство з часом склало б єдиний 

народ Господній. 

67 Цей народ багато страждав - хоч і був вибраним - через те, що вважав, що спадщина тільки 

для нього, що його Бог не може бути Богом і для язичників, через те, що вважав інші народи 

чужими і не допускав їх до участі в тому, що довірив їм Отець. Я лише на деякий час відокремив 

його від інших народів, щоб він не був заражений нечестивістю і матеріалізмом. Але коли він 
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замкнувся в своєму егоїзмі і вважав себе великим і сильним, Я довів йому, що його сила і велич 

були оманливими, і дозволив іншим народам вторгнутися в нього і завести його в рабство. Царі, 

фараони і цезарі були його господарями, хоча я пропонував бути їхнім господарем. 

Отець у Своїй безмежній Любові знову відкрився Своєму народові, щоб дати йому свободу і 

нагадати про його місію, і в цьому теперішньому часі Я приходжу, щоб дати йому Своє вчення 

любові; але тільки Мій погляд може виявити серед людства дітей Ізраїлю, яких Я закликаю і 

збираю, щоб вони прийняли світло Святого Духа. 

68 Я відкрив Себе перед вашим духом, бо час, коли Я говорив з вами через природу і за 

допомогою матеріальних проявів, які ви називали чудесами, давно минув. Сьогодні ви вже 

відчуваєте Мене у своєму дусі, а також у найпотаємнішому куточку свого серця. 

69 Цього разу не Палестина стала свідком Мого одкровення, бо Я шукаю не конкретного 

місця, а вашого духу. Я шукаю "народ Ізраїлю по духу", а не по крові, народ, який володіє 

духовним насінням, який отримав Мою милість протягом століть. 

70 Готуйтеся, люди, користуйтеся часом, бо цей час світлий. Наближається 1950 рік, і Я не 

хочу, щоб ви відчували себе сиротами, коли Я відкличу Своє Слово. Істинно кажу вам: ті, хто 

підготуються, відчують Мене тоді ближче, матимуть великі натхнення, зцілюватимуть хворих 

простою молитвою і дивуватимуть своїм даром Слова. 

71 Ви будете зберігати ці зібрання, бо Я дам на них великі об'явлення. Розкриється дар 

духовного зору, і твоїми устами Я буду говорити до вчених і науковців. Це передбачення повинні 

записати ті, хто має завдання записувати Моє Слово. 

72 Чоловіки і жінки, які чують це слово: Чи вірите ви в те, що Я прийду до вас? Чи вірите ви в 

те, що Я проявляюся через орган людського інтелекту? Хтось із гарячою вірою відповідає: "Так, 

Учителю, я вірю в Твою Присутність". Іншим відповідає їхнє мовчання, проповідуючи: 

"Хто знає?" 

73 Учитель говорив тобі: не тільки досліджуй Мене. Увійдіть у своє серце і дізнайтеся, що з 

нього вийшло. Якщо з нього виходили слова любові та істини, ви можете бути задоволені; якщо він 

дарував розраду іншим, ви можете сказати, що з вашого джерела била кришталево чиста вода. - 

Якби ви перебували на високому рівні досконалості, Моєму прояву не було б сенсу існувати серед 

вас. Але якщо ваша совість звинувачує вас у багатьох недоліках, то навіщо ви запитуєте Мене, для 

чого Я прийшов? Ти повинен знати, що Я прийшов у пошуках твоєї душі, якій призначено 

вдосконалюватися на шляху, позначеному Моєю Батьківською любов'ю, щоб вона могла досягти 

свого очищення і щастя, якого кожна істота прагне у своїй глибинній суті. Я прийшов, щоб 

показати їй шлях, яким вона набуває заслуги для того, щоб досягти цієї мети. 

74 Істинно кажу вам: душі праведників, які перебувають біля Бога, заслужили право займати 

це місце своїми справами, а не тому, що Я їм його подарував. Я лише показав їм шлях і показав їм 

велику нагороду в кінці цього шляху. 

75 Блаженні ті, що кажуть Мені: "Господи, Ти - дорога, і світло, що її освітлює, і сила для 

подорожнього. Ти - голос, що вказує напрямок і відроджує нас на життєвому шляху; а також Ти - 

нагорода для того, хто досяг мети - Так, діти Мої, Я є життя і воскресіння з мертвих. 

76 Досить знати, - як Я говорив вам у Своєму Слові, - що перевтілення душі є істина, - і вже у 

ваших серцях запалюється вогник, і ви ще більше захоплюєтеся Моєю люблячою справедливістю. 

Порівняйте теорії та різні інтерпретації, які конфесії дали цим вченням, і зробіть вибір на користь 

тієї, яка містить найбільше справедливості і має найбільше підстав. Але істинно кажу вам, це одне 

з одкровень, яке найбільше схвилює дух в цей час, коли пробуджується внутрішнє знання цієї 

великої істини. 

77 Якщо люди знову засудять Мене за те, що Я говорю світові правду, вони можуть це 

зробити, Я дозволю їм засуджувати Мене. Але якщо вони захочуть Мене схопити і заарештувати, 

то не зможуть, бо Я в Дусі і недоторканний і невидимий для них. 

78 Ви воскресли до істинного життя через чудо цього Слова. Ви більше не живете байдуже і не 

грішите, як ті, хто не почув Мене, бо тоді ви опустилися б до рівня (духовно) мертвих. - Я один 

можу і можу говорити з вами таким чином. 
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79 У Другій Ері Я оголосив Своє нове одкровення Моїм апостолам, і коли вони запитали Мене, 

які ознаки вкажуть на цей час, Я оголосив їм одну за одною, а також докази, які Я дам їм. До 

останнього з'являлися провісники, сповіщаючи, що настав час, про який провіщав Ісус, і тепер я 

прошу вас: Якби це духовне явище*, до якого Я змушую вас долучитися, не було істиною, то чому 

Христос не з'явився (в тому вигляді, якого очікували віруючі), незважаючи на те, що знамення 

прийшли? Чи ви вважаєте, що спокусник також має владу над усім творінням і над силами 

природи, щоб обманювати вас? 
* За словами Господа, цей прояв означає виконання обітниці Його Другого пришестя, яке є духовним. 

80 Я колись попереджав вас, щоб ви не піддалися спокусі лжепророків, лжехристів і 

лжеспасителів. Але сьогодні я говорю вам, що втілений дух, завдяки своєму розвитку, своїм 

знанням і досвіду, пробудився до такої міри, що нелегко запропонувати йому темряву як світло, 

скільки б засліплення він не мав у своєму розпорядженні. Ось чому Я сказав вам: Перш ніж ви зі 

сліпою вірою кинетеся на цей шлях, перевірте, скільки завгодно! Зрозумійте, що це Слово було 

дано для всіх, і що Я ніколи не зберігав жодної його частини тільки для певних людей. Знайте, що в 

цій Роботі немає жодної книги, в якій Я намагався б приховати від вас будь-яку таємницю вчення. 

Але Я також говорив вам у тій Другій Ері вустами Мого апостола Іоанна: "Якщо хто почує Мій 

голос і відчинить двері, Я увійду до нього і буду вечеряти з ним, а він зі Мною". Так само Я навчив 

вас притчі про дівчат, щоб ви запам'ятали її в той час. 

81 Ілля, який мав прийти першим, щоб приготувати шлях Господній, вперше дав про себе 

знати через людський розум у 1866 році. Чи не витратите ви трохи часу на вивчення знаків і подій, 

які відбувалися у всіх сферах і збіглися з часом цього прояву? Знову ж таки, саме вчені, які 

вивчають зорі, і яких в давнину називали магами, засвідчать, що небеса дали знаки, які є 

божественними покликами. 

82 Тим, кому пощастило Мене почути, кажу: Я стукав у ваші двері, і ви відчинили Мені. Я 

живився вами, а ви - Мною. Ви бачили блиск блискавки і чули грім вогняного променя, і ось я тут. 

83 Ось Шоста Печатка, яка знята і розгорнута перед вашими очима. Хто його втратив? Хто 

програв попередні п'ять? Це був не Мойсей, не Ілля, не якийсь патріарх. Це був Я, Месія, Слово, 

Жертовний Агнець, бо та Книга Премудрості є Шлях і Життя, і Я сказав вам, що Я є Шлях, Істина і 

Життя. 

84 Я послав Іллю сповістити світові, що Шоста Печатка буде знята дуже скоро, і він, 

переповнений світлом Святого Духа, зійшов до людей як провісник Мого пришестя в Третю Еру. 

Ви вже знаєте, як заявив про себе Ілля, як відкрився Учитель, як багато Він вам дав і навчив. Я 

кажу вам зараз лише про те, щоб зберегти це вчення у всій його чистоті, рухатися до оновлення і 

одухотворення, щоб Моєму пришестю вірили в дусі, а Моє Слово слухали з повагою і любов'ю. 

85 Говоріть завжди правду, і ви будете визнані учнями Святого Духа, бо навіть сніжинки не 

мають чистоти Мого Слова. Відблиск сонця на снігу гір боляче б'є по очах, але божественне світло 

не ранить духа, не засліплює його. 

86 Слухайте Мене, Я - Христос, Слово Отця. Я не приходжу скасовувати те, що було відкрито 

з перших часів. Мій закон той самий, це закон любові. Змінюватися можуть форми, але не зміст. 

Ось чому Я сказав вам, що оскільки ви чуєте Моє Слово через посередництво людей, ви не повинні 

сумніватися в ньому. 

87 Ось, перед вашими очима знову відкривається Шлях. Почніть піднімати свою душу, скажіть 

собі з внутрішнім задоволенням, що ви - Мої учні. Хто такі учні Божественного Вчителя? Хто 

любить ближнього свого, хто практикує Моє вчення про прощення, милосердя і безкорисливість. 

88 Маленькі діти, якими ви всі є за життя, і всі перебуваєте під покровом Мого Провидіння. 

89 Хто в молитві своїй говорить Мені: "Отче, нехай буде воля Твоя щодо мене", а коли на 

нього нападає випробування, вигукує: "Господи, за що Ти мене так відвідуєш?", - той ще не учень, 

але навряд чи учень-дитина, бо він не засвоїв уроку. Якщо ви прагнете бути Моїми учнями, 

подивіться на життя Ісуса, вашого Вчителя на землі, визнайте Його слухняність і відданість Отцеві 

з самого дитинства. Він прийшов у світ, щоб виконати волю Отця і пройшов через приниження, 

наклепи, невдячність, презирство, біль і жертву, не звернувши зі шляху, накресленого Предвічним. 
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90 Що ти відповіси про свій спосіб життя, коли прийдеш до Господа? Раніше ви знали, що 

кожен повинен відповідати за себе. Тепер ви дізналися, що від кожного з вас залежить безліч душ, 

за які ви також повинні відповідати. Бачите, в цьому важливість вашого прикладу в житті, щоб 

завтра не довелося пожинати гіркоту замість солодкого і приємного плоду. Не забувайте, що з тих 

істот, яких Я довірив вам, вийдуть нові покоління, яким належить розквіт спіритизму на землі. Ці 

благословенні покоління є божественною обітницею для людства. Ваш обов'язок - підготувати для 

них дорогу і дім, прийняти їх в атмосфері духовності та любові. 

91 Чи зможете ви їх розпізнати, коли вони прибудуть? 

Хіба не треба тоді не спати? Чи відчуває це світ? - Перед цим ви повинні підняти свій голос 

застереження, щоб усі прибрали колючки, які вони залишили на своєму шляху, а також нечистоти, 

щоб їхні діти не поранилися і не осквернилися, коли прийдуть на землю. 

92 Я вимагаю від вас, люди, єдності, щоб Моє божественне насіння проросло у вашому лоні. Я 

не хочу, щоб ви приходили до Мене зі сльозами на очах через порушення Моїх Законів, щоб ви 

нарікали на згаяний час. Ніщо не компенсує твоїх сліз у ті хвилини. 

93 Я говорив з вами в цей час, як з чистими і непорочними створіннями, щоб перетворити вас 

через любов. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 64 
1 Ось Мій урок, улюблені учні. Збагніть це і застосовуйте Мої божественні настанови. Це 

насіння, яке я довіряю вам, освячене. Плекайте його, розумійте, що від нього залежить плід, який 

ви отримаєте. 

2 У Другу Епоху Я говорив вам: "У домі Отця Мого багато жител", тобто "є багато світів, де 

душа може здійснити свою еволюцію. Здобувайте заслуги, щоб досягти високого місця у світах, де 

духовне світло і мир сяють з найбільшою силою. Куди ви підете після цього життя? - Я один знаю. 

- Ось чому я кажу вам, що через добрі справи ви повинні прокласти собі шлях до рівня, з якого ви 

зможете піднятися, поки не досягнете справжнього духовного миру, і що ви не повинні відтягувати 

час, коли ваш дух отримає нагороду, яку він заслужив цими справами любові до своїх братів і 

сестер. 

3 Ви бачите, що не покарання чекають на того, хто не виконав завдання, яке дав йому Отець. 

Ви лише пожинаєте результат своєї праці. 

4 Не на суді, створеному людською уявою, ви побачите Мене в ту Страшну годину, а в 

невідомих світах, куди підуть душі і знайдуть найчистіше і променисте світло, яке осяє тих, хто 

шукав у житті істину і духовний поступ. Ті, хто не шукав Моєї істини, прийдуть до місць спокути, 

де вони відновлять чистоту своїх душ, щоб потім просунутися і прийти до Мене; бо ніхто не буде 

втрачений. 

5 Наскільки вирішальною в той час буде відмова вашої совісті, бо ніхто не зможе змусити 

замовкнути голос того Судді, який існує в нерозривному зв'язку з вашим духом. Ви будете 

осмислювати усі вчинки свого життя, і жоден з них не буде судимий з надлишком суворості або з 

надлишком доброзичливості. Саме тоді те світло, яке Я використовував з самого початку, щоб 

висвітлювати шлях душ, засяє наполегливо. 

6 Любіть один одного від одного народу до іншого, об'єднуйтеся в єдине братство, щоб 

завтра, коли ви будете жити в різних духовних світах, ви могли любити один одного від одного 

світу до іншого. 

7 Істинно кажу вам: немає щасливішого дня для духу, ніж той, коли він складає своє 

доручення перед своїм Творцем, і коли цей плід виявляється приємним в очах Його безмежної 

Мудрості. 

8 Духи світла, ті, кого ви називаєте ангелами, прийдуть на цю зустріч, щоб представити вас 

перед вашим Отцем. 

9 Ваші горла вдруге вигукнули, коли ви побачили Ісуса, що йде: "Осанна, осанна Тому, хто 

йде в ім'я Господнє!". - Тепер, коли ти відчуваєш наближення Мого Духа, ти відкриваєш ворота 

святилища свого серця, застигаєш у ньому і показуєш Мені внутрішнє блаженство, що оточує тебе. 

10 Я - той самий, яким був тоді, ви - ті самі, Моє вчення - те саме. Проте ваша еволюція 

більша, і тому ви прагнете до більш досконалого союзу і шанування свого Творця. Сьогодні, коли 

ви молитеся, ваша душа, відірвавшись від тіла, з'єднується з ангелами, які населяють духовний 

простір, щоб разом з ними приєднатися до гімну хвали, який лунає не з землі, а з небес. 

11 Коли людство святкує пам'ять про народження Спасителя, серця людей наповнюються 

радістю і надією, яку неможливо пояснити. Те ж саме відбувається (навпаки), коли ви згадуєте 

страждання і жертву вашого Господа. Ви відчуваєте - нехай навіть на короткий час - незрозумілий 

смуток, і це тому, що Я завжди народжуюся і вмираю в серцях людей. 

12 Я хотів, щоб ви всі жили вічно, і Я можу це зробити, тому що Я - Життя. Ось чому Я завжди 

відкривав Себе Моїм дітям у різних формах, і ось чому Я дав їм Свій Закон, щоб він показав вам 

шлях, яким ви можете досягти Мене. - Коли люди вважали себе втраченими для вічного життя, Я 

приходив і дарував їм Своє прощення, стираючи їхні плями Своїм вченням любові і пропонуючи їм 

можливість спокутувати свої гріхи. 

13 Скільки крові впало на скрижалі Закону Першої Епохи, намагаючись стерти написане на 

них! Скільки було осквернено Моє Вчення Другої Епохи, не зумівши пригасити його світло! Але 

все Я простив, бо прощення є воскресіння і життя, і Я сказав вам, що Я є Шлях, Істина і Життя. 
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14 Часто мене запитують: "Учителю, якщо Ти прощаєш наші гріхи, то чому допускаєш, щоб 

ми спокутували їх болем?". На це я кажу вам: Я прощаю вас, але необхідно спокутувати ті образи, 

щоб ви могли відновити чистоту своєї душі. 

15 У Другу Еру Я сказав вам: "Просіть і буде вам дано, стукайте і відчинять вам". Зараз Я кажу 

вам, що ваша рука завжди повинна стукати в двері Отця, а не в двері судді. Шукайте Мою любов, 

Мою мудрість, Моє прощення, але не шукайте Моєї справедливості, яка невблаганна! 

16 Чеснота зневажалася і вважалася чимось шкідливим або марним. Зараз настав час для вас 

зрозуміти, що тільки доброчесність принесе вам спасіння, дасть вам відчуття спокою і наповнить 

вас задоволенням. Але все ж таки чеснота повинна зазнати багато перешкод і страждань, перш ніж 

вона зможе увійти в усі серця. Воїни, які її захищають, повинні боротися з великими зусиллями і 

великою вірою. Де ці воїни добра, активного милосердя і миру? Ви думаєте, що це так? - Ви 

досліджуйте себе зсередини і відповідайте Мені, що ви не такі. Натомість кажу вам, що при 

доброму бажанні ви всі можете належати до тих солдатів. Як ви думаєте, з чим я прийшов до вас? 

17 Якщо ви, зі свого боку, присвятите всю свою любов цій справі, ви будете мати заслугу в 

тому, що підготували шлях для приходу нових поколінь, які принесуть світові послання 

блаженства. 

18 Багато з того, що Я сказав вам у Моєму вченні, призначене для виконання вами. Але також 

усвідомте, що Я говорю через вас до ваших дітей. Слухай і осягай його, щоб твоє тіло м'яко 

згиналося і допомагало твоїй душі йти шляхом, який Я показую їй Моїми вченнями любові. 

19 Час, коли ти знайшов Мене, був для тебе сприятливим: голод ослабив тебе, а через плід 

цього дерева ти повернув собі життєві сили. 

20 Нинішній час небезпечний для людства, і люди ще далекі від рятівного ковчега, яким є Мій 

Закон. 

21 Я готую учнів, які мають довести світові, що виконання Мого Закону не є "неможливим", а 

також не означає жертвування. 

22 Якщо ти любиш свого ближнього, ти спасенний. Виконання цієї заповіді не є покаянням. 

Хто живе, щоб служити рідному братові і тим самим співчуває і полегшує його біль, тому 

достатньо короткої молитви до Мене, щоб Я творив чудеса за його посередництвом. 

23 Я поки що не посилаю Своїх посланців у далекі краї, бо їм ще багато чому треба вчитися. 

Як тільки вони стануть сильними і достатньо підготовленими, вони скажуть Мені в своєму серці: 

"Учителю, тепер ми оснащені". Потім я увійду до святилища тих учнів і там знайду покірність, 

смирення, мудрість і милосердя. 

24 Я поцілую працівника і вкажу йому шлях, той шлях, який - навіть якщо він далекий - 

наблизить його до Мене. На ній є колючки, з боків зяють прірви, подекуди трапляються підводні 

камені та небезпеки, а також спокуси. Але той, хто залишається на ньому з вірою, відчуває Мою 

Присутність на кожному кроці, бо Я вже говорив вам, що Я є Шлях. Хто міг подумати, що я 

залишу його в бою? Як ви можете думати, що Я відходжу від вас, коли ви виконуєте Мій Закон, 

адже Я ніколи не розлучався з вами в минулому? Дозвольте Мені випробовувати вас; життєві 

випробування зміцнюють дух, загартовують серце і вдосконалюють його. 

25 Коли ж люди прагнутимуть досягти досконалості свого духу? Сьогодні вони навіть не 

умиротворені, бо між ними немає доброї волі. Світло небесне почне відбиватися в цьому світі тоді, 

коли в людях виникне та доброзичлива готовність спрямувати свої кроки по шляху братерства, 

взаємоповаги, любові один до одного. 

26 Чоловіки і жінки цього народу: ви прості і зрозумілі, і тому Я даю вам Свої настанови 

простими словами, щоб усім було зрозуміло. Моє Слово - оплот вашої віри і надії, а блага і докази 

любові, якими Я засіваю ваш шлях, - заохочення і стимул, щоб ви продовжували йти по ньому, не 

слабшаючи у випробуваннях. 

27 Людство, розділене на силові блоки і нації, передчуває, що настав час Мого духовного 

одкровення, внутрішньо чекає Мене і прагне до Мене. Наскільки бажаною для нього буде звістка 

про Мою присутність і Мій союз з вами, яку ви донесете. 

28 Люди, готуйтеся бути вісниками Доброї Новини. Коли прийде цей час, твої уста не будуть 

закриті, і твоя рука не буде лінуватися сіяти і обробляти шматок землі, який дістанеться тобі. 
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29 Деякі народи вже прийняли візит першопрохідців; але необхідно, щоб працівники, яких 

навчав Сам Учитель у Третій Епосі, пішли і поливали те насіння, яке жадає роси благодаті. 

30 Як скоро ви побачите, як багато країн принесуть добрі плоди, які сьогодні ви вважаєте 

жорстокосердими і дуже далекими від духовності! 

31 Поля будуть родючими, адже їх ретельно підготували. Кропиву та бур'яни з них 

прибиратимуть доти, доки вони не очистяться. Тому, коли Мої учні прийдуть до них і побачать, що 

вони готові прийняти, вони скажуть Мені: "Дякую, Учителю!". 

32 Про час цього проголошення сповістять дзвони далеко і широко. 

33 Нехай цей народ буде готовий і прикрашений, щоб прийняти натовпи, які прийдуть до 

нього в пошуках прожитку і миру. Приготуйтеся, приберіть свої домівки і приготуйте найкращу 

їжу, щоб ви могли посадити прибульця за свій стіл. 

34 Істинно кажу вам, що в цьому натовпі всі прийдуть від жебрака до царя. Ті, хто знайдуть 

серед вас гостинність і любов, будуть співати хвалу вдячності Нескінченному. 

35 Ті, хто був відзначений Моєю благодаттю, знають, що вони є охоронцями і воїнами цього 

ковчега спасіння, і що вони повинні знищити всі сліди ідолопоклонства і фанатизму. Велика битва, 

яка чекає на вас, але факел вашої віри врятує вас. Ви вже відчули на собі, що таке наклеп, 

переслідування та інтриги. Ви вже перенесли всі ці випробування, які не застануть вас зненацька, 

коли знову з'являться на вашому шляху, бо до Мого Царства веде не всипана трояндами стежка, а 

та, на якій закарбувався кривавий слід Моїх кроків. Тому кажу вам: Блаженні ті, що терпітимуть 

гоніння та наклепи за Мене, і хліба та води не матимуть, бо вони прийдуть до Мене і прославлені 

будуть. 

36 Не бійтеся образ і знущань. Пам'ятайте, що їх кидали і у вашого Вчителя. Не бійтеся того, 

що люди скажуть про вас те, чим ви не є. Згадайте, що Мене називали чаклуном і чарівником. 

Якщо світ ненавидить тебе, пам'ятай, що він зненавидів Мене ще до того, як зненавидів тебе! 

37 Навчіться мовчати і надайте цю справу Мені. Будьте заступниками за тих, хто вас кривдить, 

і ваша заслуга буде великою. - Сьогодні ви ще не знаєте багатьох вад ваших ближніх, але коли ви 

навчитеся судити з істинною справедливістю, їхні вади стануть для вас очевидними, бо тоді ви 

зможете навчити своїх братів і привести їх до спасіння. 

38 Це шляхи Духа, які добрий учень Святого Духа повинен вивчити і пройти, не збившись на 

манівці. 

39 Дитина світла зможе ходити в темряві і знатиме, як знайти заблукалого, щоб врятувати 

його. 

40 Як це можливо, що в цей час, коли людство стогне, ви все ще мрієте про володіння 

великими матеріальними багатствами? Хіба Я дав вам Свій мир для того, щоб ви думали лише про 

свої земні амбіції? Ви постійно отримуєте новини про війну і нічого не робите для того, щоб 

допомогти собі духовно. Я вже давно прошу вас про об'єднання, але все ще бачу вас розділеними. 

Коли ж нарешті все людство відчує потяг до духовного об'єднання в думках і волевиявленні? - Я 

вже говорив вам, що в день вашого об'єднання ви утворите нездоланну стіну, яка дасть відсіч будь-

якій атаці. Ви вже повинні бути сильними, бо "плоди цих дерев" були рясними і всі вони були 

вашими. 

41 Хіба ви не знаєте своїм духом про чудеса, якими Я обдарував кожного з вас? Невже ви не 

зрозуміли, що все, чого Я навчив вас, було одкровенням від вашого Отця? Якщо комусь соромно 

бути учнем цієї Справи, то це тому, що він зовсім нічого не зрозумів у Моєму вченні. Сьогодні ще 

можна спокійно жити, навіть якщо нехтувати своїми духовними обов'язками. Але прийдуть 

відвідини, і тоді ви будете плакати над собою, проб'є ваша остання година, і ви не будете знати, як 

увійти в той світ, який вас чекає, і як заглушити голос своєї совісті. - Подивіться, скільки сердець 

входить у Мою Присутність через одного з вас, хто вірний і слухняний Мені! Усвідомте, як за вами 

на кожному кроці спостерігають ті, хто хоче знати, чи справді ви чуєте Святого Духа. 

42 Невже ви думаєте, що якщо з ваших вуст пролунає богохульство або непристойне слово, то 

невіруючий повірить, що ви є учнями Христа, Божественного Слова? Чи відповідають ці слова і ці 

фрази тому виразу і тим принципам, яким Я вас навчив? 
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На вас же діти дивляться: чого ви при них сперечаєтеся? Усвідомте, що таким прикладом, який 

ви подаєте, зло Каїна проникає серед малих. Пам'ятайте, що вони є вашими наступними 

нащадками, які передадуть те, чого ви навчилися, і те, чим ви були на шляху вашого Бога і 

Господа. 

43 Заробляйте добру нагороду, вирощуючи добрий плід для ваших братів. Готуйтеся до часів 

прийдешніх, бо перед Моїм відходом ще будуть чвари між вами, бо спокуса наближається до всіх 

вас. Ви повинні бути пильними. Моліться і виконуйте Мої настанови на практиці. Істинно кажу 

вам, що ті короткі проміжки часу, які ви присвячуєте практиці добра, дадуть свої благотворні 

наслідки в багатьох поколіннях, які прийдуть після вас. 

Ніхто не міг і ніколи не зможе визначати власну долю, це належить тільки Мені. Довіртеся Моїй 

волі, і ви пройдете життєвий шлях до кінця без особливих труднощів. 

44 Зрозумійте правильно, коли Я скажу вам, що жоден лист на дереві не рухається без Моєї 

волі; тоді ви дізнаєтеся, коли це Я випробовую вас, а коли ви спорожняєте свою чашу страждань - 

щоб потім звинуватити Мене. Тоді ви стаєте суддями і робите Мене обвинуваченим. - Визнавати 

свої помилки і виправляти їх. Навчіться прощати помилки своїх ближніх, а якщо не можете їх 

виправити, то хоча б накиньте на них завісу терпіння. 

45 Твоє благання за братів твоїх дійшло до Мене, бо ти ввійшов до Господньої святині, і там 

твій дух відчув себе в безпеці. Ті, хто шукає миру, хто шукає шлях, який приведе їх до кращого 

життя, - це ті, хто входить у Моє святилище. Ті, хто шукає скарбів і почестей світу, прагнуть 

знайти інші шляхи. Кажу вам, що мир, який живе тільки в Моєму Дусі, врешті-решт буде бажаним 

і шуканим для всіх. 

46 Хто або що на землі може дати вам справжній душевний спокій? Тільки безмежна любов 

вашого Отця. 

47 Є багаті багаті люди, які не мають здоров'я і не знають радості, а є бідні люди, які мають 

здоров'я і не знають, чим володіють, і живуть гірко, тому що бажають багатства або зручностей. Я 

не знаходжу в серцях людей благородних прагнень, а коли вони, нарешті, з'являються, то 

переслідують цю мету не найкращими способами. Ви маєте докази цього в цих безглуздих війнах, 

які недостойні істот, що володіють світлом Божим. 

48 Я - Мир, у Моїй безмежній Мудрості є все, чого тільки можна побажати. Але коли народи 

молилися, щоб отримати Мій Мир? Коли ж люди, які ведуть і керують народами, звернули свої 

погляди до Мене? Коли армії ставали на коліна і просили прощення у свого Небесного Отця після 

вбивства своїх ближніх? І мир настільки крихкий, що необхідно стежити і працювати над собою, 

щоб зуміти його утримати і не дозволити йому повернутися до Мене. Подивіться, як ви сповнені 

спокою після того, як вислухали Мене, і з цим спокоєм ви залишаєте місця зустрічей і приходите 

до своїх домівок; але як короткі миті, в які ви здатні зберігати цей спокій у своїх серцях! - Я 

називав вас "людьми миру", "дітьми миру". Але ви не наважуєтесь навчати Доброї Новини, бо 

знаєте, що для того, щоб нести мир, ви самі повинні ним володіти.  Але коли ви збираєтеся 

виконати цю велику місію? 

49 Учні, вчіться тримати Мій мир, зробіть його мечем і знищуйте розбрат і роз'єднаність, які 

панують у вашому домі. Наповнюйте життя тих, хто вас оточує, миром, щоб це послужило вам для 

практики, і завтра ви могли нести мир в інші домівки і до інших народів. Це насіння, яке Я даю у 

вашу житницю. 

50 Як швидко цей народ був би визнаний, якби мир жив серед них і вони демонстрували його у 

своєму житті; урагани, бурі і вихори розчинилися б у небутті перед силою вашого миру. Допоки 

серед цього народу існуватимуть чвари, він буде кволим, а його ворота будуть відкритими для 

реінкарнацій. 

51 Моє Слово в цих місцях зібрання зійшло потоками; Мої чудеса були рясними, щоб оживити 

вашу віру. Невже ви не зрозуміли сенсу Моєї роботи серед вас? 

52 Я назвав вас "Ізраїль", щоб ви сміливо вирушали, йшли за Мною і несли Мій Мир і Мій 

Закон у серця людей. Це ваша доля, і прийде час, коли цей народ підніметься у світі повним 

духовної сили. Вона з'явиться як світло в час розгубленості і сумнівів, коли голод і спрага правди 

буде найбільшою. 
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53 Учитель говорить вам: Люди, ваша рука ніколи не буде порожньою, ваше серце не буде 

дріб'язковим, бо ви не знаєте часу, коли опинитеся в оточенні натовпів нужденних або в облозі 

питань спраглих до знань. Твій обов'язок полягає в тому, щоб віддати всім багато з того, що Я влив 

у твій дух. Не відчувайте себе ніким, але й не вважайте себе найулюбленішими і єдиними 

володарями істини, яку містять божественні одкровення і дари благодаті Господньої, бо тоді вам 

загрожує небезпека потрапити під владу інших, подібно до того, як у давнину Ізраїль потрапив у 

полон через непослух Моїм заповідям. 

54 Що б відчуло ваше серце, якби побачило, що ваші діти сходять з правильного шляху, 

розчаровані вашим прикладом? Що відчув би твій дух, якби побачив із потойбіччя, що нові 

покоління шукають Мене в ідолопоклонстві? 

55 Племена (Духовного Ізраїлю) ще розпорошені, більша частина цього народу ще не знайшла 

дороги. Необхідно, щоб ті, хто почув цей голос і отримав Мої заповіді, спостерігали і чекали 

прибуття натовпів, оснащених таким чином, щоб - коли вони побачать вашу єдність і ваше 

поклоніння Богу - вони могли розпізнати Моє вчення і піти за Мною. Не сподівайтеся, що вони 

будуть однієї раси чи народу, бо серед них будуть люди всіх рас. 

56 Ілля поступово збирає свою паству разом, і істинно кажу вам, скоро настане час, коли ви всі 

знайдете один одного. 

57 Я назвав вас сильними Свого Дому і даю вам Свою божественну силу в кожну мить, щоб ви 

пильнували завдання, яке Я поклав на вас, молячись в Моєму Святилищі, яке існує в кожному з 

вас. 

58 Ласкаво прошу вас, ті, хто залишає світ на короткий час, щоб почути Моє Слово. Істинно 

кажу вам: через одного з вас, хто вивчить і виконає Мій урок, врятується (цілий) народ; так само, 

якщо цей народ підготується як єдине ціле і буде молитися з любов'ю, він досягне порятунку 

людства. Якщо цього не відбувається, то не тому, що вас замало, а тому, що ваша любов ще замала. 

Спочатку очистіть своє серце! Кому, як не вам, знати її недоліки та вади? Зрозумійте це і 

очистіться від усього, в чому докоряє вам ваша совість. 

59 Є багато тих, хто шукає виправдання своїм гріхам; але 

Я прошу вас: Чи обтяжував Батько дитину тим тягарем нещасть і страждань? Хіба Я не Той, хто 

приходив у всі часи і полегшував ваш тягар нещасть і страждань? 

60 Щогодини Мій голос кличе вас на добру дорогу, де є мир; але ваш глухий слух має лише 

одну мить чутливості до цього голосу, і ця мить є останньою у вашому житті, коли агонія сповіщає 

вам про близькість фізичної смерті. Тоді хочеться почати життя (заново), щоб виправити помилки, 

заспокоїти душу перед вироком своєї совісті, принести в дар Господу щось цінне і гідне. 

61 Я є Шлях, і цей Шлях Я показую вам з перших кроків людства на землі. Скажи Мені: коли Я 

залишав тебе без допомоги або без світла? В якому віці або в якому віці Я коли-небудь 

викреслював Мій Закон з вашого духу? Я ніколи не переставав говорити з вами, тому зараз 

вимагаю від вас вашого врожаю. Через Моє нове проголошення Я закликав вас до відповідальності 

з божественною суворістю і абсолютною справедливістю, і Я покладаю на вас відповідальність за 

ваші порушення Мого Закону. 

62 Я назвав вас учнями всіх, хто чув це слово. Але ви повинні довести це своїм життям і 

поширювати цю Добру Новину, щоб нинішнє людство могло підготувати шлях для нових 

поколінь. Ці істоти не повинні пити чашу гіркоти і страждань з перших днів свого дитинства, бо у 

них інше завдання. Але якщо ви дасте їм пити з цієї чаші, то будете покликані Мною до відповіді 

за це. 

63 О, якби ви жили з простотою птахів, які живуть в любові один до одного і які, відчуваючи 

наближення зими, відлітають у пошуках кращого клімату, але залишають свої гнізда на деревах, 

готові служити домівкою для своїх братів і сестер! - Зима вашого життя - це старість; але ви, 

маловірні, бачите в тій зимі холод смерті і кінця, не розуміючи, що після зими завжди приходить 

весна з її пробудженням, з її пташиним співом і пахощами. 

64 Ця мала віра в духовне воскресіння після цього життя і є причиною того, що ви до останньої 

миті свого існування займаєтеся людським, матеріальним, не розправляючи крила душі, щоб 

почати політ і не залишаючи після себе гнізда для нових мешканців, збудованого чеснотою і вірою. 
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65 Ви не такі, як птахи, бо ваш світ не мирний. Ви скоріше воїни, які ведуть безперервну 

боротьбу. А Я кажу вам: Борітеся - але благородно, зброєю справедливості володійте, в добрі 

наполегливо тримайтеся, добро є істина. Залишіть для нових воїнів прохідні шляхи, залиште для 

них землю прибраною і очищеною, щоб врешті-решт на ній восторжествували розум, любов і 

справедливість, а ви пішли спочивати зі Мною. 

66 Я повинен говорити з вами таким чином, тому що ваш світ живе, обплутаний війнами 

різного роду. Коли на світ обрушуються випробування, вони завжди нападають на нього 

непідготовленим, бо поки він мало думає про вічне і роздумує про нього, він занадто 

насолоджується насолодами світу і плоті. 

67 Істинно кажу вам, якщо люди не очистяться в цей час від плям, які вони нанесли в своїх 

душах, то сили природи прийдуть як вісники, щоб сповістити Мою справедливість і Мою славу і 

очистити людство від усякої нечистоти. 

68 Блаженні чоловіки, жінки і діти, які - коли вони розуміють близькість цієї справедливості - 

прославляють Моє ім'я, бо відчувають, що настав День Господній. Бо їхнє серце скаже їм, що 

наближається кінець панування зла. Кажу вам, що вони знайдуть спасіння своєю вірою, надією та 

добрими ділами. Але скільки з тих, хто житиме в ті часи, будуть хулити Бога! 

69 Людство, ви вважаєте, що для завоювання світу потрібні великі багатства і земні блага, 

забуваючи про Христа, який народився в хліві і який, не володіючи нічим на землі, все ж підкорив 

серця людей, зробив народи своїми васалами і був проголошений Царем і Господом. 

70 Зрозумівши і відчувши істину, ви відчуєте, як легко духу слідувати слідами свого Вчителя, 

навіть у найважчих випробуваннях. Робіть все, що для вас можливо, бо Я не буду вимагати від вас 

більше, ніж ви можете зробити. Тоді ви залишите шлях, прокладений для нових поколінь. 

Я вкладаю дітей у ваше серце і доручаю вам вести їх правильним шляхом. Зберіть їх разом, 

говоріть їм про Мене з любов'ю і відданістю. - Шукайте вигнанців, тих, хто живе загубленим серед 

злиднів і пороків. Даю духовну силу твоїм словам, щоб вони, виходячи з твоїх вуст, були дорогою 

до спасіння. Відкрий перед невігласами Книгу Істинного Життя, щоб їхня душа пробудилася і 

стала великою в проникненні в одкровення Святого Духа. Станьте таким, як ваш Учитель, і вас 

почують. 

71 Якщо в Другу Епоху я шукав скромного місця, щоб народитися людиною і знайти серця, в 

яких можна жити, то не шукай посади, яка зробить тебе шанованим. - Шукайте чутливу струну, яка 

присутня в кожному серці, щоб помістити туди Моє насіння і Мій цілющий бальзам. - Місце, де Я 

народився людиною, було Мені байдуже, але Я віддав навіть життя, щоб у ваших серцях 

народилася Моя Любов. Тепер кажу вам: люди, насіння цієї любові, символізоване в Моїй Крові, 

впало в серце всіх людей. Чому ви сьогодні не любите і не плекаєте те, що Я посіяв з такою 

любов'ю? 

72 Не будьте глухими до цього голосу, відкрийте очі на реальність цього часу і починайте 

робочий день з повною довірою і вірою. Інакше вам доведеться прокинутися сліпими в 

потойбічному світі, а Я говорив вам не входити в той світ із заплющеними очима. 

73 Невже Господь вимагає від вас неможливого? Я вчу вас лише сіяти любов, щоб ви врешті-

решт могли пожинати плоди життя. Плекайте серця дітей сьогодні, щоб завтра ви могли почути, як 

вони говорять про славу Святого Духа. 

74 Бережіть троянди і лілії, які є серцями юності, і завтра ви будете насолоджуватися цвітінням 

чеснот. Навчіть молитися духом, і ви всі зрозумієте, що це досконале спілкування, коли ви 

відчуєте, що ваш дух увійшов у Мою Присутність і живиться там Моєю любов'ю. 

75 І сьогодні Мій божественний промінь сходить до людей. Але пам'ятайте, що ви чули, коли 

Я говорив вам: "Де зберуться двоє або троє Моїх дітей, туди Я зійду, щоб дати їм Моє Слово". З 

тих пір кількість Моїх слухачів збільшувалася, поки вони не перетворилися на натовпи. 

76 Якщо Я виконав Свою обіцянку вам повернутися, то виконаю і Свою Волю піти. Належним 

чином використовуйте ті короткі періоди часу, які у вас залишилися, щоб почути Моє Слово, і ви 

будете оснащені як учні Святого Духа. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 65 
1 Приготуй святилище свого серця, щоб Моє Слово впало на нього, як бальзам. Але в цей 

момент я прошу вас: Чому я бачу тебе схиленим від болю? - Тому що ви не дивилися і не 

молилися. 

2 Коли ви їсте духовну їжу за Моїм столом, то чому не використовуєте ту суть, яка в ній 

міститься, - здоров'я і вічне життя? Коли ви зрозумієте Моє Вчення, щоб почати проповідувати 

його своїм братам у справах любові? 

3 Часом ви наважуєтеся сказати Мені, що Я не дав вам нічого з того, про що ви просили, хоча 

Я пропоную вам це постійно, і вам не вистачає тільки вашої підготовки, щоб прийняти це. 

4 Не обтяжуй свою душу ланцюгами гріха, звільни її, щоб вона могла піднятися і отримати 

від Мене все, що їй потрібно на шляху еволюції. Чому ви гасите своє світло віри, хоча Я серед вас? 

Я говорив вам, що на цьому народі лежить відповідальність за мир народів і порятунок людства. 

Але як ви виконаєте своє завдання, коли ваші кроки ще не визначені? - ви приходите слухати Моє 

Слово, ви говорите, що любите свого Господа, але слів недостатньо, потрібні добрі справи, щоб 

людство досягло Мого Миру; Я приходжу не для того, щоб позбавити вас Мого Миру, Я приходжу 

для того, щоб врятувати вас Я приходжу не для того, щоб знеохотити вас, а для того, щоб 

розбудити вашу душу. Візьми плід з дерева наново і наповни себе ним, о подорожній! 

5 Блаженний, хто їсть цей плід і твердо вірить, що він їв з дерева життя, бо істинно кажу вам, 

що він не помре. - У цей час Я знайшов вас мертвими для життя благодаті, але Моя присутність у 

цьому вченні стала вашим воскресінням. Ви вважали себе недостойними перебувати в Моїй 

Присутності, але Я зробив вас гідними, очистивши вашу душу від усіх її минулих гріхів і 

одягнувши її в чистоту. Цим прощенням Я дав тобі урок любові і справедливості; застосовуй його 

на практиці зі своїми братами. 

6 Яке ви маєте право судити і засуджувати своїх ближніх за їхню недосконалість? Пам'ятаєте, 

що Я говорив вам у Другу Еру: "Хто вільний від гріха, нехай перший кине камінь". 

7 Моє вчення ясне і чисте, щоб початківці могли зрозуміти його і закарбувати у своїх серцях. 

Я прийшов, щоб вести вас від уроку до уроку, поки ви не досягнете досконалого діалогу духу з 

духом. 

8 На вашу пустелю спокути тепер сходить небесна манна. Коли ви досягнете дому 

Божественного Отця, ви сядете за стіл Отця і будете їсти Його їжу. - Безкрайня пустеля символізує 

спокуту, а шлях - розвиток душі. 

9 Прийдіть до Отця, Він живе на вершині гори, і Він дасть вам сади і землі навколо неї. 

Чоловіки вирощуватимуть пшеницю, жінки дбатимуть про те, щоб сади і луки вкрилися квітами, а 

дитяча пісня зливатиметься з пташиним співом, щоб зробити вашу працю солодкою. Людська 

суєта не досягне твоїх полів, як і жадібність до майна, бо вони будуть подібні до пошесті, яка 

знищить твої плоди. Чи багато людей, почувши ці слова, можуть зрозуміти, до якої міри вони 

зійшли зі шляху, накресленого Моїм Законом? 

10 Коли людина переконується в тому, що немає прощення за її проступки, вона все далі і далі 

віддаляється від (правильного) шляху. О, якби він знав, що мить щирого покаяння може врятувати 

його і послужити йому спокутою, що - навіть якщо він вважає себе дуже далеким від Моєї 

божественності - його (від Мене) відділяє лише один крок, і цей крок - його покаяння. Хіба ви не 

чуєте Мого голосу? Хіба ви не відчуваєте, що Я приходжу як найлюблячіший Батько, як щирий 

Друг? Ви спите і тому не чуєте Мого поклику. Як ви почуєте Мої кроки, коли Я прийду "на хмарі"? 

11 Прокиньтеся, приготуйтеся побачити виконання Моєї обіцянки. Я назву блаженними тих, 

хто прокинеться і почує Мене, бо тоді Я вкладу в їхнє серце радісну звістку про Мою духовну 

присутність, а з їхніх вуст виходитимуть слова ніжності, світла і надії для людей. 

12 На ваш шлях насуваються ураганні бурі, тому ви повинні зміцнити свою віру, щоб пройти 

випробування і врятувати якомога більше людей. Я хочу, щоб ви були друзями і братами всіх 

людей. 



U 65 

67 

13 Це час, який бачив і сповістив Йоіл, коли діти людства будуть мати видіння і пророчі сни, 

коли їхні уста, рухомі Моєю божественною силою, будуть говорити, бо Мій Дух тоді буде вилитий 

на всяку плоть і на всякий дух. 

14 Ось народ, який тихо зароджується і зростає, і діти якого говорять словами Святого Духа, 

передають духовні послання, переступають духовним поглядом пороги потойбіччя і бачать події 

майбутнього. Істинно кажу вам, що насіння це посіяне по всьому світу, і ніхто не зможе його 

знищити. 

15 Вустами чоловіків, жінок і дітей ви чули Мій божественний концерт, немов у захваті 

віддалися насолоді чути голос Господа і Його ангелів. Моє Слово не тільки для одного народу, 

воно для всіх народів, для всіх віросповідань і релігій. 

16 Тільки ця група людей тут знає, що зараз Третій Час; але людство також дізнається про це, 

хоча заздалегідь буде заперечувати все, що Я відкрив вам, і все, що написано. Істинно кажу вам: це 

Слово дійде до краю землі, бо немає для Мене нічого неможливого. 

Я покажу світові Свої рани, як показав їх Фомі, щоб він увірував і покаявся, щоб він омився 

сльозами і після цього вірно пішов за Мною до кінця. Ця Божественна манна зійде на кожне серце, 

і всім душам буде відкрита дорога, яка веде до оселі Господньої. 

17 Вода колодязя Якова пересохла і не втамувала спрагу духу людства. Я вже говорив 

самарянці: "Істинно кажу тобі, що маю воду, яка - хто нап'ється з неї, не буде спраглий більше 

ніколи". І ця кришталево чиста і гучна вода - Моє Слово, яке Я виллю на світ, щоб втамувати його 

пекучу спрагу. 

18 Ілля вже давно веде Мою паству серед людства, закликаючи всіх до об'єднання. Ця паства 

повинна дивитися і молитися, бо вони володіють Моїм світлом і Моєю владою, щоб допомагати 

людству з любов'ю. 

19 Ви, хто чує ці вчення, знали їх в інші часи, але тепер ви повинні поширювати їх серед 

людства, щоб вони знали їх. Ви також знаєте, що після 1950 року ви будете без цього Слова. Але 

готуйтеся до того, що це не втрата, яку ви повинні оплакувати, а крок вперед, який приведе вас 

прямо до бою. Я буду поруч, і Мої посланці теж. Я продовжуватиму наглядати за тими, кого 

навчаю, і промовлятиму до вас через натхнення. 

20 Нехай ніхто не бажає, щоб Я продовжував Своє перебування серед вас, бо Я вже відкрив 

вам Свою Волю і передбачив вам рік і день, коли закінчиться цей прояв через людський орган 

розуміння. Нехай ніхто не наражає себе на осуд (недотриманням цього положення). 

21 Хто досі був занадто незграбний, щоб служити Мені, а потім озброїться, той втратить свою 

незграбність, буде говорити з мудрістю і творити чудеса. 

22 Якщо ви, люди, які Мене чуєте, плачете на думку про Мої Страсті і каєтеся у своїх гріхах, 

будьте благословенні. Бо істинно кажу вам: біль ваш очищає вас, і Слово Моє, що є життям і 

воскресінням, утішає вас. - Світло Моє - для всіх Моїх дітей, не тільки для вас, що населяють цей 

світ, але і для всіх душ, що живуть на різних площинах буття. Всі вони будуть звільнені і 

воскреснуть до вічного життя, коли виконають Мою Божественну Заповідь своїми справами 

любові до братів, яка вимагає, щоб ви любили один одного. 

23 Отець страждає, коли людство свариться, охоплене люттю війни. Брат повстав на брата, і 

невинна кров заливає землю. Сьогодні, у великий судний день, ви дихаєте атмосферою відчаю і 

смерті. Але до початку 1946 року боротьба закінчиться, і ви отримаєте перепочинок у своїх 

стражданнях. 

24 Весь біль людства важким хрестом лягає на Мене. Я був відкинутий і бичуваний родом 

людським, якого Я хотів зробити Своїми учнями, і з якого лише деякі пішли за Мною. Завтра, коли 

буде відома Моя Справа, яку Я відкрив у такому вигляді, Мене знову будуть бичувати, тому що 

Мене не зрозуміють. Це нерозуміння з боку Моїх дітей знову відкриває Мої рани, і Моя Кров знову 

падає на всі душі. 

Через те, що Я говорю істину і вчу любові, вони не визнали Мене, а згодом будуть зневажати 

вас за те, що ви повторюєте Мої слова і свідчите про Мене. Але коли ти візьмеш свій хрест і 

зійдеш на гору, ти врятуєш багатьох невинних і викупиш багатьох грішників. 
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25 Я прийшов до вас не як цар, Я з'явився смиренно, і з цього ви знаєте, що Слово, яке ви чули, 

є "Слово" Отця. Знову людство пропонує Мені терновий вінець і плащ невдячності. Я терпіла 

наклеп і відторгнення Моїх дітей. 

26 Душа хоч і знаходиться в повному розвитку, але спить. Але Я просвіщаю вас через дух, щоб 

ви повернулися на правильний шлях і звернулися до виконання свого завдання. Чому ти відчуваєш, 

що Моє Слово ранить тебе? 

27 Поки ви згадуєте Мої Страсті в Другій Ері, Серце, найніжніше Серце, плаче в тиші і 

заступається за своїх дітей, які не зрозуміли її. Вона не має ні докору тим, хто завдав їй стільки 

болю, ні звинувачення тим, хто приніс у жертву улюбленого Сина. Її любов і прощення для 

людства увінчує спокутну працю її єдиної дитини. Це ваша Небесна Мати, яку Я залишаю серед 

вас, щоб ви могли слухати її і знаходити розраду в її лоні. 

28 У глибині свого серця ви зараз відчуваєте божественний подих Господа. О, якби ви могли 

осягнути ту любов, з якою Я приходжу до вас! 

29 Через поєднання ваших сердець ви створили святилище, щоб прийняти Мене. Кожне серце 

підготувалося, кожен розум прояснився, і настав час для того, щоб Мій Божественний Промінь 

зійшов до вас. 

30 Візит наближається, і я готую вас до нього. Настав час і вам йти своїм шляхом твердим 

кроком і без страху. Ви - Ізраїль, а це ім'я означає "сильний". Завжди у вашому дусі було це 

благословенне насіння. - Справжня молитва зміцнює твій дух, очищає тебе від твоїх плям, втішає 

тебе, коли ти сумуєш, підтримує тебе в сирітстві і виводить тебе від спокус. Але як Я навчав вас 

молитися від духа до духа, щоб бути сильними в житті, так і в годину смерті піднесіть свій дух до 

Мене тими благословенними сходинками молитви. - Як далеко живе людство від справжньої 

молитви! Як мало тих, хто вміє її практикувати. Духовно люди живуть як древні: поклоніння 

Золотому тельцю, шанування язичницьких ідолів зберігаються. Вавилонська вежа вчених цього 

віку невпинно кидає виклик Моїй справедливості. 

31 Увірветься новий потоп, який змиє землю від людської корупції. Вона повалить вівтарі 

фальшивих богів, зруйнує камінь за каменем підвалини цієї вежі гордині та нечестя, знищить 

кожну фальшиву доктрину і кожну збочену філософію. Але цей потоп не буде складатися з води, 

як колись, бо рука людини розв'язала проти нього всі стихії, видимі і невидимі. Він сам виносить 

вирок, сам карає і сам судить. 

32 Кожен борг буде сплачений до найменших дрібниць. Для цього необхідно, щоб великі 

сьогодні стали слугами, а піддані піднялися. Хто Мене чує - увіруй у свою відповідальність за мир 

у всьому світі! 

33 Ви вже не двоє і не троє, хто Мене чує. Ваша кількість вже велика, бо насіння Моє 

поширилося від серця до серця, від дому до дому, від провінції до провінції, і звістка про Моє нове 

одкровення перетнула ваші кордони і досягла інших земель, де відлуння Мого Слова і звістки про 

Мої чудеса засвідчили, що Я воістину повернувся до вас. 

34 Дім Ізраїлю тепер у глибині вашого єства, у вашому дусі. Саме там Я виявив Себе в цей час 

за допомогою цього проголошення. 

35 Я говорив вам, щоб ви поспішали вивчати Моє вчення, щоб користувалися Моєю 

присутністю, бо час Мого відходу наближається, і ніхто не перебуває в невіданні про це. Ось, це 

випробування, яке чекає на вас. Хто буде готовий його пройти? - Ви розмножилися, і все ж Я не 

бачу вас сильними. Причина в тому, що вам не вистачає любові, допомоги і братерства одних до 

інших, ви не об'єднані Духом. І такими хочуть бути власники Ковчега Нового Заповіту? 

36 Я хотів, щоб ви були сильними своєю єдністю і великими своїм духом. Не обов'язково мати 

матеріальну силу, щоб бути великим, і не обов'язково мати знання про Землю, щоб бути вищим. Є 

дещо, що ваш Бог завжди відкривав вам, що в істині дає вам велич. 

37 Велике світло, яке Я вилив на вас, але не засліплюйтеся ним, бо тоді ви здастеся своїм 

братам дурнями і фанатиками. Це світло не тільки ваше, це світло Шостої Печатки, яке засяє в усіх 

народах. 

38 Ви прийшли переді Мною чистими, потроху звільнилися від фанатизму, ідолопоклонства і 

непотрібних традицій. Так ваше серце б'ється в унісон з вашим духом. Шлях починається в Мені і в 
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Мені закінчується. Але Я не вимагаю від вас, щоб ви пройшли цей шлях розвитку за один "день", 

але даю вам достатньо часу, щоб ви змогли пройти цей шлях до кінця. 

39 Я з вами на всьому шляху, Я даю вам силу, Я очищаю вас. Якщо ви будете судити про свій 

духовний розвиток за своїм теперішнім життям, якщо ви будете порівнювати своє теперішнє життя 

з життям зародження людства, то зрозумієте, що ви зробили великий крок уперед. Вивчайте Моє 

Слово з тим завзяттям, з яким ви вивчаєте галузі знань на землі, і в міру того, як ви будете осягати 

його, ви виявите, що те, що ви вважали незбагненним, було зарезервовано для вашого духу (для 

дослідження). У нинішній час мало-помалу спадає завіса багатьох таємниць, багато прихованого 

виходить на світло істини, і тому Мене більше люблять і розуміють Мої діти. 

40 Чи може бути подібність між дитиною і Отцем, якщо дитині не вистачає мудрості Отця? Ні, 

діти Мої, але Я не тримаю вас у невіданні. Я - Світло, що є Мудрість, і нею Я заллю вас, щоб ви 

полюбили Мене. Я воістину голодний і спраглий вашого вищого розвитку. Це - найвагоміша 

причина Мого прояву і Мого зв'язку з вами. 

41 Просвітіть і зміцніть себе цим вченням, бо у ваших серцях є передчуття війни, і ви повинні 

бути готовими. Я зберіг цей народ у мирі, щоб він прийняв Мене в своє серце. Насіння Мого 

вчення повинне принести плід. 

42 Скільки сліз ви проллєте, якщо не використаєте цей дорогоцінний час миру! Тоді ви 

виявите, що вас захопили війна, епідемії та відчай. Не намагайтеся зупинити війну фізичними 

покаяннями, які є марними жертвами. Якщо ти хочеш принести Мені покаяння, переможи 

непокірність, гордість або матеріалізм своєї плоті. Якщо ви хочете запропонувати Мені піст, то 

нехай він полягає у відмові від нестриманості, від того, що шкодить вам, у приборканні своїх 

пристрастей. Але будьте обережні, щоб не впасти в новий фанатизм, бо є багато дій, які дозволені, 

але можна зробити їх недозволеними. 

43 Я хочу, щоб ви досягли оновлення вашого тіла, так само як і вашої душі. Якщо ви 

зрозумієте, про що Я прошу вас, то досягнення цього не здасться вам жертвою, і ви зрозумієте, що 

виконання (Мого прохання) принесе вам велике задоволення і вищий спокій. 

44 Тим, хто підніметься з болота, бруду і егоїзму до життя служіння і активного милосердя для 

своїх братів, Я покажу на власному прикладі, що Моє вчення має світло і благодать для оновлення 

грішників. Цей приклад пошириться на всі серця. Хто не бажає бути серед тих, хто бачить Мене? 

Але істинно кажу вам, якщо ваші вчинки не будуть справді від серця, вони не принесуть плоду у 

ваших братів, і ви часто будете чути, як вони будуть називати вас лицемірами і фальшивими 

проповідниками. І я не хочу, щоб це сталося з вами. 

45 Ви повинні знати, що в наш час дуже важко обдурити людей. Їхній дух пробуджується, і 

навіть якщо він загубився в матеріалізмі свого існування, він чутливий до кожного духовного 

прояву. Але якщо не можете обдурити братів своїх, то чи можете обдурити Отця свого? 

46 Дозвольте любові Учителя оселитися у вашому єстві, щоб ви могли прощати своїх ворогів, 

як Він прощає вас. Тоді твоє серце буде як рятівний круг серед людей. 

47 Готуйте свій корабель, бо шторм може нагрянути з хвилини на хвилину. Хіба ви не 

відчуваєте близькість бою? Невже ваш розум нічого вам не відкриває? Прислухайтеся до голосів 

природи і спостерігайте за ходом сил природи. Проникніть у серце ваших братів, і ви відкриєте для 

себе звістку про битву, що наближається. Все говорить вам про хаос. Що стосується людського 

розуму - він винаходить лише зброю для знищення. Що стосується серця, то воно не дає місця 

почуттям братерства, але дає місце почуттям ненависті. Ні в одному тілі немає здоров'я, всі 

заражені хворобами і моровицею. Діти народжуються з тягарем болю, батьки не розуміють своїх 

дітей, а діти не розуміють своїх батьків. Подружжя розлучається, жінки втрачають цноту, не 

надаючи цьому ніякого значення. Люди оскверняють те, що є найсвятішим. - Релігійні громади 

нехтують і ворогують між собою, а серед людей набирають силу пороки. - Тим часом Моє Слово 

будить вас лагідним напучуванням і закликає до оновлення, щоб ви врятувалися від потоплення в 

цьому бурхливому морі. Тільки таке духовне вчення, як Моє, здатне утримати людину на 

життєвому шляху. Тільки Моє Слово може вирішити глибинні проблеми духу і підсолодити 

існування людини на її шляху випробувань і страждань. 
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48 Коли людство виростило велике дерево, більшість плодів якого були гіркими і 

смертоносними, чи не здається вам прекрасним, що Я саджу дерево, яке ви допомагаєте Мені 

доглядати, і що його плоди життя, істинного миру і божественної мудрості компенсують вам 

стільки болю? Бо Я - дерево, Я - лоза, а ви - гілки. Нехай ваш дух зростає в його дарах, щоб ви 

давали приємний затінок і плоди життя доброго смаку. Я є Істина, і це виходить з уст цих людей, 

хоча вони й грішники, бо Істина Моя сильніша за ваші гріхи. 

49 Я ще раз показую вам шлях і життя, і знімаю темну пов'язку з ваших очей. Коли ви чуєте це 

слово, ви говорите у своїх серцях: чому Я не зміг звільнитися від пороків раніше, коли вчення 

Господа таке прекрасне, і чому воно не було стимулом у Моєму існуванні? Тому що ви живилися 

не Моїм Вченням, а обрядами, які лише вражають органи чуття, а душу залишають порожньою. Тут 

Я даю вам Своє Слово без форм поклоніння і обрядів, щоб воно увійшло безпосередньо у вашу 

душу. Тут немає ніякого освіження для ваших фізичних відчуттів. Сьогодні у момент Мого прояву 

задіяний тільки ваш слух. Завтра, коли Моє Слово, передане через людський орган інтелекту, 

більше не буде чути, навіть ваш тілесний слух не буде сприймати Мій голос; це буде ваш дух, який 

отримає Мою настанову через натхнення, і в серці буде чути відлуння його. - Виходьте на шлях з 

вірою і йдіть без поспіху і з роздумами. 

50 Недалекі дні, коли люди будуть згадувати Мої Страсті. Істинно кажу вам, коли люди 

пробудяться до світла цього часу і, звільнившись від зовнішніх форм поклоніння, шукатимуть 

Мене духовним шляхом, їх піднесеність і простота стануть найкрасивішими пальмовими гілками, з 

якими вони приймуть Мене в Другому Єрусалимі, Духовному Місті. Я хотів, щоб кожного разу, 

коли ви згадуєте Мої Страсті, ви робили це без обрядів і зображень, щоб ви пам'ятали Мої Діла і 

глибоко роздумували над ними. Тоді ви відчуєте, як мудрість пробуджується до нового життя у 

вашому дусі. 

51 За допомогою цих вчень, як і в минулі часи, Я усуну ваші (релігійні) традиції і змушу ваш 

дух дотримуватися Мого вчення і Мого закону. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 66 
1 Ви почули поклик дзвону і прокинулися. Дзвін був Моїм голосом, який ви прийняли через 

орган людського розуму, і те, що пробудилося, було вашим духом. Не поринайте знову в апатію, 

любі мої, бо ви живете в час боротьби. Оскільки ви вже почали сіяти, Я не хочу, щоб ви покинули 

свої поля, і не хочу, щоб ви втратили місце, яке ви займаєте в Моїх благах і яке вам коштувало 

стільки болю, щоб досягти його. 

2 Дозвольте вашому духу утвердити свою волю над тим, що думає ваш розум і душа, бо саме 

він істинно відповідає за завдання, яке обтяжує душу. Пам'ятайте: якщо замість того, щоб слідувати 

вказівкам Духа, ви схильні підкорятися спонуканням плоті, ви незабаром повернетеся на шлях 

безплідної боротьби, у світ легковажності і суєти, в якому ваша душа буде відчувати порожнечу і 

смуток. 

3 Приходьте на Мої землі і перебувайте в них. На їхніх полях є місце для всіх, у Моїй житниці 

- насіння в достатку, а в Моїй любові - вода життя, щоб ви могли доглядати за божественним 

насінням. 

4 Я, Вселенський Сіяч, навчу вас усьому, що вам потрібно знати. Моя любов і Моє терпіння 

будуть супроводжувати кожне Моє повчання, щоб воно закарбувалося у вашій душі. Тому, коли ви 

вважаєте за потрібне сіяти, згадайте, що ваше серце стало притулком Мого Слова, і зверніться до 

нього в бажанні отримати Моє насіння любові до братів ваших. 

5 Не поспішайте зараз слухати Моє Слово, щоб дозволити йому проникнути туди, куди воно 

повинно досягти, а потім, коли настане момент сіяти, починайте денну роботу обдуманим кроком, 

щоб не втомитися передчасно, і щоб швидко піднятися знову, якщо впадете. 

6 Не зупиняйтеся на поверхні Слова, бо тоді ви не прийдете до сприйняття його суті і не 

зануритеся в його безмежне світло. 

7 Не ставайте фанатиками і не впадайте в ідолопоклонство, люблячи речі, яким ваші брати 

надали якусь божественну символіку. Пам'ятайте, що якщо ви хочете бути учнями глибоко 

духовного вчення, ви повинні боротися за те, щоб видалити зі своїх сердець те чуттєве поклоніння 

Богу, яке живило людство протягом століть. Але тоді робіть це з усією рішучістю, учні, якщо ви 

дійсно переконані в тому кроці, який хочете зробити. Не повинно статися так, що одного дня ти 

проповідуєш, що твої ближні повинні відвернутися від ідолопоклонства і релігійного фанатизму, а 

потім раптом у випробуванні, яке приходить на твою долю, ти падаєш на коліна перед ідолом. 

8 Чи розумієте ви, чому Я завжди кажу вам, щоб ви осягали Моє Слово і вивчали його? Бо 

тільки так світло переконання може проникнути у ваше єство. Тоді обов'язково відбудеться повна 

трансформація вашого способу відчувати, мислити і діяти. 

9 Якщо ви будете спостерігати за розвитком Моїх проявів через людський орган інтелекту, то 

прийдете до висновку, що поступальний рух у Моєму вченні був досягнутий обдуманим, але 

твердим і впевненим кроком, який Я рекомендую вам для наслідування. 

10 Зрозумійте, що в попередні роки я не говорив з вами з тією ясністю, з якою говорю зараз. Я 

був терплячим і поблажливим, допускав і деякі зовнішні акти поклоніння, бо ще не настав час 

відокремлювати зерно від полови, тобто духовний зміст Мого вчення від непотрібних форм 

поклоніння. Я бачив, що ваша віра не була достатньо твердою, щоб почути певні одкровення. 

Однак зараз, коли світло Мого вчення поступово проникає в душі деяких Моїх учнів, Я можу 

говорити з вами ясно. 

11 Я знаю, що не всі нині розуміють значення одухотворення, і не всіх влаштовує ідея 

харчуватися лише сутністю і відмовлятися від обрядів, символів і зовнішніх актів поклоніння, 

якими так захоплюються багато сердець. Але Мені буде достатньо, щоб група учнів зрозуміла 

значення одухотворення, коли Я закінчу Своє Слово серед цього народу; бо ця група буде 

вважатися першим плодом, породженим Моїм Словом, проголошеним через орган людського 

інтелекту. to help you understand My Doctrine, I continue to give you My teachings, I bless you and tell 

you: be welcome, My children, feel the warmth of My Spirit, feel My Presence and remember that time 

when you surrounded Me to listen to My Divine Words - when you followed Me in the ways to see Me 

perform miracles, while some did not miss a syllable of Mine to find out if what I was saying was truth or 
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not; some of you, like others of you, did not miss a syllable of Mine to find out if what I was saying was 

truth or not; some of you, like others of you, did not miss a syllable of Mine to find out if what I was 

saying was truth or not; some of you, like others of you, did not miss a syllable of Mine to find out if what 

I was saying was truth or not Деякі з вас, як і інші, чули гармонійний голос, який безперестанку 

говорив про любов, прощення і милосердя. Це було світло, яке ніколи не сяяло перед людьми. Це 

слово відкрило новий час для народу Ізраїлю і для всього людства. 

12 Багато з тих, хто чув Мене в Ісусі, прийшли на Землю в цей час і почули Мене ще раз. Хоча 

вони вважали, що виконали своє призначення на цій планеті і зайняли Землю Обітовану, душа 

повернулася, щоб спробувати зробити ще один крок вперед на шляху до своєї душевної 

досконалості. 

13 Розвиток необхідний для того, щоб душа просвітлювалася Моєю мудрістю. Сьогодні ви 

знову чуєте голос, який промовляє до вас про любов. Новим учням і всім людям кажу: Любіть 

братів ваших, просіть Мене за ближнього вашого, і Я дам вам чудеса. Не бійтеся відкрито 

сповідувати перед світом ту місію, яку несе ваш дух. Істинно кажу вам: ви не зможете приховати 

свої духовні дари, і вони рано чи пізно виявлять себе. 

14 Наскільки складно, як вам здається, пробитися до виконання свого завдання в цей час. Але 

Я кажу вам, що це не важко, бо людство готове прийняти Моє послання. 

15 У всі часи слабкі впадали у відчай перед обличчям битви, а сильні показували, що віра в 

Мій Закон перемагає все. Твоєю долею, Ізраїлю, було оголошувати світові все нові і нові послання 

і одкровення, і саме тому ти іноді сумніваєшся, чи знайдеш ти віру. Але не турбуйтеся, візьміть 

насіння, яке Я вам довірив, і посійте його. Ви вже побачите, скільки полів, які ви вважали 

безплідними, ви знайдете родючими, коли вони стануть плідними завдяки істині Мого Слова. 

16 Не відмовляйтеся від виконання своєї місії через те, що відчуваєте себе недостойними. 

Істинно кажу вам: хто має місію і не виконує її, той чинить так само нечестиво, як і той, хто 

свідомо зневажає Закон. 

17 Не забувайте, що врешті-решт Отець зажадає від вас звіту - і за те, що ви зробили злого, і за 

те, від чого утрималися. Знайте, що і один, і другий переступ принесе страждання вашій душі. 

Поширюйте Моє вчення, говоріть людям Моє Слово, переконуйте їх своїми справами любові, 

запрошуйте їх почути Мене, і коли вони прийдуть натовпами і світло віри запалає в їхніх серцях, Я 

назву їх дітьми Нового Народу Ізраїлю. 

18 Ви більше не зможете зійти зі шляху. Я дав вам світло, щоб ви могли осягнути його, і Я 

відкрив ваші очі, щоб ви могли проникнути навіть у потойбіччя. Використання ваших дарів завжди 

повинно бути добрим, щоб наслідки були приємні вашому серцю і угодні Отцю. 

19 Зрозумійте, що Я прийшов, щоб дати вам досконале навчання. Ви чули через Моїх носіїв 

голосу в різних місцях і регіонах, що Моє Слово більше не буде чути після 1950 року. Вже сьогодні 

Я говорю вам: Скільки з тих, хто сьогодні слухає Моє Слово з видимою повагою, знехтує ним, 

коли прийде час; скільки з тих, хто сьогодні говорить Мені: "Господи, я не зійду з цього шляху", 

будуть потім шукати Мене в церквах, в синагогах, на вівтарях і в образах - і не знайдуть Мене? 

20 Вважайте, що Я не прагну здивувати вас, несподівано відкликаючи Моє Слово, але Я 

повідомляю його вам задовго до цього і багатьма способами, щоб ви зрозуміли, що ви повинні 

використовувати ці короткі проміжки часу і ці уроки, щоб не впасти в помилку і не вчинити 

профанацію пізніше. Скільки з тих, хто сьогодні називає себе Моїми учнями, Моїми працівниками, 

зрадять Мене в ту годину! 

21 Час, коли ви більше не будете чути Мене через орган голосоносця, визначений. Але Я 

пообіцяв тим, хто підготується, що згодом вони почують звук Мого Слова у святилищі свого серця. 

22 Моє правосуддя вирве з коренем усі бур'яни, і Моя Воля, щоб у ту годину Мій серп знайшов 

вас як пшеницю, а не як бур'ян. - Я говорю вашою мовою і з повною ясністю, щоб завтра ви не 

сказали, що Я говорив з вами образно і тому ви Мене не зрозуміли. 

23 Ці місця зустрічей залишатимуться доступними для ваших зібрань і надалі прийматимуть 

нові натовпи людей. Духовні опікуни захистять їх. 
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24 Я говорю вам про вирішальний крок, який ви зробите, про час випробувань, який 

наближається, але не бачу, щоб ваше серце тремтіло. Як же ви звикли до Мого Слова! Але він 

прийде до кінця, а ви не оцінили того скарбу, яким володіли! 

25 Я неодноразово говорив вам, що не буду осквернений марнотою або злом, тому ви повинні 

розуміти, що я не буду брати участь у ваших нечестях і профанаціях. 

26 Деякі змінилися, коли почули Моє вчення; але подивіться, в чому полягала їхня зміна: вони 

прийшли смиренними, плачучими і розкаяними, не маючи нічого доброго. Але потім, отримавши 

свій духовний спадок, вони гордо підняли обличчя, відчувши себе панами і навіть царями, і в своїй 

гордині захотіли вийти за межі волі Отця. Знаєте, де залишаються марнославство і зарозумілість? 

Усередині землі. - А непокора, неповага і образи? У вашій душі, як тільки вона скине свою тілесну 

оболонку. - Ви - атоми, що живуть завдяки Моєму Божественному Милосердю, без якого ви 

перестали б існувати! 

27 Якщо хтось у своєму марнославстві вважає, що він може повністю осягнути Мою роботу 

своїм інтелектом і все зрозуміти, то це тому, що він нічого не розуміє. З іншого боку, той, хто 

заглиблюється в Мою мудрість і Мою велич до такої міри, що каже: я нічого не знаю і ніщо перед 

Господом, - той перебуває в процесі розуміння. 

28 Якщо цей народ, який так насолоджувався Моїм Словом за цей час, не попрацює над собою, 

якщо не схилить свій непокірний розум до Мого вчення, то йому доведеться пролити багато сліз у 

майбутньому. 

29 Хочеш знати, чого Я бажаю: щоб на землі ти виконував Мої заповіді в смиренні, щоб душа 

твоя, ставши чистою і світлою через виконання своєї місії, піднялася дуже високо після завершення 

своєї місії, поки не досягне тих благословенних осель, призначених для слухняних дітей Господніх. 

30 За Моїм столом для кожного з вас приготовлено місце і страва. Поївши і випивши за Моїм 

столом, ви більше ніколи не будете відчувати ні голоду, ні спраги. Ви більше не будете шукати 

Мене в церквах і на вівтарях, зроблених людськими руками, бо зрозумієте, що носите Мене у 

внутрішньому святилищі своєї душі. 

31 Я приготував усе для того часу, коли ви опинитеся біля Мого Слова, бо Я пильную за всіма. 

О, якби ви жили в очікуванні Мене, наскільки великим був би ваш прогрес! Але тепер ви зі Мною і 

слухаєте Моє вчення. 

32 Люди, не бійтеся життєвих випробувань і не давайте себе обтяжувати тягарем своєї 

провини. Дайте духу час і сили для виконання свого духовного завдання, тоді ви завжди будете 

просуватися вгору по своєму шляху розвитку. 

33 Жінки, не плачте тільки за своїми коханими. Пам'ятайте, що ваше серце має відчувати біль 

людства. Простіть своїх братів і сестер, щоб ваше серце було чистим і дало притулок милосердю. 

34 Невже ви думаєте, що Я прийшов би до вас, якби спочатку не простив вас і якби не було 

милосердя в Моєму Дусі? 

35 Я хочу, щоб ви зробили це зі своїми братами. Але не бійтеся нести їм Добру Новину, не 

сумнівайтеся у своїх духовних дарах, не сумнівайтеся в успіху ваших справ любові до них, бо без 

віри ви зазнаєте поразки, ваше слово не буде переконливим, а справи ваші не матимуть твердого 

підґрунтя. 

36 О людство, благословенне творіння, якби ви знали, як любить вас Отець ваш! Ви заблукали, 

і Я прийшов шукати вас. Кожного разу, коли ви шукаєте Мене, Я відчиняю вам ворота спасіння; ви 

кличете Мене, і Я миттєво відповідаю вам. Але ви не відчуваєте Мене, не чуєте Мене і не бачите 

Мене, бо ви не (духовно) пробуджені. 

37 У цей час Я готую цей народ для Себе, щоб з нього вийшли ті сто сорок чотири тисячі, які 

повинні нести Моє послання людству. 

38 Улюблені, сприймайте земні відвідини спокійно і в кожному випробуванні бачте етап, який 

наближає вас до тих домівок, які хоч і невідомі вам, але про які ви мрієте і за якими прагне ваша 

душа. 

39 Це Я, Господь, звертаюся до вас. Не дивуйтеся, що Я даю Себе знати вам, бо це Я роблю 

відтоді, як створив першу людину. Трохи подумайте, зверніться думками до минулого, зверніться 

до історичної довідки, і ви побачите, що Я давав про Себе знати людству на кожному кроці. 
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40 Дітям, які слухають Мене, кажу: Блаженні ви, що прийшли на землю в час Духа Святого, бо 

ваші дари знайдуть сприятливе поле діяльності для прояву себе. Але послухайте Мене, не ведіться 

на погані приклади ваших предків. Вважай, що Кров Агнця, перетворена на Світло, зійшла на твою 

душу, щоб показати їй шлях, по якому вона повинна піднятися в слухняності і любові, щоб досягти 

Мене. Ласкаво просимо вас - тих, хто прийшов сюди в прагненні отримати свій спадок, на який 

вони так довго чекали. 

41 Це радість у дусі Отця, коли ви більше не потребуєте, але Я не встановлюю ціни за те, що 

даю вам. Я дарую вам Свою милосердну любов, не ставлячи вам умов, а ви, навпаки, ставите їх 

Мені, щоб полюбити Мене, і тоді Я дарую вам те, що ви просите у Мене. - У цій інструкції ви 

навчитеся просити, отримувати і віддавати. Навчіться також чекати години, коли буде Моя Воля 

дати вам те, що найбільш корисно для вашої душі. Не впадайте у відчай, не хуліганьте, не 

зневірюйтесь, пам'ятайте, що Я люблю вас, що Я справедливий до вас. - Тим, хто служить Мені в 

цій роботі, Я кажу: не шукайте винагороди або нагород. Робіть справу любові і йдіть вперед. Все, 

що ви робите в Моє ім'я, ви побачите здійсненим, і в цьому ви матимете найкращу нагороду. 

42 Багато хто дивується, коли чує Моє Слово через людські вуха, і дивується: "Що ж такого в 

нас, смертних, що Сам Бог зволив до нас промовляти?". Але Учитель відповідає вам: Я не 

знаходжу в вас нічого доброго, але я знаходжу привілей, а саме, що ви маєте дух. І якщо Я говорю 

з вами розумом і вустами людини, то тому, що він має життя, на відміну від ваших ідолів, через 

яких ви поклонялися Мені. У минулі часи Я не проявляв Себе в цій формі, тому що ваш дух і розум 

не були достатньо підготовлені і розвинені, щоб прийняти Мене. Сьогодні Я знайшов вас 

достатньо сильними, щоб ви могли відкрити Мене через ваше посередництво. Слову вже не було 

необхідності ставати людиною, щоб промовляти до вас. Цей дар був зарезервований для вас 

Святим Духом. 

43 Я стою над часом, над усім створеним, Мій Божественний Дух не підлягає розвитку. Я 

вічний і досконалий, на відміну від вас, які мають початок, підкоряються законам еволюції і 

відчувають плин часу над своїм буттям. Не кажіть, отже, що Отець належить до одного віку, 

Христос - до іншого, а Святий Дух - до третього. Бо Отець вічний і не належить жодному віку, але 

часи - Його, і Христос, коли Він зник як людина, є Сам Бог, як і Дух Святий, який є не хто інший, 

як Сам Отець ваш, який готує Свою вищу форму прояву серед вас, тобто без допомоги будь-якого 

матеріального посередника. 

44 Коли ви відчуваєте, як Я проявляю Себе через людський орган інтелекту, сприймайте цю 

форму лише як підготовку до того, щоб завтра ви могли з'єднатися з вашим Отцем у досконалості 

від духу до духу. - Я назвав сьогоднішню форму союзу підготовкою, але Я не перестав виявляти 

Свою славу через неї, і Я не перестав відкривати вам досконалі вчення. 

45 Ви не повинні бачити різних божеств там, де існує лише Одне, яке повинно було проявити 

себе на різних етапах одкровення, відповідно до того духовного прогресу, якого поступово досягає 

людство. 

46 Потім Ісус дав вам досконале одкровення від першої до останньої миті Своєї подорожі в 

цьому світі. Але Він пояснив вам: "Я не говорю вам усього, бо ви не зрозумієте. Але відразу після 

цього Він сказав: "Я пошлю вам Духа Істини, Який відкриє вам усе". Так Я давав вам зрозуміти, що 

для тих, хто не зміг зрозуміти Мої одкровення в той час, настане час, коли через розвиток свого 

духу і його піднесення вони осягнуть ці одкровення на основі Мого Слова Третьої Епохи. 

47 Сьогодні ви перебуваєте в епоху, коли Господь приходить у Дусі, щоб дати вам нові вчення 

Своєї прихованої мудрості. Цей час ледь настав, і ви не можете уявити, що він несе для духу 

людського - ні кроки, які роблять люди на цьому шляху, ні нові одкровення, які призначені для вас. 

Час матеріальних чудес, як ви їх розумієте, закінчився. Сьогодні ваш дух приголомшений 

захопленням і любов'ю перед обличчям Моїх нових справ і одкровень. Раніше ви вірили тільки 

тому, що неможливе стало можливим - перед обличчям матеріального дива. Сьогодні ви повинні 

увірувати через божественну сутність Моїх одкровень у вашому дусі. Чи прагнете ви чудес 

минулих часів, таких як скеля, з якої після удару по ній потекла вода, або манна, яка врятувала 

натовпи людей від голодної смерті в пустелі? Пам'ятаєте Христа, як Він повертав зір сліпим, 

очищав прокажених, давав можливість ходити кульгавим, лише наказавши це робити? Чи 
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пам'ятаєте ви мертвих, яких Він воскресив, сказавши їм лише: "Встаньте!". Істинно кажу вам, що 

всі ці чудеса прийдуть знову, але ви побачите їх здійснення іншим чином, і воістину, скільки їх Я 

роблю серед вас у цей час! 

48 З плином часу Я все більше і більше наближався до вас, поки не став людиною, щоб жити 

серед людей. Зараз ви починаєте своє сходження і будете наближатися до Мене все більше і більше. 

Хто з вас хоча б зрозуміє ці вчення, коли настане 1950 рік? 

49 Перед вами драбина Якова, це та, яку бачив уві сні Патріарх, це той шлях, який пройде ваша 

душа, щоб дійти до Господа. - Ви знаєте багато і нових вчень, але це не буде приводом для того, 

щоб висміювати тих, хто у своєму невігластві шукає Мене з ідолопоклонницькими культами. Чи 

знаєш ти, що вони, хоч і знають менше, але не люблять Мене більше, ніж ти? Драбина, про яку Я 

говорю з вами, - це шлях, по якому всі повинні безповоротно прийти до Мене. 

50 Люди, народи воюють. Моліться і не судіть їх. Не сподівайтеся на перемогу одних і 

знищення інших, бо всі проходять суворе випробування. 

51 Моя любов і Моя благодать з вами. Це вже Третій раз, коли ваш дух піднімається заново в 

прагненні до Світла. Незважаючи на час, що минув, і навіть серед хаосу, що панує у вашому світі, 

ви змогли відправитися на пошуки Мене. Хто може перешкодити розгортанню дарів, які Він несе в 

своєму дусі? 

52 Дозвольте Моєму Слову проникнути у ваше серце, щоб згодом воно досягло всіх людей. 

Якщо ви помітите, що Мої голосоносці не досягли досконалості, зрозумійте, що навіть 

найпростіше вчення або найпростіша доктрина, яку Я передаю вам через них, містить у собі 

божественну сутність. Підбадьорюйте ці серця своєю вірою і довірою, і істинно кажу вам, ви 

пожнете досконалі плоди. 

53 Коли цей народ буде жити, практикуючи Мою Доктрину Одухотворення, ви побачите, що 

сюди приїжджає велика кількість іноземців, які вважають цю землю Землею Обітованою, і коли 

вони опиняться в її лоні і побачать, як живе цей народ і як він підносить своє поклоніння Богу, 

вони зрозуміють, що у вашому серці живе мир і світло Господнє, але що Новий Єрусалим 

знаходиться за межами цього світу. Пильнуйте, щоб ваші справи не розмили шлях, який може 

привести їх до жаданої мети, якою є Моє Царство. Любов'ю, доброзичливістю, братерством треба 

приймати своїх братів, щоб не було неприязні чи образи до жодного брата з іншої раси чи нації! 

Любіть і прощайте, бо цим ви запалите в їхніх серцях надію на Моє Божественне прощення. 

54 Навчайте покаяння, каяття, оновлення, терпіння у випробуваннях і в досвіді спокути, і ви 

тим самим знищите забобонний страх перед пеклом, як ви його собі уявляли, і замість цього 

побудуєте святилище для Моєї Божественності і надасте форму більш досконалому уявленню про 

Мою Божественну Справедливість всередині вас. 

55 Адже це Я навчив вас любити один одного і прощати того, хто вас ображає, і Я дав вам 

докази цього Своїми справами. - Я говорю з вами про небесні прояви, але роблю це метафорично, 

щоб ви краще Мене розуміли. Я не можу розкрити вам усього духовного життя, бо ваш розум ще 

не в змозі осягнути його. Краще Я покажу вам крок за кроком шлях, що веде до вершини, і коли ви 

найменше про це думатимете, ви побачите себе в Моїй Присутності. 

56 Я оголосив вам часи відвідин і болю. Але не бійтеся, бо коли ви ввійдете до них 

приготовані, то здивуєтеся чудесам, які Я приготував вам у ті дні. Тоді увірують невіруючі. 

57 Все, що Я відкрив вам у ці часи, ви повинні донести до людства. Це ваше завдання, яке ви 

повинні виконати, щоб ви могли продовжувати підніматися в потойбічному світі. 

58 Учні, істинно кажу вам: якщо Я за цей час дав про Себе знати між вами, то не тому, що 

Мене покликали люди. Я шукав вас, бо це Моя 

Воля була, і таким чином я виконав обіцянку. Сили природи свідчили про Мою оновлену 

присутність, і деякі серця відчули це. Не дзвони сповістили Мене! Наскільки люди повинні будуть 

очиститися, щоб сприймати Мою присутність! 

59 Якби світ дотримувався Мого Слова, то не потрібно було б людським очам проливати 

сльози, щоб побачити Мене. 

60 Я ще раз показую вам листок Закону. Це початок і кінець Книги, яку Я відкриваю вам в цей 

час, щоб ви могли залишатися озброєними в час після Мого відходу. 
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61 Сьогодні Мене оточує невеликий натовп, але завтра навколо Мене будуть збиратися 

величезні натовпи. Серед них будуть приходити фарисеї, лицеміри і шукати помилки в Моєму 

Вченні, щоб збурити думку великих мас проти Моєї Справи. Вони не знають, що перш, ніж вони 

розшукають Мою Роботу, вони самі будуть прозріти наскрізь. 

62 Тоді вашим завданням буде лише зберігати спокій і безтурботність і проявляти моральну 

силу Моїх настанов у ваших справах. Якщо ви будете так поводитися на випробуваннях, то навіть 

найзапекліші гонителі зізнаються, що ви дійсно Мене чули. - Я приходжу, щоб вилити на вас 

знання, бо тільки з мудрістю ви будете близькі до Отця. 

63 Я передаю вам Своє Слово з тим же духовним змістом, з яким Я говорив з вами в Другу 

Епоху, і нагадую вам багато з Моїх вчень, які ви забули або від яких ви відвернулися через 

помилкові тлумачення ваших предків. 

64 Ви настільки порушили Моє вчення, що Я можу сказати вам: Ви створили шлях, який 

повністю відрізняється від Мого, але якому ви дали те ж саме ім'я. Ви створили шлях, який 

повністю відрізняється від Мого, але якому ви дали те ж саме ім'я. Ніхто, крім Мене, не може 

звільнити вас від вашої помилки - словами життя, любові і правди. 

65 Тому збагніть і осягніть Моє Слово зараз, коли ви слухаєте Мене, тоді всередині вас буде 

світло. Це час, коли я говорю вам з повною ясністю, що перевтілення душі - це факт, що воно існує 

як світло божественної справедливості і любові від початку людства, без якого ви не могли б 

просуватися по довгому шляху вдосконалення душі. - Це Я сказав вам, що ви належите до 

духовного роду Авраама, що ви належите до тієї групи людства, яка низько опускається в одну 

епоху, щоб знову піднятися в іншу на заклик голосу одного з Моїх посланців, а потім знову впасти 

і знову піднятися, як у теперішньому часі. 

Ви досягли Шостої Печатки, але Я бачу на вас важкий тягар проступків, як (прилиплу) скверну 

від людства. Але ти піднімаєшся над гріхами духовною здатністю розуміти Мене і відчувати Мене, 

і рішучістю йти за Мною, не вагаючись, до кінцевої мети. 

66 Якщо у вас є віра, прислухайтеся до голосу своєї совісті, і вам стане ясніше; якщо ви чуєте 

тут це слово, згадайте своє минуле, щоб ви могли судити про своє життя, про свою любов і про свої 

заслуги. Совість підкаже вам, чи присвятили ви себе виконанню своєї місії, чи ні. Але не бійтеся, 

бо немає на землі праведників, перед якими можна було б посоромитися. Я єдиний справедливий, і 

Я суджу вас з любов'ю. 

67 Через ваші гріхи і вашу нікчемність серед цього людства Я назвав вас покидьками; але Я 

також сказав вам, що використаю цього "покидька", щоб представити його як приклад після того, 

як очищу його. 

68 Утворюйте спільноту, в якій ви сумлінно дотримуєтеся закону Божого і законів людських, в 

якій є моральність і висхідний розвиток душі. Поправді кажу вам: Я бачу, що за цей час чоловік і 

жінка зійшли зі своїх шляхів. 

69 Я відкриваю чоловіків, які не виконують своїх зобов'язань, жінок, які уникають 

материнства, та інших, які проникають у сфери, призначені для чоловіка, хоча ще в давнину вам 

говорили, що чоловік - голова жінки. Нехай жінка не відчуває себе приниженою через це, бо зараз 

Я кажу вам, що жінка - це серце чоловіка. Ось чому Я встановив і освятив шлюб, бо в союзі цих 

двох істот, духовно рівних, але фізично різних, є досконала держава. 

70 Хто сумнівається, що Я говорю нині зі світом тільки тому, що його гріх робить його 

недостойним Мене? Що було б похвального в Мені, якби Я був тільки там, де є тільки праведники, 

де немає ні болю, ні невігластва? Якщо Отець заохочує дітей здобувати заслуги, щоб через них 

отримати Його благодать, то Отець також здобуває заслуги по відношенню до Своїх дітей, щоб 

мати право бути любимим. Я все ще бачу вас малими дітьми, яким приходжу на допомогу, щоб 

витягнути їх з болота, привести до криниці і омити в ній, щоб потім одягнути вас в одяг чесноти. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 67 
1 Я благословляю всіх Своїх дітей - і тих, хто чує Моє повчальне слово, і тих, хто не 

присутній на цьому прояві. Прийдіть і послухайте Духа Істини, бо це Слово буде вашим духовним 

посохом. Твоє серце показується Мені пригніченим стражданнями, печалями, невдячністю і 

розчаруваннями, що накопичилися у твоєму житті. Прийміть це слово в себе, як вино, тоді його 

солодкість пом'якшить вашу гіркоту. 

2 Дехто і в цей час насолоджується принадами світу. Інші, однак, не знали цих фальшивих 

насолод і, повернувшись до духовного світу, знайшли мир у своєму дусі. Бо якщо ти думаєш, що ті, 

хто насолоджується матеріальними задоволеннями і насолодами, і є найближчі до Мене, то ти 

помиляєшся. Істинно кажу вам, що вони повинні засвоїти багато уроків! Але той, хто відкидає все, 

що блищить фальшивим блиском, перебуває у спілкуванні зі своїм Господом і насичується Його 

божественною силою. 

3 Ви, новоприбулі, дозвольте Учителеві викласти перед вами нове вчення; приготуйтеся, щоб 

Я міг дати вам нові одкровення. Ви знаєте, що період Мого прояву тільки з 1866 по 1950 рік, і 

необхідно, щоб Я розповів вам все, що Я приготував для вас на цей період. Вам залишилося кілька 

років, щоб почути Мене в такому вигляді. Якщо ви скористаєтеся ними, то врешті-решт отримаєте 

велике вчення, яке Я обіцяв вам. 

4 Чи думав хтось, що "трудящі" будуть відпочивати від своєї праці після 1950 року? Істинно 

кажу вам, тоді битва тільки почнеться! Тоді Мої учні повинні стати господарями, щоб натовпи 

шукали їх, як шукали Мене. Провидці повинні вдосконалювати себе, щоб стати великими 

пророками перед очима народу, і всі ви повинні підготуватися до отримання натхнення Святого 

Духа. Ви повинні продовжувати зустрічатися, щоб люди шукали вас, приваблені духовністю і 

відданістю ваших зустрічей, а також вашими справами любові і милосердя. 

5 Подумайте про ці події, які чекають на вас і які повинні настати, бо це передбачено в Моєму 

Слові. Тоді ваша совість підкаже вам, чи замислювалися ви над Моїм вченням, чи осягнули і 

зрозуміли його, і чи готуєте ви себе до цього часу боротьби. 

6 Цей народ дасть нових патріархів, під керівництвом яких виникнуть доброчесні сім'ї, що 

стануть взірцем для інших. Будуть і мученики, це ті, хто, виконуючи свою місію, будуть змушені 

терпіти напади, переслідування і насмішки людей - ті, хто будуть змушені терпіти труднощі і 

позбавлення, щоб послужити ближньому своєму. 

7 Все готується до останньої битви, після якої залишиться одне вчення, яким буде ця істина, 

якій я вчу вас і яку я відкривав вам протягом століть - як Закон Духа, сповнений мудрості, 

справедливості і любові. 

8 Ваші справи і поведінка повинні ставати дедалі чистішими, і ви не повинні боятися бути 

відданими в руки правосуддя під час наклепів і переслідувань, спрямованих проти вас, якщо 

виконання вашої місії відповідає тому, чого я вас навчив. 

9 Для того, щоб світло Мого Духа засяяло у вашому розумі під час ваших зібрань, ви повинні 

навчитися зберігати тишу і внутрішнє зібрання, якого у вас ніколи не було; тоді ви дійсно відчуєте 

Мою присутність і Мої чудеса, Мої духи світла зміцнять і просвітять вас. Але горе тим, хто 

обмінює Мою істину на обман! 

10 Зрозумійте, наскільки велика Моя робота і наскільки мало ви надаєте їй значення. Якщо ви 

отримали велике оновлення, слухаючи Мене через вуста глашатая, то істинно кажу вам, що Я 

приготував для вас ще більш досконалу форму - ту, в якій ви приймаєте Мене безпосередньо у 

своїх думках. Тоді Моє вчення прийде до вас чистим, гучним і божественним, бо воно не пройшло 

через вуста глашатая. 

11 Не бентежтеся, коли я скажу вам, що я знову перед суддями, трибуналами і вчителями 

права. Істинно кажу вам: Я знайшов суд у багатьох із тих, хто йде за Мною сьогодні, і постав перед 

суддею! Завтра мене будуть судити ті, хто в вас. Ось чому Я прошу вас, щоб ваші справи були 

добрими, щоб замість того, щоб заперечувати цю істину, ті, хто слідує за Мною, виправили свої 

шляхи і сповідували її, а не засуджували. 
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12 Скільки мені довелося говорити з вами за цей час! Істинно кажу вам: якби ви знали, як 

користуватися Моїм Словом, то одного вчення вам було б достатньо, щоб насититися ним. Але не 

минуло й кількох хвилин після того, як ви послухали Мене, як ви вже не зберігаєте Мій мир і не 

проявляєте Моє милосердя серед ваших братів. 

13 Воскресніть до життя благодаті, споживаючи їжу, яку Я приніс вам у цей час. Невже ви не 

розумієте, що ви повинні залишати слід своїх кроків у світі? Сьогодні Я хочу, щоб цей слід привів 

натовпи людей до Моєї Божественної Присутності. Виходьте на шляхи світла, миру, братерства, і 

ви незабаром знайдете Мене. Не засмучуйтеся, якщо часом натрапите на перешкоду або пораните 

ногу об колючки стежки. Істинно кажу вам: якщо віра ваша не похитнеться, то вам не забракне 

кришталево чистої води, що втамовує спрагу вашу, бо ви будете харчуватися Моїм Словом. 

14 Якщо ти відчуваєш себе сильним і бачиш, що твої брати поруч з тобою проходять свій шлях 

лише з труднощами, не відчувай переваги, бо впадеш у велику помилку марнославства і 

уподібнишся черв'яку, який розбухає від вологи землі. У Моєму новому народі не буде ні царів, ні 

панів. Усяке погане насіння буде видалене з ваших сердець, щоб ви були Моїми пророками. 

15 Не задовольняйтеся тим, що вас врятували від небезпечних шляхів. Ідіть і шукайте 

загиблих, щоб спасти їх. Будьте смиренними, дайте простір милосердю, станьте людьми доброї 

волі, тоді ви зможете виконати своє завдання. 

16 Є багато тих, хто говорить Мені в собі: "Господи, я ось-ось виконаю". На це я відповідаю, 

що навряд чи він готовий навчитися виконувати завдання. Ви ще недостатньо стійкі на цьому 

шляху. Я повинен часто зміцнювати вас Своїм прикладом і прикладом Моїх апостолів. 

17 У Другу Епоху людство подарувало Мені дерев'яний хрест, яким люди прирекли Мене на 

мученицьку смерть. Але на Своєму дусі Я ніс інший, важчий і кривавіший: тягар вашої 

недосконалості і вашої невдячності. 

18 Чи зможеш ти нести на своїй спині хрест любові і жертовності для ближнього і таким чином 

увійти в Мою Присутність? Ось, для цього Я послав вас на землю; отже, ваше повернення буде 

тоді, коли ви станете переді Мною з виконаною місією. Цей хрест буде тим ключем, який відкриє 

для вас ворота обіцяного Царства. 

19 Якщо натовп кривдить тебе і насміхається над тобою, коли ти йдеш дорогою життя зі своїм 

хрестом, яка є твоєю дорогою гіркоти, згадай, що ти зробив Ісусові, і подумай, що Він зробив тобі: 

пробач тобі. 

20 З яким страхом деякі з Моїх дітей чують це слово, що виходить з вуст людського 

голосоносця, і це тому, що вони знають, що воно натхненне Духом Святим, і серед присутніх є ті, 

хто був свідком загибелі Содому і Гоморри, а пізніше руйнування Єрусалиму. 

21 Коли ви почуєте ці одкровення, згадайте, що ви довго живете на землі, а результат, який ви 

приносите Мені, мізерний. - У минулі часи Я дарував вам тимчасові блага в достатку, щоб ви 

побачили в цьому багатстві символ духовного багатства. Сьогодні ви бачите свою матеріальну 

дорожню сумку порожньою, бо вам більше не потрібні ці скарби, час матеріального багатства для 

вас закінчився. 

22 Христос прийшов до вас, і Його тіло після народження не було загорнуте ні в льон, ні в 

шовк. Лише один маленький шматочок Його тіла прикривав Його тіло. Але в Своєму слові Він 

приніс скарб і представив царство, більш могутнє, ніж будь-яке інше на землі. - Ви повільно 

розуміли, тому що дуже полюбили блага цього світу і не полюбили чистоту душі. Але сьогодні ви 

живете в новий час і маєте нову можливість для злету вашого духу, для подолання людських 

слабкостей і для розквіту всіх духовних багатств, якими він був наділений. 

23 Завдяки своєму розвитку ви стали дорослими, але все ще відчуваєте себе надто незграбно, 

щоб зробити перші кроки в цей новий час. Саме тому Я прийшов і виявив Себе через ваші уми, 

щоб навчити вас просуватися по шляху вашого духовного розвитку. 

24 Подивіться на чоловіків, жінок і дітей, як вони збираються навколо релігійних громад і сект, 

і хоча світло Мого Духа виливається на всяку плоть і на всякий дух, вони сплять перед обличчям 

реальності цього часу. 

25 Скільки ще випробувань ви повинні пройти, щоб не відчувати ні презирства до бідних, ні 

відрази до хвороб, які ви називаєте огидними! Хто може знати, чи не був той прокажений, який 
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простягнув до тебе руку і від якого ти в жаху відвернувся, твоїм батьком або сином в іншому 

втіленні? 

26 Ви народжуєте дітей своєї плоті, але це Я розподіляю духів між родами, племенами, 

народами і світами, і в цій справедливості, недоступній людям, проявляється Моя любов. 

27 Люди, використовуйте цей час, який Я вам дарую, він дорогоцінний і важливий для вашого 

духу. Мій дзвінкий і гучний голос пробудив вас від летаргії. Для Мене ніхто не обтяжений 

провиною, Я любив усіх однаково. Почніть любити один одного, щоб людство нарешті 

примирилося в Моєму Законі і виконало божественну заповідь, яка говорить вам: "Любіть один 

одного". 

28 Як це можливо, що народи, які називають себе християнами, знищують себе війною і навіть 

моляться перед тим, як йти вбивати своїх братів, просячи Мене дати їм перемогу над ворогами? Чи 

може Моє насіння існувати там, де замість любові - ненависть, а замість прощення - помста? 

29 Необхідно, щоб Мої пророки воскресли, щоб застерегти людство. Бо поки є народи, які 

знищують самі себе, засліплені амбіціями і насильством, ті, хто прийняв Моє Світло і 

неупереджено судить про людство, бояться взятися за своє завдання і ділитися Доброю Новиною. 

Якби це людство вміло молитися Духом, воно б почуло Мій Голос, воно б отримало Моє 

натхнення. Але кожного разу, коли вона молиться, на її (духовних) очах з'являється завіса, яка 

приховує від неї світло Моєї Присутності. Я повинен приходити до людей в моменти, коли їхні тіла 

перебувають у стані спокою, будити їхній дух, кликати його і говорити з ним. Це Христос, як 

злодій глибокої ночі, проникає у ваше серце, щоб посіяти в ньому своє зерно любові. 

30 Слухайте, учні, і зрозумійте: не дайте своєю байдужістю приводу Учителеві, коли Він 

закінчить час цього проголошення, сказати, що Він говорив даремно. Але якщо ви не скористаєтеся 

цим часом, вам доведеться плакати за свою невдячність. Багато разів вас наздоганятиме відчай, а 

хвороба розхитуватиме вас, хоча ви мали в межах досяжності джерело здоров'я, яким ви не хотіли 

скористатися. Тільки Моє милосердя зможе врятувати вас; щоб заслужити його, Я навчив вас 

ділитися своїм хлібом з голодними. 

31 Зрозумійте Божественне Милосердя, яке наближається до вашого серця, щоб ви могли 

вважати всіх своїми братами і сестрами. 

32 Я не утримую вас від жодного з ваших людських обов'язків, але кажу вам наполегливо, щоб 

ви також займалися вченням Отця, щоб ваш дух удосконалювався, роблячи справи, які 

подобаються Мені. 

33 Сьогодні Мій Божественний Промінь спускається у ваш світ, і він є по всьому Всесвіті, 

вібруючи в кожному створінні. В одних це інтуїція, в інших - натхнення, а в третіх - людське слово, 

як це буває і серед вас. 

34 Ці стіни і цей дах виконують лише завдання захистити вас від негоди і від цікавих або 

нав'язливих поглядів ваших братів. Ці чоловіки і жінки, через яких Я даю вам Моє Слово, не мають 

нічого божественного в собі, вони такі ж люди, як і ви, і сидіння, на якому вони спочивають, не є 

Моїм троном, і не є Моїм суддівським місцем. Ця маленька лавочка служить лише для того, щоб 

підтримати глашатая під час його піднесення. 

35 Я приходжу, щоб утвердити у ваших серцях Царство любові. Але щоб основи цього Царства 

були непорушними і вічними, Я відкрив вам вчення Духа, без знання якого ви створювали б лише 

помилкові доктрини віри. 

36 До 1950 року ви будете мати це слово. Після цього Я залишу вам цю планету для виконання 

вашої місії, але не тільки земну, але і духовний простір. 

37 У момент вашого внутрішнього зібрання і молитви Я прийшов до вас, щоб приголубити вас 

і дати вам відчути Мою присутність, щоб ви відчули, що зв'язок від духу до духу є істиною. Таким 

чином, ви навчилися очікувати Мого приходу, коли Я даю про Себе знати і звертаюся до вас зі 

Своїм Словом. 

38 Твоє серце умиротворене і ти зберігаєш в душі вдячність, бо пам'ятаєш, що коли Я кликав 

тебе, твоя совість звинувачувала тебе: "Ти недостойний". Але потім ви почули Мій голос, який 

говорив вам: "Я люблю вас, прийдіть до Мене, ви - Мої обранці, Я прощаю вас". Тоді у ваших 

серцях розквітла віра і любов до Вчителя. 
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39 У вашому дусі Я заклав цей спадок; на цих підвалинах Я даю спочинок Своїй Справі, яка не 

повинна мати слабких підвалин. Це світло не згасне, бо Я раніше запалив його у ваших серцях; це 

вчення не загине, бо Я раніше очистив вас. 

40 Не думайте, що ви підтримуєте Мою роботу на землі, це робота підтримує вас. 

41 Розумієте, чому Я обрав простими і непідготовленими серцями головувати в перших 

громадах? Тому що, навіть якщо до Моєї роботи додадуть стільки недосконалостей, вона не 

втратить своєї суті, і Моя справедливість прийде в належний час, щоб зрізати зерно і відокремити 

пшеницю від усякого бур'яну. Але не забувайте, що Я говорив вам, що перші стануть останніми, а 

останні першими, бо з покоління в покоління з'являтимуться учні, розвиток, одухотворення і 

розуміння яких дасть їм можливість досягти великого прогресу на духовному шляху. 

42 Ви поклялися йти за Мною цим шляхом; але Я кажу вам, що вам не потрібно було давати 

обітницю. Бо яка людина, прийшовши сюди зі шляху страждань, захоче повернутися на нього? 

43 Я прокладаю для вас шлях Істинного Життя, де живе мир. Ви створюєте недобрі шляхи, які 

позначаєте своїми сльозами і своєю кров'ю. 

44 Я даю вам Своє вчення мовою, зрозумілою навіть найнеосвіченішим, бо Я не говорю з вами 

незнайомими термінами або науковими словами. Я говорю простими словами, бо Я є Словом 

любові, яке промовляє до кожного розуму і серця. Я хочу, щоб - коли я перестану говорити з вами 

в цій формі - ви використали духовний зміст цієї мудрості, щоб завтра ви могли передати її 

людству з тією істиною і мудрістю, яка в ній міститься. 

45 Зараз прокладаються шляхи для людства, щоб воно вирушило в різні точки землі на пошуки 

променистого маяка цього Вчення, яке незабаром стане ідеалом кожного духу. Все твоє єство зараз 

готується свідчити Моє Слово: розум, серце і вуста, щоб ти був подібний до чистого джерела, з 

якого ці кришталеві води витікають своїми освіжаючими пахощами серед людей. 

46 Виконуйте своє призначення! Не майте бажання повернутися до Мене, не пройшовши 

спочатку шлях, який Я показав вам, бо вам буде боляче бачити плями у вашій душі, які вона ще не 

змила, бо не дійшла до кінця своєї спокути. Перевтілення пройшли повз вас, але багато хто з вас не 

оцінили безмежної благодаті і любові, яку Отець обдарував вас ними. Пам'ятайте, чим більше 

можливостей, тим більша ваша відповідальність, і якщо ці можливості не будуть використані, тягар 

спокути і відплатного правосуддя буде зростати з кожною з них. Це той тягар, непосильність якого 

багато істот не осягають і який тільки Моє вчення може відкрити вам. 

47 Моє вчення хоче зробити вас господарями цього тимчасового царства, щоб воно не 

панувало над вами. Я не хочу, щоб ви сказали Мені, коли прийдете до Мене в одежі Духа: "Отче, 

навіщо Ти покликав мене, коли я ще хотів жити на землі?". - Як рідко ви виявляєте свою згоду з 

Моєю Волею! 

48 Сьогодні Я кажу тим, кого Я назвав початківцями і учнями в цьому часі, що ніхто не 

досягне Мене, не пройшовши попередньо шлях, призначений його духу для його повного розвитку. 

- Це час відшкодування і справедливості, я один знаю вирок кожному. Кожен проступок з 

минулого виправляється сьогодні. Досить сказати вам, що той, хто в минулому дарував смерть 

своїм ближнім, тепер повинен був прийти (на землю), щоб воскресити (духовно) мертвих до життя. 

49 Благословенні діти, Я знаю вашу молитву і розумію вашу мову. Люди не зважають на вас, 

бо вважають вас маленькими і слабкими, через що страждає дух, який прихований у вас. 

50 Старі люди, ви схилилися під тягарем часу і випробувань, ваші вуста мовчать, ваше серце 

сумує. Ви багато чого навчилися в житті, ви вже не можете сподіватися на славу світу, бо ваша 

молодість позаду, і ви покладаєте надію тільки на життя, яке чекає вашу душу за межами смерті. 

Ти відчуваєш себе непотрібним, бо твої побратими вважають, що ти ні на що не придатний, бо не 

допомагаєш фізично. Але ви знаєте, що у ваших серцях горить світло і є книга (досвіду). Я, твій 

Учитель, розумію тебе, знаю твоє серце і кажу тобі: говори зі Мною, знай, як Моя любов огортає 

тебе. Спокійно дочекайтеся години відкликання. Не хвилюйтеся: там на вас чекає справжнє життя, 

вічна молодість. 

51 Дівчата, я одна вас розумію. Ваше серце розкрилося назустріч життю, як чаша з квітами. Ви 

мрієте про любов, про ніжність, про щастя. Але я кажу вам: не спите більше, прокидайтеся, бо ви 

повинні добре підготуватися до виконання піднесеного завдання, яке вас чекає, і ви повинні стати 
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дуже сильними, щоб спорожнити свою чашу страждань. Але якщо ваше серце любить, ви знайдете 

в цій любові підтримку і розраду на вашому життєвому шляху. 

52 У цей час відновлення Моя справедливість залишить глибокий слід у людях. Люди повинні 

будуть відзвітувати за всі свої справи. Ті, хто відкрив очі на правду на цій землі, повинні 

"пильнувати" і молитися за всіх, бо якщо люди не піднімуться в молитві серед сум'яття, то в світі 

запанує хаос. Ці моменти тут також присвячені "спостереженню". Ви, люди, на яких покладено 

духовну молитву, щоб ви заслужили на мир, - відверніться від марноти і зла і все більше і більше 

готуйте свою душу. 

53 Необхідно, щоб на землі була підготовлена армія воїнів миру, яка буде боротися з 

ненавистю і гріхом до тих пір, поки вони не будуть знищені. Саме цю армію я зараз збираю і 

готую, яка буде складатися з видимих і невидимих істот. Мій апостол Іоанн мав дар побачити це в 

своєму одкровенні. 

54 Скоро Мої легіони будуть готові і візьмуть поля смерті і спустошення. Їхній прихід буде 

подібний до вихору, який потрясе серця людей. Усередині кожного з них буде панувати буря, і 

тільки маяк буде давати світло в темряві тих днів, і цим маяком буду Я. Всі діти цього народу, які 

не вирішать виконати завдання, яке Я дав їм, коли послав їх на землю, будуть покликані в духовну 

долину, щоб звільнити місце для тих, хто повинен боротися. Пізніше ті, хто перейшов, почнуть 

працювати в Дусі; але їх зусилля повинні бути більшими. 

55 Той, хто слухняно виконає своє завдання, нічого не боятиметься, бо світло Божественного 

маяка осяє його шлях посеред бурі. Не буде нічого, що могло б спричинити їх провал чи 

руйнування. 

56 Блаженні ті, хто вміє використати цей час як спокуту, бо вони вийдуть неушкодженими з 

цієї битви. Але тим, хто ще любить скарби землі і прагне до найвищих посад і світової слави, 

доведеться з найбільшим душевним болем переносити свою спокуту. 

57 Що зможуть запропонувати Отцю ті, хто полюбив лише світ? Що вони зможуть відповісти, 

коли постануть духом перед Тим, Хто їх так полюбив і дав їм стільки можливостей для їхнього 

спасіння? 

58 Ви всі повинні були бути готові до цього часу. Пам'ятайте, що Мої посланці навіть поклали 

свої життя за вас, щоб сповістити про Мою справедливість. Ви мало прислухалися до цих голосів 

лише тому, що вважали їх дуже далекими від істини. Але ось, ці голоси посланців і пророків 

постають і звучать з ще більшою гостротою в цей час. Істинно кажу вам, якщо ці послання будуть 

уважно вислухані людьми і вивчені з вірою, то Я пошлю Моїх нових пророків, які сповістять їм те, 

що прийде після цього часу, і заради колишніх пророків знайдуть віру ті, які ще не прийшли. 

59 Блаженний, хто має мир у своєму житті і використовує його на діла милосердя до братів 

своїх. Блаженний, хто, хоч і має біль у серці, але забуває про себе, щоб потішити ближнього свого. 

Ця людина живе за прикладом Ісуса, коли Він йшов своєю дорогою, зігнувшись під вагою хреста, і 

навіть тоді все одно втішав, зцілював і прощав натовпи людей. 

60 Пророк Ілля, предтеча, провісник Третьої Ери, заступається за свою паству, молиться за тих, 

хто не вміє молитися, і покриває своєю мантією пляму грішника в надії на його оновлення. Ілля 

озброює свої народи, свої армії для боротьби з темрявою, яка виникла через невігластво, гріх, 

фанатизм і матеріалізм людства. 

61 Навіть через одного "останнього", який є серед вас, щоразу, коли Я проповідую вам Моє 

Слово, в Моєму Царстві відбувається свято, свято, в якому ви всі берете участь. Якби ви знали, яку 

радість відчуває Учитель, коли хтось приходить уперше почути Моє вчення, навіть якщо в його 

серці є сумніви, черствість і навіть насмішки! - Моє Слово знає, як подолати всі людські слабкості. 

Сьогодні серце запитує Мене: "Якщо Ти Христос, чому Ти перебуваєш у цій бідності?". Але 

Учитель повинен сказати йому: Коли Я коронував Себе Царем у вашому світі? Коли Я жив на землі 

в палацах? Колись Я жив серед людей, щоб ви пізнали Мене як людину, і Я показав вам Свою 

досконалу смиренність і лагідність. Я Цар, але не люди створили вінця Мого, що є мудрість. Мій 

вінець - це те світло, яке сяє в Божественному Розумі Творця, і промені, які він випромінює, 

падають у ваш розум, але не для того, щоб ви вважали себе царями, а для того, щоб, знаючи велич, 
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яку Бог вклав у ваш дух, ви змогли бути смиренними з тим істинним смиренням, якого Я навчив 

вас через Ісуса, коли сказав вам: "Я є Дорога, Істина і Життя. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 68 
1 Я прийшов навчити стадо Іллі. Моє Слово для цього народу є тим, чим манна була для 

народу Ізраїля в пустелі. Твій дух марно шукав істину на життєвих шляхах протягом цього часу, 

поки ти, нарешті, не почув голос твого Господа. Я - Мандрівник, Незнайомець, який стукає у двері 

сердець. Люди - замість того, щоб відчувати Мою Присутність - продовжували віддаватися своїм 

турботам, своїм амбітним цілям або своїм стражданням. Ви, що відчули Мою Присутність і почули 

Мій голос, отримали зміцнення, щоб переносити життєві злети і падіння, і світло, щоб зрозуміти, 

що володіння світу - не рай, що тут - не Земля Обітована, що світ нині - сумна долина сліз, земля 

вигнання і спокути. 

Саме в духовній сфері ви знайдете справжній мир і справжнє щастя, саме там Я буду святкувати 

з вами радісні свята вашого прибуття. Кожен, хто прагне справжнього миру, повинен шукати його 

в Моїй правді, Моїм шляхом. Даремно люди прагнуть до "корони" або "трону", вважаючи, що, 

досягнувши його, вони досягли миру. Кажу вам, що час "царів" закінчився. Моя справедливість 

прийшла до людей. 

2 Я, ваш Цар, навчав вас, що немає на землі іншого вінця, як терновий, і немає іншого 

престолу, як хрест. І все, що ви зробили Ісусу, Він перетерпів з любові до вас. Сьогодні, коли я 

повернувся і знову зустрічаю вас у світі, я не звинувачую вас у тій крові. Я приходжу сповнений 

любові і прощення до вас, щоб заявити про Себе серед смиренних, серед цих простих дітей, які не 

зрозуміли Мого приходу в такому вигляді. 

3 Я вивів вас з тління вашого життя і очистив від плям, назвав вас учнями, довірив вам 

дорогоцінне насіння і назвав вас "працівниками Моїми". Я доручив вам охороняти це насіння з 

відданістю, бо хто його втратить, той буде ще біднішим, ніж раніше. 

4 Народе, настав час, коли ви повинні ступити на шлях Мого Закону, щоб не повторилося 

падіння минулих часів, коли слабкості і падіння народу Ізраїлю стали перешкодами, які 

унеможливили поклоніння інших народів істинному Богові. 

5 Світло Святого Духа просвічує ваш розум, щоб ви могли зрозуміти все, що Я відкриваю 

вам, і щоб ви могли задовільно відповісти своїм братам. Не думайте, що я залишаю вас 

напризволяще, тільки з тим, що зберегла ваша пам'ять з того, чому я вас навчав. Що ви можете 

передати людям без Моєї допомоги? Які докази ви можете навести без Моєї допомоги? Але якщо 

ви вірите в Мою силу і Мою підтримку і оснащені, ви зможете зцілювати хворих, переконувати 

невіруючих і воскрешати мертвих. Ти будеш шукати одних і отримаєш інших, і Добра Новина буде 

дана людям, що Я дала про Себе знати через людський орган розуміння. 

6 До останнього дня 1950 року, коли Я відкличу Своє Слово, Я продовжуватиму давати 

людям Моє послання миру і любові. Мій прояв і Моє Слово цього часу зворушать людство, 

релігійні спільноти будуть потрясені до самих основ, і навіть наука, зацікавившись, зупиниться, 

щоб дослідити. 

7 Ось істина, яку ви передбачали, що вона прийде до вас неприхованою в цей час; але ви не 

вірили, що знайдете її в такій простоті, в якій вона відкривається, і тим більше в такій формі. Але 

ось воно, судіть самі! 

8 Я говорив з вами мовою, зрозумілою людині, іноді образно і притчами, іноді з повною 

ясністю. Великі істини Я ще відкрию вам через різних носіїв голосу, бо одного голосу було б 

недостатньо, щоб передати послання Моєї Божественності. 

9 Ви приїхали з далеких країв, ваша торба порожня, а натомість серце переповнене 

турботами. Але коли ви почули цей небесний голос і я привітав вас, ви відчули, як ваш життєвий 

шлях осяявся і мир, справжній мир, увійшов у ваше серце. 

10 Тому, коли ви почули Моє Слово через людський орган інтелекту, ви усвідомили, що це 

вже втретє, що Моє проголошення в такій формі буде коротким, і що тому ви повинні скористатися 

цим вченням. 

11 Ти радишся зі своєю совістю, а вона відповідає, що ти заблудився. Тоді відчуваєш безмежне 

блаженство від усвідомлення того, що це було справжнім дивом, що ти знайшов шлях, який 
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здавався тобі таким далеким. Причиною цього є те, що для віри немає меж, для покаяння достатньо 

ридання, для молитви - миті піднесення, а для оновлення завжди знайдеться нагода для спокути. 

12 Коли ви "останнім" увійшли в коло цих ваших братів, ви відчували себе негідними бути з 

ними і вважали їх вищими істотами. Пізніше Ваша наполегливість, Ваша віра і Ваша любов 

привели Вас до того, що Ви сиділи з учнями. Опинившись там, одні зберігали смиренність, а інші, 

через нерозуміння Мого Вчення, наповнювалися марнославством, відчували себе господарями і 

навіть зневажали тих, ким раніше захоплювалися і кому заздрили. Мені доводилося докоряти і 

докоряти їм, але так само, як я кажу вам брати за приклад тільки тих, хто дає вам добрі приклади, 

так і ви повинні визнати, як я використовую навіть неслухняних і невдячних, щоб дати вам вчення 

великої мудрості. 

13 Деякі готові повернутися на шлях покори при першому ж попереджувальному знаку Моєї 

справедливості. Але є й такі, що у своїй зарозумілості паплюжать Мої заповіді і нехтують законом. 

Тоді Моє Слово стає розгорнутим і однозначним, щоб людина зрозуміла, що саме смирення і 

виконання Моїх заповідей наближає тебе до Мене. 

14 Учні, споглядайте світло, яке приходить до вас; це відблиск вогнів Нового Єрусалиму, що 

посилає вам своє послання з безкінечності. 

15 Цей народ, в якому Моє Слово об'явило себе, не є Новим Єрусалимом, який бачив очима 

Духа Іван, коли пророкував: "І бачив я, Іван, Святе Місто, Новий Єрусалим, що сходив з неба, як 

наречена, прикрашена для свого чоловіка"; але цей народ буде символом того Духовного Міста. Її 

мешканці повинні бути готовими, з її сердець витікатиме мир і привітання кожному, хто стукає в її 

двері, її дух випромінюватиме світло, що розв'язує конфлікти, які бентежать людство, а її 

поклоніння Богу стане прикладом одухотворення і піднесення для інших народів. 

16 Сьогодні ви ще сумніваєтеся, що цей народ може виконати таке призначення, і цей сумнів 

піднімається у вашому серці, коли ви бачите, що ви матеріалізовані, прив'язані до насолод світу, 

хоча чуєте Божественного Вчителя і називаєте себе Його учнями. 

17 Зрозумійте, що Я не хотів вести вас поспішно по шляху Мого вчення, але Я також говорив 

вам не зупинятися. Ви боїтеся суджень людей? Чи боїшся ти мук, яких можеш зазнати заради Моєї 

Справи? Істинно кажу вам: не буде тернового вінка на скронях ваших, і не будете ви нести важкого 

хреста під ударами батога і кулаками кровожерливого натовпу. 

18 Любіть своїх ближніх, сійте Моє милосердя скрізь, але ніколи не гіркотіть через те, що 

люди погано винагороджують вашу службу. Пам'ятайте приклад Ісуса! 

19 Шлях, який Я позначив для вас Своєю кров'ю в минулому, Я позначив для вас сьогодні 

Своїм світлом. Але не заплямовуйте його, не залишайте на ньому жодної плями, жодного сліду 

недосконалості чи нечесності, бо тоді завтра люди скажуть, що Той, Хто говорив у цей час, був 

обманщиком. 

20 Не кидайте виклик Моїй Божественній Справедливості через непослух або порушення Мого 

Закону. І не давайте приводу земному правосуддю прийти на вас за несправедливі вчинки. 

21 Я хочу, щоб ваш дух проявив себе і переповнював у цей час, щоб тіло не було перешкодою 

для нього або завісою для його приховування, і щоб кожне слово, яке виходить з його вуст, було 

сповнене життям. 

22 Улюблені люди, для вас Друга Ера належить минулому, для Мене ж вона - сьогодення. 

Юдея сьогодні не є місцем Моїх проявів, Єрусалим не є містом, яке зустрічає свого Спасителя з 

псалмами і оливковими гілками. Це інше місце у світі, де Я знаходжуся сьогодні, але це ті ж самі 

люди, ті ж самі духи. Тепер твоє серце - місто, і твої псалми та оливкові гілки - внутрішня радість. 

23 Зараз Мене не оточують Петро, Андрій, Іван, Яків, Варфоломій, Пилип та інші учні; вони 

виконали свою місію і залишили вам свій приклад; сьогодні Я готую великі натовпи учнів. Ви 

чітко відчуваєте свої духовні дари: В одних дар пророцтва виражається через духовні видіння і сни, 

в інших - дар слова, в третіх - дар натхнення, духовного спілкування і зцілення. Але такі ж 

здібності є у всіх вас, які ви можете розвивати через свої справи любові до братів ваших менших. 

24 Ви всі бачили або відчували преображення під час Мого проголошення, коли носій голосу, 

через якого Я передаю вам Своє Слово, зникає з ваших очей, а Христос з'являється в духовному 

образі, сповнений любові до вас. 
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25 Учні, ми вже наближаємося до воріт "міста". Ось воно - серце людства. Чи буде вона готова 

прийняти Вчителя і Його учнів? 

26 Пильнуйте і моліться, бо в той час, як одні прийматимуть Мене з піснями хвали, фарисеї 

підстерігатимуть вас, а деякі ще й гроші пропонуватимуть за ваше мовчання. Пильнуйте, щоб не 

впасти у спокусу, бо з цього випробування вийдуть погані учні, які зрадять свою віру. 

27 Я несу вам мир і нове вчення. Якщо Моя Жертва Другої Ери скасувала жертвоприношення 

невинних тварин, які ви приносили на вівтарі Єгови, то сьогодні харчування Моїм Божественним 

Словом призвело до того, що ви більше не представляєте Моє Тіло і Мою Кров через хліб і вино 

цього світу. Кожна душа, яка хоче жити, повинна живитися Божественним Духом. Хто слухає Моє 

Слово і відчуває його в своєму серці, той наситився істиною. Цей не тільки їв Моє Тіло і пив Мою 

Кров, але й брав Мій Дух, щоб живити себе. Хто, скуштувавши цю Небесну Їжу, буде шукати Мене 

знову у формах і образах, створених руками людськими? Час від часу Я приходжу і знищую 

традиції, обряди і звичаї, залишаючи у вашому дусі лише Закон і духовний стрижень Мого вчення. 

28 Це час спогадів, внутрішнього зібрання і роздумів, дозвольте Мені увійти між вами. Я 

прийшов з міст і полів битв і розділив з Моїми дітьми хліб їхньої гіркоти. Я пройшов усі шляхи 

Я поширював світло, творив чудеса і давав свідчення Своєї присутності серед людей. Але 

необхідно, щоб ви прийняли Мене, щоб ви почули Мої слова до останнього. 

29 Подбайте, щоб Я знайшов у ваших серцях приготовану оселю, щоб там був Мій стіл і на 

ньому хліб. Я хочу, щоб ти відчув, як Я доглядаю за тобою Моєю любов'ю, як це було з лагідним 

Іоанном. - О люди, підготуйтеся внутрішньо і знайдіть справжню духовну пильність, щоб не 

осквернити Божественне і дозволити йому проявитися. Усвідомте, що ви приймаєте Мій 

Божественний Промінь у свій розум, хоча він ще сповнений гріхів і пристрастей. Якщо в Другу 

Епоху ви змусили Мене нести хрест під ударами і знущаннями, то дозвольте Мені оселитися у 

ваших серцях сьогодні. 

30 Я вимагаю від вас підготовки, що означає оновлення і одухотворення, так що, коли настане 

1950 рік, натовпи будуть дуже великими. Бо серед натовпу Мій погляд знаходить тих, хто 

належить до ста сорока чотирьох тисяч, і кого Я маю позначити на їхніх чолах, і кого Я маю 

змусити усвідомити їхнє завдання. Але не турбуйтеся, якщо в останній день (Мого явлення) не 

будуть позначені дванадцять тисяч з кожного племені. 

З нескінченності Я дам їм відчути Мою ласку і доручу їм завдання, яке їм було наказано. Місце 

перебування їм байдуже. Я говорю вам це тому, що тільки Я один можу призначати долю і 

завдання кожному створінню, і немає нікого, хто міг би це робити після Мого відходу. 

31 Я дам вам знати після 1950 року, хто належить до цього числа, навіть не чуючи Мого Слова; 

вони теж дадуть докази віри. - Після того, як Моє Слово закінчиться, дехто спробує наслідувати 

вас, щоб зловживати довірливістю людей. Але ви будете підготовлені так, що ви виявите кожну 

неправду. 

32 Ви збережете Моє напутнє слово у ваших серцях в тій формі, в якій Я вам його дам. Але ви 

повинні дозволити цьому свідченню досягти інших народів і сказати людству, що Я дуже близький 

по духу до всіх Моїх дітей. 

33 Сьогодні Я говорю вам: Ось Учитель, Той, Кого люди називали Рабином з Галілеї. Я даю 

вам вічне вчення, вчення любові. Бенкет, на який я вас сьогодні запрошую, є духовним, так само як 

хліб і вино. Але сьогодні, як і завжди, Я є Шлях, Істина і Життя. 

34 Я даю вам Свою силу, бо цей Третій Час сповнений випробувань. Моє тепло опустилося в 

твоє серце, яке було холодним, як кам'яна плита, що накриває мертвих, і вже відчуваєш, як воно 

б'ється в любові до свого Отця. Ви бачили, як з-поміж великої кількості людей Я мало-помалу 

обираю тих, хто повинен нести Божественний знак на своєму чолі, і що Моє Слово говорить їм, що 

ця благодать, якою Я їх зодягнув, не для того, щоб вони підносилися над іншими і принижували їх, 

але щоб вони несли її зі смиренням того, хто готовий служити своєму ближньому, бо він 

усвідомлює, що ця настанова стосується всіх. 

35 Перед вами час благодаті; нехай цей народ переживе його з просвітленим розумом і в 

повному усвідомленні всього, що він говорить, і всього, що він бачить. Цей час благодаті не 

повинен стати для вас рутиною, а тим більше не варто перейматися зайвими справами. 
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36 Цей період часу, в якому Я давав вам свідчення Моєї Присутності цим проявом і творив 

чудеса на життєвому шляху кожного з вас, буде пам'яттю, яка зміцнить вас завтра в битві, щоб ви 

могли йти своїм шляхом з покорою, одухотворенням і любов'ю. Мій Закон засяє у вашій совісті і 

освітить ваш шлях, як засяяло обличчя Мойсея, коли він зійшов з Синаю і шукав народ, що був 

біля його підніжжя. 

37 Дванадцять племен знову зберуться навколо Мого Закону. На чолі їх буде дванадцять тисяч 

з кожного племені, і коли прийде той час, Я скажу їм: "Вирушайте, як добрі учні Христові, щоб 

нести добру звістку про Мою присутність". 

38 Всі пророцтва збудуться, і людство побачить, як з найпотаємніших і невідомих йому 

куточків вийде народ смиренний, бідний матеріальними благами, але сильний духом, ревний в 

Законі Моєму і милосердний до ближніх своїх. Її святилище буде внутрішнім, невидимим і 

недоторканним, тому його неможливо зруйнувати. Там горітиме незгасиме світло, яке 

освітлюватиме його шлях. Її життєві шляхи і випробування будуть болісними і важкими, але вона 

ніколи не ослабне заради них, не поскаржиться з невдоволення або печалі, не відвернеться від 

Мене, бо має силу апостола. Люди піднімуться з бруду, скверни і гріха до закону і чесноти і будуть 

ходити дорогами любові і благодаті. Скрізь буде відчуватися Мій Дух, кожне око буде бачити 

Мене, кожне вухо буде чути Мене, і кожен розум буде осягати Мої одкровення і натхнення. Люди, 

які вважалися незграбними і неосвіченими, раптом виявляться просвітленими і перетворяться на 

Моїх пророків. З їхніх вуст лунатимуть слова, які будуть як кришталево чиста вода на зів'ялі серця. 

39 Цю воду пророки будуть черпати з джерела мудрості та істини, яким є Я; в ній вони 

знайдуть здоров'я, чистоту і вічне життя. 

40 Весь біль, який нині виливається на людство, - це чаша гіркоти, через яку воно прийде до 

очищення. Вдови і сироти будуть множитися з кожним днем, але над їхнім спустошенням і їхнім 

плачем розстелився покров Марії. Моя праведність прийшла на ваш світ, і через неї зміниться 

навіть обличчя планети. Природа закликає людину до відповіді за свої скверни, тому й 

розв'язуються сили природи. Вчені, які стверджують, що вірять в Мене, налякані і збентежені, і, 

побачивши Мою справедливість, що наближається, вони закричали: "Отче, Отче!". Але їхній крик 

був не з любові і не з каяття, а зі страху за своє життя і за те, чим вони володіють у цьому світі. Ще 

раз кажу вам, що не кожен, хто говорить Мені "Отче", любить Мене. 

41 Коли людство побачить всі ознаки суду, і тоді багаті поспішать поділитися з бідними тим, 

що мають, коли ті, хто образив, попросять прощення; Якби ті, хто заплямував себе крадіжкою, 

пороком або неправдою, покаялися і взяли на себе обов'язок змити свої плями, - істинно кажу вам, 

потоки вод лагідно повернулися б у свої русла, ураганні бурі стали б легким вітерцем, а війна, що 

захопила людей, перетворилася б на ангела миру. Але серце твоє закам'яніло, ти бачиш голого 

чоловіка поруч з собою і не відчуваєш його холоду, не відчуваєш голоду і болю своїх ближніх, 

хоча твоя допомога може дійти до них. 

42 Ніхто не хоче думати про те, що ви лише паломники в цьому світі, і не хоче робити нічого, 

що може стати вам у пригоді на вашому шляху у вічність. 

43 Ось Я, людство, духовно присутній, реальний і істинний, всередині вас і поза вами, щоб ви 

могли почути голос Слова і відправитися в дорогу, взявши в руки сандалі, їжу для подорожі і 

палицю, і щоб ви могли ступити на шлях Моїх навчань в присутність Того, Хто є вашим єдиним 

Богом. 

44 Народе Ізраїлю, ти в Моїй присутності. Ви приходите сюди, як невігласи, і не розумієте, що 

приносите з собою в душі велику провину, яку ви повинні спокутувати. Ви були послані ще раз в 

цьому часі, щоб у вас була можливість виправити свої старі проступки, і ви могли піднятися на той 

рівень, на якому Я хочу вас бачити. 

45 Ви приходите слухати Моє Слово в цей день, і з невпевненістю в серці схиляєтеся переді 

Мною і запитуєте, чи повернувся Я до вас. Але я кажу вам: Подумайте, і ви зрозумієте, що Я 

відкрив вам Свою любов і дав вам відчути Мою присутність. Я вибрав тебе з великої кількості 

людей, щоб ти прийняв цю спадщину, а потім передав її своїм братам. 

46 Ви приносите переді Мною свою боротьбу, свої труди і горе за інших, і Я приймаю їх, бо 

вони приємні Мені. Я бачу вас втомленими, зі скривавленими ногами, але з досвідом, який дає 
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життя. Деякі з вас беруть з Мене приклад і з терпінням і духовним піднесенням виконують своє 

завдання. Думайте про тих, хто прийде після вас, і готуйте їм дорогу, ваш приклад буде найкращим 

спадком. Поки ви живете смиренно і працюєте в послуху Моїм заповідям, ви будете відчувати Мій 

мир. Але якщо ви дозволяєте закрити вуха до Моїх настанов, ви збиваєтеся зі шляху і не 

враховуєте, що люди спостерігають за вашими діями і щомиті судять про вас. Як ви можете 

говорити про Мою силу і Мою мудрість, коли ви приписуєте Мої слова собі, щоб вихвалятися? 

Відчуйте справжню велич, якою Я наділив кожного з Моїх дітей, і яка є більшою, ніж та, яку ви 

вдаєте, що маєте. Коли Я дарую вам чудо, радійте і пам'ятайте, що цим Я виявив вам Свою любов. 

47 Вивчайте Мою притчу: 

48 "В одній провінції жив поважний старець, оточений чоловіками, жінками і дітьми, яких він 

запросив взяти участь у бенкеті. Всі вони прийшли з різних країн і прийняли запрошення цього 

старця. Мелодійно задзвенів високо вгорі дзвін, і на його заклик поспішали довгими потягами, 

сповнені відданості тому місцю, де жив той, хто їх покликав. 

49 Коли ці натовпи увійшли в житло, то не побачили на столі ні хліба, ні їжі, ні води, щоб 

наситити тіло, і розчарування почало входити в серця одних, а насмішки - в інших. Вони з 

видимою покірністю схиляли шиї, але внутрішньо нарікали на старця. Він же, знаючи, що 

відбувається всередині цих людей, розмовляв з ними: 

"Прийдіть до Мене і почуйте! Ви були немов вигнанці на життєвому шляху, без маяка, який би вас 

врятував. Ви були мертві для любові і радості і не знаєте, для чого ви прийшли в цей світ. Ви також 

дозволили перемогти себе життєвим перипетіям, світу і його пристрастям, і тому Я покликав вас. Я 

покажу вам шлях, який зробить вас щасливими і дасть вам світло". Зі страхом і відчуттям, що 

старець читає їхні серця і знає їхні думки, вони вказували йому на свої хворі тіла, на свою втому і 

спрагу одухотворення. 

50 "Будьте щасливі, - сказав їм старець, - я дам вам все, що вам потрібно, я втамую ваш голод і 

вашу спрагу". 

51 Серед цього натовпу були як лицеміри, так і люди з чистим серцем, і всі вони слухали 

вчення. Він відкрив книгу Своїх досконалих настанов і дав їм Своє слово як їжу, а коли закінчив, 

запитав їх: "Чи вгамували ви свій голод? Наситився?". Вони дякували за диво, яке отримали, бо 

ніколи не думали, що любов може бути такою сильною. - Старець продовжував говорити до них: 

"Радійте, що прийняли Мене. Це хліб, який живить душу, і вода, яка втамовує спрагу любові та 

досконалості". 

52 Потім Він дав людям закони і заповіді, щоб вони виконували їх і залишалися гідними 

отримати цю їжу. Ті, хто зрозумів це послання, дали обітницю слухатися і завжди жити в практиці 

чеснот, яких навчав цей преподобний старець. Він сказав їм, що якщо вони відчувають у собі сили, 

то повинні нести його вчення в інші області, що "перші" повинні виконувати цю місію, а решта 

повинні залишитися, щоб приймати новачків. 

53 Призначені для цього пішли виконувати цю місію, взявши з собою силу старця. 

Подивилися, помолилися і приступили до роботи. Всіх їх об'єднував один ідеал, одна думка 

панувала над ними: донести цей хліб до голодних. На їхньому шляху зустрічалися труднощі, але 

їхній дух боровся за їхнє подолання. Але незабаром вони почали слабшати і засуджувати старця 

(внутрішньо), дивуючись, чи буде його захист слідувати за ними, куди б вони не пішли? Вони 

знали, що час від часу повинні повертатися до будинку, де їх зібрав старець. 

Настав час, коли той народ святкував пам'ять того дня, коли вперше почув голос старця, і збігся 

великий натовп; але ті учні, що пішли, не повернулися, вони заблукали і перекрутили Закон. 

Старець відчував біль через відсутність тих учнів, готував нових посланців і відправляв їх на 

роботу. В той час, як перші діяли всупереч обов'язку і забули основи того вчення, другі говорили в 

ім'я чесноти, якої навчав той старець, і навертали серця істиною своїх слів". 

(кінець притчі) 

54 Вивчайте Мою притчу і не забувайте, що ви повинні бути максимально пильними, якщо 

хочете виконувати Мої заповіді. Зберіть хворих, спраглих і голодних і дайте їм хліб Духа. Вливайте 

любов у серця і знайте, що ви є послами в Моїй справі світла і відновлення. Нехай не виникає 
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зарозумілості або марнославства, щоб не позбавити себе спадщини. Не послабляйте зусиль у 

виконанні Мого Закону. Любіть один одного і будете жити в мирі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 69 
1 У цю хвилину Я прощаю вам усі гріхи, але також кажу вам ось що: Ідіть, якщо хочете, на 

самопожертву, але не грішіть більше. Я написав книгу в твоєму серці, але якби Я попросив тебе 

про цю інструкцію, ти не зміг би пояснити Мені жодної її сторінки. 

2 Для того, щоб ви могли практикувати діяльну любов до ближнього, Я піддав вас невеликим 

випробуванням, поставивши на вашому шляху того, хто жадає хліба і розради. Але скільки разів ви 

закривали для Мене свої двері. Я багато разів говорив вам, що ховаю Себе в серці тих ваших 

братів, які благають вашого милосердя. - Учні, ці можливості, які пропонує вам Господь, а саме: 

роздавати духовні та матеріальні блага, - це практикувати досконалу благодійність, ту, яка не 

очікує винагороди, а натомість записується в книгу ваших добрих справ. Хіба Я не виявив вам 

Свого милосердя через те, що зробив для вас? Тож докладіть зусиль для своїх братів. Згадайте, 

скільки разів Я дарував вам те, що ви вважали неможливим. Якщо ви хочете, щоб світ знав, що це 

час Мого нового одкровення, свідчіть про це своїми справами любові і не робіть протилежного 

тому, чому Я навчив вас у Моїх вченнях, бо тоді ви заперечуватимете Мою Присутність. 

3 Якщо, незважаючи на ваші зусилля, ви не бачите плодів свого посіву, не засмучуйтесь. Цей 

вчинок любові подібний до того, що ви робите нужденній людині, яка стукає у двері вашого дому і 

від якої ви не чекаєте оплати. Але Я дам вашому духу (після смерті тіла) можливість спуститися з 

того рівня, на якому він знаходиться, щоб насолодитися плодами насіння, яке він залишив на землі. 

4 Батьки сімейств, майте гостре відчуття проявів духовного розвитку ваших дітей. З любов'ю 

і милосердям спостерігайте за довіреними вам дітьми, щоб ви могли вести нові покоління шляхом, 

прокладеним Моїм світлом. Не підводьте їх до прірви, не копайте їм пастки. Ці душі не увійдуть до 

Содому і Гоморри цього часу. 

5 Озбройтеся терпінням, бо прийде час, коли багато хто запитає вас про це Слово. Серед них 

прийдуть нові фарисеї та книжники, щоб допитувати вас. Не будьте упередженими у відповідях і 

давайте чесну інформацію всім, бо ви самі повинні будете дати Мені звіт за відповіді і поведінку, 

яку ви показуєте по відношенню до цих запитувачів. 

6 Сьогодні ваше серце б'ється в захваті, а молитва, яку ви підносите, подібна до ладану чи 

пахощів квітів. Коли твої думки досягають такої чистоти, вони з'єднуються з думками праведних 

духів, які живуть поруч з твоїм Господом. 

7 Я завжди говорив вам: Моліться. Сьогодні я говорю вам, що через молитву ви можете 

досягти мудрості. Якби всі люди молилися, вони б ніколи не зійшли зі шляху світла, який Я 

проклав. Через молитву зціляться хворі, не буде більше невіруючих, а в душі повернеться мир. 

8 Як може людина бути щасливою, коли вона відкинула Мою благодать? Невже він вважає, 

що любов, милосердя і лагідність не є якостями людського життя? 

9 Духовне життя також підпорядковане законам, і якщо ви відступите від них, то дуже скоро 

відчуєте болючі наслідки цього непослуху. Усвідомте, наскільки це чудово 

Моє бажання - врятувати вас. Сьогодні, як і тоді, Я візьму на себе хрест, щоб підняти вас до 

істинного життя. Якщо Моя Кров, пролита на Голгофі, потрясла серця людей і навернула їх до 

Мого Вчення, то в цей час Моє Божественне Світло потрясе душу і тіло, щоб повернути вас на 

істинний шлях. 

10 Я хочу, щоб ті, хто помер для життя благодаті, жили вічно. Я не хочу, щоб ваша душа 

перебувала в темряві. 

11 Ви не чуєте голосу справедливості? Хіба ви не бачите, як сили природи спустошують один 

регіон за іншим? Невже ти думаєш, що якби ти жив доброчесним життям, то виникла б потреба в 

тому, щоб Моє правосуддя відчувалося саме таким чином? Істинно кажу вам, що не було б потреби 

очищати вас, якби Я знайшов вас чистими. 

12 Зробіть своє тіло слухняним протягом цього земного життя, бо не годиться, щоб ваша душа 

потім мусила очищатися в муках через ваші слабкості. 

13 Грішники плачуть, коли чують ці слова, і запитують Мене, що їм робити, щоб змити свої 

плями в цьому житті. На це я їм відповідаю: Творіть справи милосердя серед братів ваших, ваш 

світ - підходяще поле для посіву милосердя. Вона населена мільйонами сердець, які страждають 
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різними способами, з домівками в злиднях, з чоловіками і жінками, що розбещені пороками. Це 

світ, де багато місць спокути, лікарень, в'язниць, полів битв. Прощайте, прощайте багато в своєму 

житті, розумійте, що прощення народжується з любові. Хто по-справжньому любить Мене, той 

повинен любити свого ближнього, бо він - Моя дитина, і повинен прощати йому, коли він ображає 

його. Пам'ятайте, що першими Моїми словами, коли Я висів на хресті, були прохання про 

заступництво і прощення для тих, хто Мене розпинав. 

14 У кожному місці і в кожній родині Я поставлю дитину світла, щоб вони прокладали шлях 

іншим; але не тільки на землі, але і в духовному житті, щоб вони очищали шлях перед своїми 

братами і робили його прохідним. 

15 Багато хто приходить слухати Моє Слово, але Я один знаю, який дух захований у кожному 

тілі. Хтось слухає Мене з холодним серцем, хтось із сумнівом, але багато хто тремтить від любові і 

захоплення, відчуваючи Мою Божественну Духовну Силу, а когось мучать докори сумління, яких 

не розуміє їхня матеріальна природа. Бо багато з них кричали тоді до Пилата: "Розіпни Його, 

розіпни Його!". Але сьогодні вони ридають, і в своєму болю могли б зі сльозами на очах 

вигукнути: "Не розпинайте Його, це ж Божественний Учитель!". 

16 Я багато разів говорив вам, що ви і вони - однакові. Прийдіть, щоб знову скуштувати вина і 

з'їсти хліб з Моєго столу. Споживайте агнця, це насіння життя. Прийдіть, голодні, спраглі, 

осквернені, зміцнійте і наситіться, бо потім скажу вам: візьміть свій хрест і йдіть за Мною. За Моїм 

столом у цей час і чоловік, і жінка будуть апостолами; за цим столом Я посаджу ваш дух. 

17 Саме жінки високо підняли духовний стяг у цей час, саме вони залишили на шляху слід 

апостола, який ревно дотримується Закону Господнього. У Моєму новому апостольстві жінка буде 

поруч з чоловіком, і не буде (певного) віку, щоб служити Мені: і дорослий, і дитина, і старий, і 

молода дівчина, і мати. Бо ще раз кажу вам, що саме вашого духу Я шукаю, і що він давно вже 

залишив своє дитинство позаду. Не буде дванадцяти слуг, як у Другу Еру, тепер їх буде сто сорок 

чотири тисячі, по дванадцять тисяч від кожного племені. Вони розсіяні серед людства, але Моя 

любов позначила їх, і духовно вони єдині, хоча одні живуть у цьому світі, а інші - в духовному. З 

тих, хто живе на землі, одні говорять однією мовою, а інші - іншою. 

Мови. Але ніхто не зіб'ється зі шляху свого призначення, бо світло Мого Святого Духа веде їх. Я 

знаю стовбур цього дерева, його гілки і його листя, і це дерево має завдання давати тінь для 

людства. 

18 Мій Дух дає вам Свої одкровення у виконанні обітниць минулих часів. Істинно кажу вам, 

що ви вже живете в часах, які були сповіщені вам. Я обіцяв вам повернутися, і ось я тут. Я 

повідомляю вам знамення, які мали статися перед Моїм приходом, і що буде між вами в час Моєї 

присутності, і побачите, як все це збулося. Обіцянка про Мій прихід залишалася живою у вашому 

дусі, і ви чекали Мене. а ви, биті нещастями, були близькі до того, щоб ослабнути; але сьогодні, 

коли Я з вами і ви слухаєте Мене, Я прошу вас: Коли ж ви зробите Мої страждання своїми? Коли 

ви будете по-справжньому любити і страждати заради справи, якій Ісус присвятив своє життя? 

19 Люди, Моє Слово змушує ваші серця тремтіти, а з очей котяться сльози, коли ви згадуєте, 

що Той, хто так сильно вас любив, закінчив своє життя на хресті. Ви згадуєте, як Я стікав кров'ю на 

хресті, і тоді ваш дух потрясається. Але знай, людство, що навіть якщо фізичний біль Ісуса був 

жорстоким, він був лише слабким відображенням болю Божественного Духа. 

20 Сьогодні Я пропоную вам Хліб Мого Слова, Хліб, якого не торкнулася закваска, і який не 

здобутий у поті чола. Ілля відкрив двері будинку, щоб ви могли увійти і сісти за стіл Господа в 

Третій Ері, і він благословив ваш шлях, щоб ви могли увійти в присутність Володаря. 

21 Ті, хто вважав себе заплямованим і недостойним постати переді Мною, сьогодні відчувають 

себе чистими, і це тому, що Моя Кров не перестала текти, бо Мої рани ще не закрилися, і кожного 

разу, коли люди збиваються зі шляху або впадають у гріх, жертва на Хресті, самотність і темрява 

людська є присутніми в Моєму Дусі. 

22 Також з-за духовного столу цього часу встане поганий учень, щоб приховати свою зраду і 

покаяння, і також сьогодні учні будуть задавати Мені це питання: "Хто це, Учитель?". 

23 Тоді Я востаннє обідав в оточенні тільки Моїх апостолів, і те, що говорив їм Христос, чули 

тільки вони. Сьогодні Я духовно обідаю зі Своїми новими апостолами, яких багато, і серед них Я 
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виявляю фарисея, лицеміра, зрадника. Серед цього натовпу чоловіки і жінки різних релігійних 

спільнот приходять, щоб дослідити це Слово і ці прояви, а потім судити про них на основі того, що 

вони знають, і мати можливість сказати, чи є це істиною. Всіх вас Я посилаю, щоб ви були 

свідками цього послання духовної мудрості, яку Я даю вам. Це Третій Заповіт, який тільки Дух 

Істини може відкрити вам. 

24 Подумайте: ізраїльтяни по плоті дотримуються закону Мойсея і слова пророків, християни 

об'єднали закон Мойсея і слово Христа в один закон. Так що ж дивного в тому, що цей 

спіритуалістичний народ об'єднав ці два заповіти з одкровеннями Святого Духа? Це досконалий 

Ковчег Заповіту: тут Закон Мойсея, любов Христа і мудрість Утішителя, обіцяна на цей час. 

25 Люди, ви, які спрямовуєте уми людей на шляхи релігії, відкрийте свої очі на це світло, 

споглядайте на цей народ, який вирвався назовні у прагненні любові, волає про справедливість і 

просить світла. Це лише дуже мала частина людей, яка піднімається, як людина, в пошуках Христа, 

Його правди і Його обітниці. Прислухайтеся до звернення людини до вічного, до духовного! Чи 

можливо, що ви хоч і маєте очі, але не бачите? Я все знаю і все бачу, тому прийшов, як злодій 

уночі, щоб заскочити вас уві сні і розбудити до світла нового дня. 

26 Я довгий час навчав цей народ і відкривав йому вчення, яке люди приховували від нього. Я 

також відкрив їм те, що Я приберіг для них; але Я ще не сказав їм усього, і не дам Себе знати в цій 

формі до 1950 року. Ті, хто не чув Моє вчення, отримають Моє послання через книгу, написану 

Моїми "золотими перами". 

27 Після Мого відходу багато хто повстане проти народу, проти Мого вчення. Моря 

перепливуть ті, хто хоче воювати і переслідувати Моїх слуг. Але хто міг придушити світло 

Божественного Вчителя? Хто може зупинити еволюцію духу або повернути час назад? Якщо люди 

Другої Ери вважали, що якщо вони вб'ють Христа на хресті, то помре і Його Вчення, то вони лише 

підписали собі вирок власною рукою, бо Христос переміг усіх на хресті Своєю безмежною 

любов'ю. Правда, як і світло, завжди перемагає темряву, якою б темною вона не була. 

28 Мій Дух дає вам насіння для посіву на полях, які є душами людей, що стали плідними через 

біль і боротьбу і тільки чекають на прихід Сіяча. Незабаром Моє ім'я і Моє вчення знову буде у 

всіх на вустах. 

29 Щоб дати вам урок любові, Я омиваю ваші ноги, улюблені учні, щоб ви могли поєднати 

вчення, яке Я дав вам у цей час, з тим, що Я відкрив вам у минулі часи. Я хочу - коли настане 1950 

рік, останній рік Мого Слова серед вас, - щоб тоді ті, хто сьогодні ще "діти", стали учнями. 

Сьогодні ви ще слухаєте Мене з радістю, але що буде, коли ви будете слухати Мене, знаючи, що це 

востаннє? - Я нагадую вам про випробування Другої Епохи, але говорю з вами новими словами, 

через орган людського розуму, бо якби Я говорив з вами безпосередньо, ви б не витримали ні сили 

Мого Слова, ні інтенсивності його світла, ні величі Моєї Присутності. 

30 Саме тому Я колись приходив до вас як людина, і навіть Іоанну після Свого розп'яття Я 

відкривав Себе під деякими символічними образами, щоб він зрозумів Мої одкровення. Істинно 

кажу вам: Я працюю над вами, щоб ви отримали прояв від духу до духу, прямий зв'язок з Моєю 

Божественністю. Після 1950 року ви більше не будете чути Мене в цій формі, але ви будете 

відчувати Мою присутність, оскільки ваше духовне піднесення буде більшим, і ви тоді повністю 

ввійдете в час духовного спілкування. І як тільки єдність і братерство увійдуть у вас, настане час 

великих чудес, час, коли Мій голос почують люди. Тоді прийде битва і переслідування, двері цих 

домів зборів будуть зачинені, ваші домівки будуть обмовлені. Вас будуть називати чаклунами, ваші 

родичі відречуться від вас, а деякі з вас будуть ув'язнені за те, що ви захищали Мою Справу. Але Я 

буду з вами, щоб ви не впали у відчай, бо Я - Життя, і якщо Я в вас, то хто зможе боротися з 

Вічним Життям? 

31 Будьте пильні, учні, бо коли ваш голос розбудить тих, хто сьогодні ще спить, вони прийдуть 

з сект і деномінацій, щоб сказати вам, що те, чим ви володієте, неправдиве, що вони володіють 

Ковчегом Заповіту і виконанням обітниць, а також вмістом Семи печаток. І тоді, якщо ви не будете 

знати, як боротися тією зброєю, яку я вам дав, - зброєю любові і мудрості, - серед людства буде 

велике сум'яття, і люди, бажаючи істини і спраглі світла, підуть туди, куди їх покличуть, і можуть 

збитися з шляху. 
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32 Ви, які отримали мандат очолити і вести цей народ - покажіть приклад братерства, 

об'єднавшись у дусі за прикладом Ісуса, Мойсея та Іллі, які з'явилися в єдності під час 

Преображення на горі Фавор. 

33 Учні, Я навчав вас протягом цього часу не тільки через Слово, але й через Мої блага, якими 

Я постійно рясно обдаровував вас. Часи символів минули, сьогодні ви будете вірити в Мене без 

символів, ви будете любити Мене і розуміти Мене, і вже зараз символів в Моєму Слові стає все 

менше, тому що ви тепер здатні осягнути Мою настанову, осмислити її і втілити в життя у своїх 

справах любові. 

34 Якщо ви вважаєте, що Ісус, оскільки Він був Сином Божим, не відчував болю, то ви 

помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що Я вільний від болю, бо приходжу сьогодні в Дусі, то ви також 

помиляєтеся. Якщо ви думаєте, що через те, що Я знаю, що ви всі будете зі Мною в кінці кінців, Я 

не страждаю сьогодні, то і в цьому ви не праві. Істинно кажу вам: немає іншої істоти, чутливішої за 

Божественного Духа. - Я прошу вас: Хто наділив розумом усі істоти? Що доброго ти можеш 

зробити, що не приносить Мені радості? І яке зло ти можеш зробити, що не було б подібне до рани 

Моєї чутливості? Бачите, ось чому Я кажу вам, що людство розіп'яло Мене наново. Коли Я буду 

знятий зі Свого хреста і звільнений від тернового вінка? 

35 Сьогодні ви будете святкувати Вечерю Ісусову через духовний хліб, який Я вам завжди 

давав. Я дав вам великі приклади вчення: манну пустелі в Першу Еру, чудо з рибою в Другу. Хліб, 

який Я благословив і роздав за Моїм столом, представник Божественного, був вченням, яке Я дав 

вашому духу, щоб він зрозумів Мою любов. Сьогодні Я не приношу матеріального хліба, який 

говорить вам про небесні вчення. Час символів закінчився. Сьогодні Я даю вам тільки Моє Слово, 

в якому Я говорю вам, що цей прояв не є найвищим, що ви пізнаєте, і те, що Я говорю вам через 

цього посередника, не є всім тим, що Я маю сказати вам. 

36 Улюблені, згадайте і поміркуйте в ці години про все, що Я зробив тієї ночі, яка була 

останньою, яку Я провів серед вас як людина, а також про все, що Я говорив вам у ті хвилини, коли 

говорив вам у Своєму вченні: Вітаю вас, учні Третьої Епохи, яких Я зібрав, змусивши вас прибути 

з різних точок Землі. Я зібрав вас, щоб сформувати нові "каравани" Ізраїлю, які перетнуть пустелю, 

що розкинулася перед вашим поглядом, і там ви отримаєте нові вказівки Господа. 

37 Я бачу, що деякі не змогли звільнитися від ідолопоклонства, незважаючи на вчення і 

випробування, через які вони пройшли. Усвідомте, як Я очистив шлях до вашого висхідного 

розвитку, щоб ви могли йти по ньому. Але не дозволяйте сумнівам втручатися, як хмарі, що 

заважають вашому духу бачити Моє світло. 

38 Ви помітили, що в цей час ви вільніші від людських спокус і що Я дарував вам тільки 

найнеобхідніше для життя, і Я кажу вам: не женіться за зайвим. 

39 Ви знайшли пальму в пустелі і джерело з кришталево чистою водою. Це не було удаванням, 

це не було ілюзією, це була реальність. Гілки і тінь пальми - це Моя духовна присутність, її плід - 

Моє Слово, джерело - любов і мудрість, які Я влив у твоє серце. 

40 Той, хто уважно слухав Мене, навчився цього разу чути голос своєї совісті, судити себе, 

усвідомлювати власну роботу і брати на себе біль, який він створив. Тоді Дух відкриває плоті 

глибокі вчення, щоб переконати її, що вона повинна бути лагідною і відданою у випробуваннях. 

Той, хто прийде до цих глибоких споглядань, не буде противитися Моїм божественним заповідям. 

41 Як і в Другу Епоху, Моє Слово ні від кого не ховається, Я дозволяю йому доходити до 

невігласів, до розуміючих, до чистих серцем, до грішників, до щирих і до лицемірів. Небесний 

дзвін пролунав для всіх. Якби це людство, яке у своїй більшості пило з джерела Вчення, якому Я 

навчав вас як Христос, було пильним і молитовним, коли Я давав йому знаки Мого нового 

пришестя, - наскільки великим був би його захват, коли воно відчуло Мою Присутність. Це було 

необхідно, щоб Я послав вам людину, яка передала вам Моє послання в 1866 році, і його вустами 

Ілля оголосив вам новий час. Відтоді ця пальма розкинула своє листя все більше і більше, Моє 

Слово досягало нових регіонів, змушуючи запечатаних відходити і навчаючи натовпи. Ті, хто зі 

смиренням вислухали Мене і пішли за Мною по шляху свого духовного розвитку, вже не 

відчувають на своєму шляху ні втоми, ні голоду, ні спраги. На цьому шляху вони зазнали 
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невдячності, насмішок, презирства та байдужості. Але ніщо не зупинило їх, бо їхній ідеал 

знаходить своє здійснення в кінці шляху, і вони знають, що ця мета не на землі. 

42 Лише той, хто підготує себе такою лагідністю і духовністю, отримає владу звільнити від 

болю того, хто страждає, бо той, хто сповнений марнославства або погано використовує свої дари, 

втрачає цю благодать. 

43 Не нав'язуйте нікому Моє вчення під певним ім'ям, але підніміть того, хто впав, і скажіть 

йому увірувати в Мене. Хто може перешкодити тобі робити добро ближньому? 

44 Не думайте більше про земні зручності, щоб підготувати себе до виконання вашого 

завдання, а думайте про ті натовпи людей, які вирушать у прагненні до ковчега спасіння любові, 

яким є Моє вчення, і які повинні зустріти ваші серця на цьому шляху. 

45 Коли знову з'являться апостоли Моєї Справи, подібні до тих, що йшли за Мною в Другу 

Епоху? З якою вірою, любов'ю і непохитністю вони відстоювали Мою правду! Ви хотіли б творити 

ті справи і ті чудеса; але істинно кажу вам, що ви могли б це робити, якби ваша віра була такою ж 

великою, як і їхня. Будьте людьми віри, і ви будете творити чудеса, навіть якщо будете 

потребувати в матеріальному плані. Слухайте Мене і осягайте Моє Слово, інакше ви дозволили 

Мені говорити лише в порожнечу. 

46 Будьте смиренні, згадайте, як Ісус вклонився перед Своїми учнями, щоб омити їм ноги. 

Робіть такі справи для своїх братів, і ви по праву зможете називати себе Моїми учнями. 

47 Як мало тих, хто бачив і пам'ятає той день, коли Ісус помер на хресті. Але істинно кажу вам, 

коли ви думаєте про смерть Учителя, пам'ятайте, що цей момент настає для кожного з вас. Мені не 

потрібно боятися смерті, бо Я є життя, але ви повинні турбуватися про те, щоб виконати свою 

місію підготовленими і екіпірованими зсередини. 

48 Нехай ніхто не відчуває себе нікчемним і жалюгідним, бо не знаєте ні дару слова, ні 

багатства серця, щоб любити братів своїх. 

49 Ви плачете над ганебною смертю, яку віддали Господу своєму на Голгофі, і не розумієте, 

що в цей час ви знову раните Мене і знущаєтеся над Моїм Словом. Але Я поклявся врятувати всіх 

Своїх дітей, і Воля Моя буде виконана. Якщо Моєї крові, пролитої тоді, буде недостатньо для 

цього людства, Я візьму духовний хрест, щоб дати розіп'ясти Себе на ньому і розсіяти іскри світла, 

які через совість людей дійдуть до їхніх душ. 

50 Горе тим, хто в цей час своєю ганебністю і непослухом подає поганий приклад дітям, яких 

Я послав з духовною місією (на землю)! Чи будете ви подібні до тих натовпів людей, які з криками 

і знущаннями вели Ісуса на Голгофу, сіючи жах у серцях дітей, які не могли пояснити, за що вони 

катують і вбивають людину, яка лише роздавала благословення. 

51 Кожного разу, коли Ісус падав, ці невинні плакали. Істинно ж кажу вам, що плач їхній був 

більше від духа, аніж від плоті. Скільки з них потім пішли за Мною і полюбили Мене, не стерши з 

серця пам'ять про те, що бачили їхні невинні очі. 

52 Настав час вам замислитися над тим, що Я говорю вам. Нехай люди чують Мене, нехай 

хворі першими приходять до Мене. Помолитися за відсутніх хворих та відвідати тих, хто перебуває 

в лікувальних закладах. Згадаймо, що в Другу епоху багато прокажених жили за воротами міста, і 

хоча вони знали, що Ісус зцілює хворих, але змирилися з тим, що чують звук Його голосу лише 

здалеку, бо говорили собі: "Як же ми прийдемо до Учителя, якщо натовп нас прожене?". Тоді Ісус 

винагородив їхню віру перед обличчям людської байдужості та егоїзму, очистивши їхні тіла від 

зла, яке їх мучило. 

53 Не втомлюйтеся слухати Мене в цей час, бо ті, хто почують Моє останнє Слово в 1950 році, 

отримають його в своєму дусі як символ останньої краплі Крові, що зійшла з Мого Тіла на Хресті. 

54 Ви забули закон і чекали, поки сили природи нагадають вам про Мою справедливість: 

урагани, водотоки, що вийшли з берегів, землетруси, посухи, повені - це дзвіночки, які будять вас і 

говорять вам про Мою справедливість. 

55 Які ще плоди може принести Мені людство в цей час, окрім плодів розбрату і матеріалізму? 

Цей народ, який роками слухав Моє вчення, теж не може принести Мені приємного врожаю. 

56 Ніхто не уникне Моєї справедливості. Я суджу живих і мертвих. Але істинно кажу вам: 

якщо ви не візьмете себе в руки і не станете сповідувати Моє Вчення істинно і голосно, то 
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справедливість людська буде судити вас. - Наскільки це людство осквернило себе! Кров Агнця 

показала людям шлях до еволюції душі, по якому вони повинні йти, щоб спокутувати скоєні гріхи; 

але, довірившись цій Божественній Крові, ви згрішили знову. Світ взяв вас у полон, але Я зараз 

повертаю вам те, що належить Мені. 

57 Я приберу бур'ян, який є отруйною рослиною, і знову засію золоте зерно пшениці, і ті поля, 

які давно були безплідними, стануть плодоносними і врожайними. 

58 З давніх-давен ви знали через Мого пророка Іоанна, що прийде час, коли кожне око 

побачить Мене; ви маєте цей час перед собою. Тоді дух людський відкриє очі свої до світла істини 

і побачить Мене. Він зрозуміє Моє Слово і відчує Мою Присутність. З каміння не тільки потече 

вода, але й проростуть квіти. 

59 Сьогодні ви думаєте, що Моя справедливість карає вас, розв'язуючи сили природи, щоб 

посіяти нещастя, горе і голод. Проте, одного разу ви зрозумієте, що саме ваші справи спричинили 

те лихо, той суд, який спіткав вас. Ви також дізнаєтеся, що ваші заслуги, ваша віра і молитва 

можуть заспокоїти сили природи. Хіба ви не чули, що Я даю Своїм дітям владу над силами 

природи, коли позначаю їх духовно? Це не може вас здивувати, якщо ви пам'ятаєте, що Я дав 

першій людині владу підкорити собі земне творіння. Ось чому я іноді кажу вам, що людина ще не 

відкрила себе і тому не знає себе. 

60 Я - Цар Всесвіту, людина тут, на землі, - принц, тому що вона - Моя дитина. Чи вміє людина 

правильно використовувати силу всіх своїх здібностей? Істинно кажу вам: Він відрікся Отця Свого 

і став царем, щоб чинити волю Свою у світі. 

Але хто не з'єднує свою волю з Моєю і йде поза Божественними законами, той створює в собі 

умови для того, щоб вони судили його. Це ви називаєте покаранням, і, нарешті, ви називаєте Мене 

несправедливим Отцем. 

61 У цій Третій Ері багато душ побачать Моє Світло, і, освітлюючи свій шлях через нього, 

вони більше не заблукають. Скоріше, вони озиратимуться на своє минуле, щоб усвідомити всі свої 

помилки і покаятися в них. Вони більше не будуть прагнути до людської слави, а лише до 

безсмертя душі. 

62 Люди піднімуться на вершину гори і звідти побачать образ Землі Обітованої, що 

вимальовується, Нового Єрусалиму, який чекає на вас як найвища нагорода у вічності. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 70 
1 Я - скарбниця мудрості, яку людство досі не знало, як осягнути. Я дав вам ключ до 

одухотворення, щоб ви могли відкрити скриню з ним і розпізнати те, що Я приготував для вас. 

2 Якщо хтось із Моїх дітей вважає себе недостойним або відчуває себе нездатним відкрити 

двері Моїй любові, Я кажу вам істину: всі Мої діти гідні Моєї любові. Ви всі володієте ключем, 

щоб відкрити ці двері. Не втрачайте його, щоб не піти за племенем Юдиним, яке блукає в цьому 

житті, неспокійно блукаючи по землі. 

3 Я хочу бачити вас не багатими і не жебраками, а паломниками, в торбі яких ніколи не 

бракує їжі для себе і для голодних, яких вони зустрічають на своєму шляху. 

4 Я хочу, щоб ви знали стежки, вміли розрізняти різні "дерева" і в кожному зустрічному 

подорожньому впізнавали рідного брата, щоб на запитання: "Куди йдеш?" - ви відповідали щиро і 

твердо, завжди кажучи Мою правду. 

5 Так ви будете подібні до подорожнього, який вірить у завтрашній день, який йде, не 

турбуючись про себе, і може думати про інших; бо Я вчу вас відчувати біль ближнього і 

заспокоювати його краплею бальзаму, який Я дарую вам, щоб ви могли допомогти ним своїм 

братам. 

6 Як багато Мені довелося очищати твою душу в усі часи! Невже ви думаєте, що Я дозволив 

би осквернити вас, щоб ви почали проповідувати Моє вчення в цій державі? 

7 Я озброюю вас, щоб ви були сильним Ізраїлем серед людей. 

8 Почувши Моє Слово, ваш дух здригнувся, згадавши, що вже чув цей голос раніше, і запитує 

себе: де це було? І кажу вам: це було в пустелі, на горах і на берегах річок Юдеї, з уст Ісуса з 

Назарету, в Якому ви засумнівалися, хоча й визнали, що в Його слові була божественна сила, 

любов і влада, яка дала вам життя, здоров'я і мир. 

9 Ви воскресли в цьому часі, і ваш дух знову почув Моє вчення, ваше серце затремтіло від 

звуку того голосу, який воно вже знає. Моє Слово просте і скромне, але не дивіться лише на колір 

плоду, їжте його, щоб відкрити його насіння всередині. Саме це зерно ви будете вирощувати 

завтра. Якщо ви будете добре про нього дбати, він принесе вам добрі плоди. Тоді ви зрозумієте, що 

дерево, з якого воно прийшло, несло в собі любов вашого Отця. 

10 Заробляйте заслуги, щоб досягти місця, яке належить вам, яке не на престолах і не в палацах 

земних, і не зі славою світу, не з лестощами і не з земними почестями. Ваше місце тут, на землі, - у 

боротьбі за мир і добро, а в потойбічному світі воно буде з Моєю любов'ю. 

11 Це не земля обітована, ви ще не знаєте дому, обіцяного вашому духу, і ваш дух не має 

палкого бажання досягти його через вашу земну прив'язаність. 

12 Усім людям різних віросповідань і релігій Я кажу, що вони не вміли відсунути матеріальні 

багатства на їхнє місце, а потім поставити на їхнє законне місце багатства духовні. Якби люди 

виконували Мої закони, вони вже бачили б звідси відображення Землі Обітованої і чули б звуки 

голосів її мешканців. 

13 Ви стверджуєте, що вірите в Моє існування і вірите в Мою божественність; ви також 

говорите, що Моя воля буде виконана. Але істинно кажу вам: Як мала ваша віра і покірність тому, 

що Я наказую! Але Я пробуджую у вас істинну віру, щоб ви були сильними на шляху, який Я 

приготував для вас. 

14 Працюйте над собою, не чекайте, поки смерть застане вас зненацька. Що Ви приготували на 

той час, коли повернетеся до духовного життя? Ви хочете дивуватися, поки ви ще зв'язані 

ланцюгами матерії, пристрастей і земних благ? Ви хочете увійти в потойбічний світ із 

заплющеними очима, не знайшовши дороги, забравши з собою втому від цього життя, що 

закарбувалася у вашій душі? Приготуйтеся, учні, і не будете боятися приходу тілесної смерті. 

15 Не зітхайте через те, що ви повинні покинути цю долину землі, бо хоча ви визнаєте, що в 

ній існують чудеса і слава, Я кажу вам по правді, що вони є лише відображенням краси Духовного 

Життя. 

16 Якщо ви не пробудитеся - що ви будете робити, коли опинитеся на початку нового шляху, 

осяяного світлом, яке здається вам невідомим? 
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17 Відійдіть з цього світу без сліз, не залишивши болю в серцях своїх близьких. 

Відсторонитися, коли настане момент, і залишити на обличчі свого тіла посмішку спокою, яка 

говорить про звільнення вашої душі. 

18 Смерть вашого тіла не відокремлює вас від істот, які були вам довірені, і не звільняє вас від 

духовної відповідальності, яку ви несете за тих, хто був вашими батьками, братами, сестрами або 

дітьми. 

19 Зрозумійте, що для любові, для обов'язку, для відчуттів, одним словом: для душі, смерті не 

існує. 

20 Я говорив з тими, хто вважав себе мертвим, і вони сказали Мені: "Хто говорив зі Мною?". Я 

доторкнувся до них, а вони запитали Мене: "Хто доторкнувся до Мене?". І почули вони голос, що 

промовляв до них: "Я Той, Хто воскресив Лазаря, Той самий, Хто воскрес із мертвих, щоб дати вам 

життя духовне". 

21 Моє вчення ніколи не може привести вас до фанатизму, не навіює вам забобонних або 

ідолопоклонницьких ідей; навпаки, воно звільняє ваш дух від кайданів, які наклало на нього 

людство. Моя стежка вузька, але хто йде нею, той має справжню свободу і насолоджується нею. 

22 Я не хочу поневолювати вас Своїм вченням, бо в ньому немає догм, засуджень і осудів. Я 

хочу, щоб ви приходили до Мене з любові, по заслугах, по вірі, по переконанню. 

23 Я дозволив вам пізнати віросповідання, секти і доктринальні системи, щоб, куштуючи 

плоди різних дерев, ви знали, як судити про смак плодів, які Я пропоную вам. Але я прошу вас: Чи 

зможете ви ще запитати у духовенства і священиків, чи правда, що Я проявляю Себе через 

людський орган - розум? Чому ви просите тих, хто забув Мою обіцянку повернутися і хто навіть не 

готується прийняти Мене? Істинно кажу вам: навіть найневігласніший з вас побачить на власні очі, 

що Я - Той, Хто говорить до вас. Якщо Моє Слово змусить ваш дух затремтіти, якщо він 

пробудиться і глибоко зворушиться, це буде для вас доказом того, що Я з вами, бо Я єдиний, хто 

має владу над духом. 

24 Людські слова можуть змусити серце тремтіти, а можуть вразити почуття та інтелект. Але 

якщо є щось, що змусило вас глибоко зворушитися за межами ваших почуттів, вашого серця і 

вашого інтелекту, то це щось було голосом вашого Господа. 

25 Кажу вам, що той, хто не був глибоко зворушений, коли почув це Слово, може дійсно 

заперечувати Мою Присутність; але воно залишається закарбованим в його дусі, і прийде час, коли 

він скаже: Той голос, який я чув, був голос Господа. 

26 Щоб допомогти вам продовжувати нести свій хрест, Я роздаю манну, яка живить вашу 

душу, Я готую ваші серця і роблю вас Своїми слугами. 

27 Часи змінилися, Я звільняю вас від усякого фанатизму і ідолопоклонства, щоб ви приносили 

Мені тільки своє одухотворення. 

28 Я посилаю заклик Моїм обранцям в різних регіонах і шукаю їх на різних життєвих шляхах, 

щоб всі вони ввібрали в себе духовний зміст Мого Слова і досягли ясного і істинного розуміння 

Мого вчення і практикували те ж саме в своїх справах любові серед своїх братів. 

29 Хоча зараз ви маленькі діти, але завтра ви будете учнями, наслідуючи учнів Другої Ери, і як 

вони йшли і свідчили про Істину, про Мої чудеса і про Мою Любов, так і ви завтра повинні йти і 

свідчити про Мою Істину. 

30 Я відкрив вам чесноти, які ви повинні сповідувати, і з дарами, якими володіє ваш дух від 

початку вашого створення, ви повинні заявити про себе серед людей. Я зараз готую Своїх нових 

працівників, які завтра будуть сіяти це насіння по всьому світу. Мало-помалу великі натовпи 

приходять до Моєї Роботи, приваблені світлом Святого Духа, який посилає Свої промені між усіма 

людьми в цю Третю Еру. 

31 Я прийшов "на хмарі", щоб говорити з людством, яке - через свою тупість у своїй 

зіпсованості - не відчуло ні Моїх кроків, ні Моєї присутності, не помітило Мого зв'язку з вами 

через людський орган інтелекту. Я буду невтомно пробуджувати їх від летаргії, і ви побачите, що 

люди поступово будуть приходити з різних шляхів, щоб об'єднатися з вами. Багато хто перейде в 

спіритизм, бо Я нині усуваю фанатизм і ідолопоклонство, застій і розгубленість людства. 
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32 Це - Третє Одкровення, оголошене Мною і Пророками. Це час, коли світло Шостого 

Світильника осяває людство. Це обіцяний час, коли Я повинен прийти в променистому світлі, щоб 

виконати Моє Слово. Я прийшов, щоб відкрити вам той самий духовний і божественний закон, що 

й у всі часи. 

33 Благословенний народе Ізраїлів, Я завжди визволяв тебе з неволі фараонової, і Я кажу тобі: 

Якщо ви не бажаєте більше бути рабами, прийдіть до Мене, бо Я дам вам силу і владу розірвати 

ваші кайдани. Ви хочете піднятися по небесній драбині, яка приготована для вашої душі? Тоді 

будьте наполегливі, вивчайте і осягайте Моє Слово, щоб, нарешті, осягнути його в його суті і 

духовності, щоб набути заслуг на цьому шляху, який приведе вас до Мене. 

34 Хтось каже Мені: "Отче, я хочу бути Твоїм працівником, хочу служити Тобі, хочу, щоб мій 

дух був близький до Твого Духа, але не знаю, що зробити, щоб заслужити Твоє прощення". І Я 

відповідаю тому серцю, яке таким чином звертається до свого Отця: Оновлюйте себе, 

відмовляйтеся потроху від старих звичок, від земної прив'язаності, щоб навчитися розуміти Мене і 

усвідомлювати своє завдання. Але кожен, хто бажає оновлення, повинен пройти через багато 

випробувань, тому що спокуса переслідує вас, і коли вона бачить, що ви відвертаєте свою душу від 

неправильних шляхів, їй доводиться вести страшну боротьбу, щоб відмовити вас від ваших рішень, 

і якщо ви покажете себе слабкими, вона скористається цією слабкістю і спробує змусити вас 

повернутися до старих звичок; але це не Моя воля, щоб ви дозволили їй перемогти вас. Бажаю, щоб 

ваші кроки завжди йшли вперед, ваша віра була непохитною, а ваша рішучість одухотворювати 

себе була правдивою, спираючись на те, чого ви навчилися. 

35 Якщо ви - Ізраїль, то просто навчіться любити Мене і пропонувати Мені поклоніння від 

духу до духу, так, щоб зовнішнє у вашому поклонінні ставало все меншим і меншим, поки ви не 

досягнете одухотворення. Мій Дух з часом звільнить вас від будь-якої поганої інтерпретації Моєї 

Роботи. - Людина неправильно витлумачила Мої вчення, Мої доктрини, Мої пророцтва, і це Моя 

Воля, щоб Мій народ Ізраїль з'явився з духовними дарами і чудесами, яких він досягає через своє 

одухотворення. 

36 Я представляю вас людям як Моїх слуг, як тринітарно-марійних спіритуалістів Третьої Ери 

- спіритуалістів, тому що ви повинні бути більше духом, ніж матерією; тринітарних, тому що ви 

тричі отримали Моє одкровення; марійних, тому що ви любите Марію, вашу вселенську Матір, яка 

наглядала за вами, щоб ви не впали у відчай на життєвому шляху. 

37 Цей прояв через людський орган інтелекту закінчиться, але після цього ви повинні шукати 

Мене від духу до духу, щоб отримати Мої вказівки. Тому Я вимагаю від вас оновлення, щоб ви 

могли досягти цього одухотворення. Я продовжуватиму навчати вас з'єднуватися з Моїм Духом, і 

ви відродитеся, коли досягнете тієї форми спілкування, яка гідна кожного, хто називає себе 

тринітарно-марійським спіритуалістом. 

38 Будьте мужніми і захищайтеся у всіх випробуваннях своїми молитвами. Мої духовні блага і 

надалі будуть виливатися на вас заради вашої наполегливості і готовності до боротьби. Ви не 

будете самотні, Мій духовний світ буде там, щоб дати вам захист, направляти вас і стояти поруч з 

вами у вашій боротьбі. 

39 Я - світло, яке запрошує вас запалити свій світильник зі Мною, щоб ви могли освітити свій 

дух і відкрити Мою Присутність у ньому. З того дня, коли ви навчитеся проникати в себе, вам буде 

легко достукатися до серця ваших братів. 

40 За Моїм Словом "перші" плачуть, а "останні" радіють. - Чому? - Тому що "перші" все 

більше втомлюються і несуть з собою все більше ран, хоча мушу вам сказати, що саме вони 

роблять свій хрест важким, а чашу гіркою, яку вони п'ють у свою спокуту. Бо Я завжди давав їм 

Свою допомогу на їхньому шляху, щоб життєвий шлях був терпимим, а кроки їхні твердими. 

41 Ви ні на мить не залишалися без Моєї допомоги, Моє Слово не переставало давати про себе 

знати. Я ніколи не залишав тебе наодинці у твоїх випробуваннях; навіть до твого лікарняного ложа 

спускався Мій духовний світ, коли біль обтяжував тебе, і його допомоги та порад не бракувало 

тобі, щоб допомагати нужденним, які день у день приходять до твоїх дверей. Дари інтуїції, 

натхнення і духовного бачення прокинулися у вашому єстві і освітили ваш шлях. Я був з вами у 

вашому щоденному людському житті, вам не бракувало хліба насущного на вашому столі. Але 
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після того, як Я дав вам стільки доказів Моєї любові і зберіг ваш народ у мирі, в той час як світ 

перетворився на вогнище ненависті і пристрастей, ви все ще нарікаєте на тягар вашого хреста? О 

учні Третьої Епохи, не забувайте, що хрест, який колись наклав на Мене світ, був зроблений з 

темряви, невдячності, знущань і презирства, і Я прийняв його, бо це Мої діти наклали його на 

Мене! На противагу цьому, поміркуйте про хрест, який Я вам довірив: Як же втішно і легко, коли 

знаєш, як це переносити з любов'ю! 

42 Необхідно, щоб ви знали своє походження і мету, до якої ведуть ваші кроки, щоб ви з 

любов'ю приймали свою долю і несли свій хрест, поки не помрете від нього, як це зробив Христос, 

ваш Учитель. 

43 Я прийшов в цей час, щоб говорити з вами про ваше походження, ваше завдання і мету, яка 

чекає вас у вічності духу. Той, хто не зрозумів Мого Слова і відчуває себе слабким, почувши Моє 

вчення, не підживлював і не зміцнював свого духу, завжди бажав благ, що належать світу, які 

ніколи не є основними в твоєму житті і даруються тобі зверху. Чому ви дозволяєте спокушати себе 

світові? Ви повинні навчитися підніматися над земними перипетіями, бо в багатьох випадках вони 

є лише дрібницями, нещастями, яким ви надаєте занадто великого значення. Якби ви дбали про 

духовні блага так само, як про матеріальні, ви б не відчували нестачі ні в чому, і ваш розвиток був 

би великим. 

44 Забудьте своє минуле, уникайте всіх помилок, які супроводжували вас протягом тривалого 

часу, і тоді ви поступово відчуєте абсолютну зміну у своєму єстві, бо тоді ви почнете своє 

сходження до одухотворення. 

45 Зрозумійте, що Я пропоную вам гідне місце як тут, на землі, поки ви живете на ній, так і в 

потойбічному світі, коли ви оселитеся в духовному Царстві. 

46 Чого ви чекаєте, щоб зробити рішучий крок? Просіть, просіть, щоб вам було дано. 

47 Прийміть Моє насіння любові у своє серце і почніть плекати його, ніколи не нехтуючи ним, 

тоді воно незабаром принесе вам плід, який послужить вам їжею в ваших мандрах. 

48 Розмовляйте один з одним, беручи за предмет розмови Моє Слово, але завжди вирішуйте 

наставляти один одного. Цей обмін думками і знаннями буде корисним для вас і підніме вашу 

душу. Обіцяю бути присутнім у ті хвилини духовної розмови, щоб надихати вас і завжди вести вас 

до розуміння і світла, але ніколи не перетворювати те, що має бути духовним спілкуванням, на 

звичайну дискусію, бо тоді Моєї присутності не буде з вами. 

49 Я хочу звернутися до тих, хто ще не відчув Моєго цілющого бальзаму на своєму тілі, і Мій 

мир не увійшов у їхні серця. 

50 Істинно кажу вам: Я вилив на вас бальзам Свій, але ви не були готові прийняти його. Одні 

відкинули її через своє богохульство, інші - через брак віри. 

51 Кажу вам: ваші провини прощаються, але ви повинні навчитися здобувати заслугами право 

на всі милості або блага, про які ви просите в Отця вашого. Бо якщо Я дам їх вам, а ви нічого не 

зробите натомість, то дух ваш не досягне жодного поступу. Чого б ви могли навчити завтра тих, 

хто страждає? Який досвід Ви отримали б з Ваших судових процесів? Подумайте про хворих, які 

отримали від Мене диво, і ви побачите, що кожен з них придбав заслугу для того, щоб отримати 

нагороду. В одних восторжествувала віра, в інших відбулося оновлення, треті відчули справжнє 

покаяння, четверті покарали себе у своїх слабкостях або у своїй гордині. 

52 З яким задоволенням піднімається дух після того, як він пройшов битву і вийшов 

переможцем! Яке задоволення могли відчувати ті, хто без жодних заслуг отримував блага від свого 

Отця? Вони не будуть цінувати те, що отримали, і не знатимуть, як це зберегти, оскільки це не 

коштувало їм жодних зусиль і жертв. Але той, хто здобув мир після великої боротьби, не наражає 

себе на небезпеку його втратити, він його охороняє і пильнує. Той, хто повертає здоров'я через 

зречення і жертву, не наражає його знову на небезпеку, бо знає, чого йому коштувало його 

здобуття. 

53 Не бійтеся, ви, що приносите переді Мною своє виснаження і свою немічну душу, Я не 

прошу від вас нічого неможливого. - Послухай: У цей день Я прошу лише про вашу увагу і про те, 

щоб ви впустили Моє Слово у своє серце, бо воно розбудить ваші приспані почуття і просвітить 
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ваш дух, щоб віра і надія запалали у ваших серцях, як полум'я. Це необхідно для того, щоб ви 

проклали шлях і сталося диво, якого ви чекаєте від Мене. 

54 Знайте, що ви більше не живете в ті часи, коли Отець давав вам все без ваших зусиль, тому 

що вашому духу не вистачало розвитку, досвіду, знань; що тепер ви повинні багато робити зі свого 

боку, щоб отримати те, чого ви бажаєте або чого потребуєте. 

55 Ви впадаєте у відчай від того, що Я так з вами говорю? Ви, хворі, падаєте духом? Я в цю 

мить дарую Свій цілющий бальзам усім, хто збирається взяти на себе хрест оновлення, 

вдосконалення, моральної і духовної реконструкції. Я також дарую здоров'я тим, хто незабаром 

забуде Мою доброту, бо вони навіть не зрозуміють, чому їхній Учитель зцілив їх. Але Я заздалегідь 

поклав у їхні душі насіння, яке з'явилося з настанови цього дня, і в свій час вони повинні будуть 

дати Мені звіт. 

56 Біль одних і біль інших доходить до Мене, бо у всій Моїй Любові є крапля божественного 

бальзаму. 

57 Відчуйте Мене поруч, одужуйте і воскресайте, щоб свідчити про Мою істину. 

58 Люди, пророки вмирали, але від їхнього послання залишився незмивний слід. В Ісусі багато 

з цих пророцтв здійснилися, але для решти мав настати час, щоб вони знайшли своє виконання. 

59 Дев'ятнадцять століть минуло відтоді, як Я дав вам Своє останнє слово на хресті, але коли Я 

знову заговорив до людей, Я побачив, що замість того, щоб любити один одного, вони ненавидять 

один одного, не визнають один одного братами і навіть вбивають один одного - саме так, як 

пророкували пророки і сповіщав Ісус. Але саме в цей час, коли розбещеність досягла великого 

розвитку, з'явився народ з зерном одухотворення, який повинен пробудити людей пророчим 

голосом, який своєю владою над силами природи і над хворобами повинен дати вченим докази 

благодаті і сили, і який своїм проникненням в дари Духа повинен дати тим, хто навчає релігії, 

докази їх істинності. Появу цього народу також передбачали пророки. 

60 Я виявив Себе через орган розуму цих глашатаїв, щоб записати Мою Божественну 

Настанову у вашому серці; але вони своєю шорсткістю нагадують камінь, на якому Я записав 

Заповіді Закону в Першу Еру. 

61 Якщо ви замислитеся над вченням, яке Я вам дав, над часом, у який ви живете, і над тим, як 

Я давав про Себе знати, то побачите, що все - і Мій прихід, і час, протягом якого відбувався Мій 

прояв, і день, коли він завершився, - супроводжувалося великою кількістю дивовижних і 

вражаючих подій і явищ, як у людському житті, так і в духовному царстві. Тоді в усіх цих подіях 

можна буде розпізнати знамення, які сповіщали з тих часів про Моє повернення. 

62 Вчені, релігії і богослови не зможуть відкрити в цей час, як діє Моє правосуддя; але вам Я 

відкрив його. - Кожне людське серце - живий доказ Моєї справедливості і Моєї мудрості. Іноді в 

серці негідника ховається душа того, хто в інший час носив на голові корону, або у в'язниці сидить 

той, хто в іншому житті позбавляв народ свободи. Все ваше існування - це нескінченний урок 

любові до досконалих душ, щоб вони могли досягти лона свого Отця як добровільні і слухняні 

діти. Але до тих пір, поки ця темрява, яка зараз огортає людство, буде згущуватися, люди, коли їх 

охоплює страх, будуть змушені вигукувати: "Боже мій, Боже мій, чому Ти залишив нас?", не 

розуміючи, що світло Мого Духа готове проникнути в їхні серця, як тільки вони піднімуться до 

віри. Але ця темрява не буде тривати вічно, навіть занадто довго, хоча людям здається, що вона 

тривала вічність через інтенсивність їхнього болю. Поступово в душах стане світло, і вони 

закричать від радості: 

"Осанна, осанна, Господь тепер з нами!" 

63 Люди, згадайте всі зусилля цього людства, згадайте натовпи, які стікаються до місць 

поклоніння в прагненні до Мене! У їхніх серцях незрозуміла туга, бо їхній дух чекає на Моє 

повернення. 

64 Оновіть своє життя, очистіть своє серце! Бо кажу вам, що в духовній сфері живуть багато 

духів світла, які тільки і чекають вашої підготовки, щоб прийти у плоті серед вас і донести своє 

послання до людства. Вони - обіцяні і проголошені покоління, вони будуть вашими дітьми і 

нащадками. Тому кажу вам: пийте свою чашу з терпінням, щоб спадщина, яку ви їм заповідаєте, 

була чистою, і щоб вони також знайшли дорогу, прокладену вашою любов'ю і вірою. 
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65 Чи будуть ті, хто чув це слово, заперечувати його на допиті? - Нехай не станеться так, що ви 

потім гірко плакатимете! Свідчіть словом, ділом, думкою, молитвою, мовчанням - це ваше 

завдання. 

66 Ваш Господь говорить вам: Блаженні ті, хто виконує волю Отця, бо хоча вони будуть 

плакати, коли почують Моє Слово востаннє в 1950 році, але потім вони побачать Мене присутнім 

"на хмарі", і воно більше ніколи не зникне з їхнього поля зору. 

67 У багатьох місцях вашого народу Я створив доми молитви, щоб ви могли чути Моє Слово в 

них. 

68 Мій народ такий же скромний, як і місця, де Я даю про Себе знати. Але Моя воля полягає в 

тому, щоб знову здивувати людство через смиренних і покірних серцем; через них Я дам знати, що 

це час світла і благодаті. 

69 Мій заклик зібрав цей народ, який Я терпляче готував під Своїм захистом, щоб він був 

гідний прийняти Закон і нести його людям як послання Божественної Любові. 

70 Кажу вам, навернення грішника має великий вплив на серця людей, бо служить для них 

стимулом. Ось чому Я шукав не праведників, щоб сформувати Мою нову групу апостолів, а 

грішників, щоб зробити з них Моїх учнів і довести людям, що вони зійшли зі шляху добра і що на 

нього можна повернутися, оновившись і змінившись. 

71 Я послав вам праведника, щоб розпочати цю епоху, Роке Рохаса, вустами якого говорив 

Ілля, Провідника. Він проклав шлях Господній, щоб Я відкрився людям, і ви почули Мій голос. З 

того часу, як вона вперше прозвучала, ви чуєте її постійно і маєте Мої прояви. Нікому не було 

сказано, що він повинен сховатися, щоб почути Мене, або що він повинен відійти в певне місце, 

щоб виконати свою місію. Ні катакомби, ні потаємні місця не знадобилися для того, щоб 

пригощати вас Моїм Словом і утримувати вашу відданість. Але Я навчив вас закону, за яким ви 

повинні тепер жити, а саме: "Любіть один одного! 

72 Я дав вам час для виконання вашого завдання і поле без кордонів, щоб ви посіяли в ньому. 

Я не назвав вам конкретного місця чи конкретної години. Ще раз кажу вам: "Бог є Дух, і ви повинні 

поклонятися Йому в дусі та істині". 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 71 
1 Улюблені учні, в цей час ви отримали благодать сидіти за Моїм столом; прийдіть і будьте зі 

Мною в дусі. Зберігайте Моє Слово у ваших серцях, і ви сформуєте з Моїх вчень про любов 

пам'ятну книгу дивовижної мудрості. 

2 Світло Мого Святого Духа осяє стежки і пустелі, щоб людство могло знайти істинний шлях, 

шлях свого духовного висхідного розвитку. Я приходжу в той час, коли розбещеність і корупція 

досягли свого апогею. Моє Вчення постає перед вами як рятівний ковчег; світ - океан болю; коли 

людство побачить цей ковчег, чи не захоче воно знайти в ньому порятунок? 

3 Учні, ви всі знаєте пустелі і перехрестя (життя); тому ви придатні для того, щоб шукати 

натовпи, які прагнуть світла. 

4 Ідіть до "прокаженого", як тільки у ваших серцях не залишиться більше "прокази". Говоріть 

з любов'ю до тих, хто зігнувся від болю, і коли Моє вчення відобразиться у ваших почуттях, і ви 

відчуєте любов і співчуття до братів, ви просунулися у своєму духовному розвитку. Вказуйте 

братам дорогу і не ображайтеся, якщо вони з невдячності залишать вас наприкінці наодинці. Твоє 

задоволення прийде від усвідомлення того, що ті, хто загубився, наближаються до Мене, і ти 

відчуєш Мою допомогу у своїй самотності. 

5 Тоді манна зійде на вас, щоб нагодувати вас, і вам завжди буде що роздати нужденним. 

6 Я люблю тебе і хочу бачити тебе ідеальною. Ось чому Моя справедливість виявляється 

серед людей невблаганно. Всі минулі і, мабуть, забуті справи Божі будуть судимі в цей час, коли 

втілений дух зможе осмислити, прийняти і зрозуміти Мої суди. Царі, судді, володарі - всі, хто будь-

яким чином посіяв насіння зла серед своїх братів, будуть присутні на суді Господньому. Але кажу 

вам, замість того, щоб зв'язати їх ланцюгами, позбавити світла або піддати вічним мукам - як 

вважають люди в своєму невігластві, - Я дам їм завдання в Моїй рятівній справі, щоб вони 

очистили свої душі, спокутували скоєні гріхи і зрозуміли, що Моя справедливість випливає з 

Божественної Любові. Якщо Я використовую тих великих грішників, багато імен яких увійшли у 

вашу історію, в належний час для здійснення справ братерства і миру між людьми, то чому ви іноді 

вважаєте деяких своїх братів перешкодою на своєму шляху? Навіщо ви взагалі хочете прибрати зі 

свого шляху тих істот, яких поставила на нього Моя Воля? О, якби ви знали, що вони, зокрема, 

часто служать Мені краще і що вони ось-ось допоможуть вам прийти до Мене. 

7 Нехай ваше серце буде таким, як ці місця зустрічей, де ви збираєтеся, щоб почути Моє 

Слово. Через чиї двері проходили ті, хто багато в чому переступив: хто заплямував свою руку 

кров'ю брата свого, хто приховує крадіжки, наклепи і безчинства; і все ж - коли вони коли-небудь 

були відкинуті Мною? Або коли вони взагалі були викриті раніше за інших? Милосердна завіса 

ніжності покрила їхні плями, а Мій Дух промовляв до тих грішників наодинці. Подивіться, як вони 

вчаться молитися, слухаючи Моє Слово, підносячи свої думки до нескінченного, як пробуджується 

в них відчуття того, що той, хто звертається до духовного, отримує силу, світло, натхнення і 

цілющу силу, мужність жити і мир. 

8 У ці хвилини, коли світ стрясає війна, я прошу вас стати і помолитися за своїх ближніх, 

поспівчувати їхньому болю і послати їм почуття світла і миру. Але мушу вам сказати, що спочатку 

ви повинні навчитися любити, служити і прощати тих, хто поруч з вами, щоб ви знали, як любити і 

служити тим, хто далеко. Полюби свою долю, прийми свою чашу, прийми свій хрест з любов'ю. 

Ніхто не знає, яка душа оживляє його істоту, і не знає причини своєї спокути, поки він перебуває 

на землі. 

9 Дух просвітить душу, а душа направить матерію. 

10 Відпустіть свій смуток і безнадію, всі ви можете досягти обіцяного дому Отця, Я буду 

допомагати вам у цьому. Яких часів, більш сприятливих, ніж нинішні, ви чекаєте, щоб вирушити в 

дорогу? Чекаєте мирних часів, щоб отримати заслуги? Істинно кажу вам: це найкращий час для 

того, щоб спокутувати свою провину і здобути заслуги. 

11 Люди, я кажу вам: Використовуйте божественну настанову, яку Я дав вам, бо після 1950 

року ви будете без неї. Швидше сонце перестане світити, ніж Моє Слово не буде виконано. Але 
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тим, хто не зберіг його в своєму серці, доведеться плакати над своєю невдячністю, хоча на це немає 

Моєї Волі. 

12 Я постійно струшую вас, щоб ви прокинулися, і з кожним наставлянням працюю над вами, 

щоб ви не збилися зі шляху і більше не оскверняли свою душу. 

13 Не будьте маловірними, зрозумійте, що те, що Я обіцяв вам у минулі часи, Я виконав у 

Третій Ері; людина ж не вміє виконувати свої обітниці і свої обов'язки. 

14 На миті ви збираєтесь і йдете за Мною, коли відчуваєте, що Я допоможу вам у ваших 

випробуваннях і що Моє милосердя допоможе вам пройти через них неушкодженими, але потім 

знову забуваєте через свою невдячність. 

15 Серед вас є і ті, хто любить Мене, хто тільки чекає часу випробувань і гонінь, щоб довести 

свою вірність і свою силу. Це будуть ті, хто вирушить на постраждалі від стихійних сил природи 

землі, щоб роздати нужденним свою милосердну допомогу. Я зроблю так, щоб вони розпізнали 

правильний час для того, щоб відправитися на виконання (свого завдання), і нехай вони відчують у 

своїх серцях послання, яке скаже їм, щоб вони не брали в дорогу другий згорток, і що вони повинні 

довіритися Моїй небесній силі. 

16 Інші працівники будуть послані, щоб розповідати про Мою роботу в інших країнах, і там 

вони будуть протистояти війні своїми справами любові і своїми молитвами. Потім, коли прийде 

час їх виконання, вони не будуть противитися Моїй місії, тому що їм доведеться залишити своє і 

своє майно. Вони не повинні брати приклад з багатого скнари. 

17 Хто нарікає на те, що повинен залишити все, що має, щоб слідувати за Мною, той зробить 

свій шлях сумним, а свій хрест важким. Хто ж, навпаки, віддасть все Моїй опіці з покорою і 

довірою, той матиме спокій і силу в бою, а коли повернеться, то знайде все так, як залишив. 

18 Я відкрив вам духовні дари, якими ви володієте, і те, як ви повинні їх використовувати, щоб 

ви ніколи не використовували їх для справ, які не входять у Мій Закон, бо тоді, замість того, щоб 

нести світло, ви будете поширювати темряву і оману. 

19 Не давайте приводу навіть своїм рідним неправильно оцінювати вас і розлучатися з вами 

заради ваших недосконалих вчинків. Вони зрозуміють тебе, коли ти зрозумієш Мене. 

20 Я хочу, щоб Мої учні завжди були готові відповісти на поклик того, хто страждає, і зцілити 

його зі справжнім милосердям. 

21 Подивіться, скільки хворих людей навколо вас, пам'ятайте, що немає дому, вільного від 

хвороби. Ось багато одержимих, які не приймають ні від кого милосердя. 

Є ваші ниви, які треба засівати: несіть свої духовні дари, несіть світло і звільняйте їх від кайданів, 

не забуваючи про те, що і до невидимих істот ви повинні ставитися з любов'ю і милосердям, щоб 

привести їх до світла. 

22 Чому ви стаєте млявими, коли Я заливаю вас миром і щастям? Чи потрібно, щоб біль 

завжди супроводжував вас, щоб ваше серце пам'ятало Мене, а дух не спав? 

23 Встаньте і більше не грішіть, не ослабляйте себе в земних задоволеннях, бо вам доведеться 

відповідати переді Мною і за душу, і за тіло, і прийде момент, коли те, що ви просите, не буде вам 

дано (більше), навіть якщо ваші волання піднімуться до Небес, бо і в перший, і в другий, і в третій 

раз вам було дано, і, незважаючи на знання, ви залишили це невикористаним, тому що ви визнали, 

що Я - Любов понад усе; але не забувайте, що Я невблаганний у Своїй справедливості. 

24 Дивіться, бо незабаром Я прийду як суддя в кожну секту і релігійну громаду, і запитаю 

кожного релігійного лідера, кожного пастора чи священнослужителя, що він зробив з довіреними 

йому душами. Я запитаю всіх, що вони зробили з Моїм Законом і Моїм Вченням, і всі бур'яни 

будуть знищені. 

25 Стояти також за мир цього народу, який Я призначив слухати і вивчати Моє Слово в ньому. 

Війна, жадібність, жага до влади і лжевчення підстерігають ваш народ. Але Я звільню вас з рук 

фараона, який хоче зробити вас своїми васалами, бо зараз ви служите Моїй справі. 

26 Але якщо ви знову бажаєте рабства, воно буде вам даровано; але не забувайте, що вам 

судилося молитися за мир у всьому світі і за те, щоб війна не виривала дітей з обіймів їхніх батьків. 

Моліться, щоб вашою молитвою розвіялася темрява. 
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27 Матері, моліться за людство! Дівчата, перебувайте в молитві та чеснотах! Ви - джерело, з 

якого вийдуть майбутні покоління, які будуть свідчити про Мою Істину. 

28 Люди, не слова, які ви вимовляли у своїй молитві, відкрили Мою палату серця; це був голос 

вашого духу і пульсація вашого серця. Прийміть усе, що я вам передаю, бо я не хочу бачити 

жодного горя чи нужди серед цього народу, який я так люблю. Не втрачайте шати миру, якими Я 

покриваю вас. 

29 Духовний жертовник, невидимий для ваших матеріальних очей, запрошує вас у будь-який 

час покласти на нього свою жертву, яка також має бути духовною. 

30 Слухайте Моє Слово, воно - насіння, яке ви посієте, і суть його - любов. Я віддаю його вам 

без будь-якої цінності натомість. Це подарунок, який зберігався для вас весь цей час. Я не 

втомлюся обдаровувати Своїх дітей любов'ю, не втомлюся чекати їхнього повернення на добрий 

шлях. Але людство неодмінно втомиться продовжувати сіяти ненависть, насильство і егоїзм. 

Кожне посіяне ними зерно ненависті розмножиться так, що їхніх сил не вистачить, щоб зібрати 

врожай. Цей непередбачуваний результат, непідвладний її людським силам, зупинить її в її 

запаморочливому і божевільному курсі. Потім Я зроблю диво у всіх серцях, дозволивши 

зародитися любові до ближнього (там, де був лише егоїзм). Люди знову припишуть Мені всю 

досконалість, всезнання і вищу справедливість. Вони пам'ятатимуть, що Ісус сказав: "Жоден листок 

на дереві не ворухнеться без волі Отця". На сьогоднішній день - згідно з думкою світу - листя на 

дереві, живі істоти і зірки рухаються випадково. 

31 Істинно кажу вам: Я доторкнуся до вас жезлом любові Своєї і змушу воду бити зі скель. 

Будуть прощені провини і гріхи, які століттями обтяжували людство, і в душах запанує мир. 

"Прийдіть до Мене, хворі, сліпі духом, Мій цілющий бальзам готовий влити в кожного з вас! 

Прийдіть до Мене, ви, що колись були панами, а тепер терпите злидні, приниження і страждання, 

ви, що колись знали святкові шати і почесті, а тепер ховаєте свої сльози в усамітненні своєї 

опочивальні. Наблизьтеся до Мене, чоловіки, які приховують свій плач від дружини і дітей, щоб 

вони не занепали духом перед обличчям життя. Відкрий Мені своє серце і розкажи про всі свої 

печалі. Я дам тобі ключ, буханець хліба і монету, щоб твоя гіркота перетворилася на радість". - 

Сьогодні вам нічого не належить, будинок, в якому ви живете і де народилися ваші діти, не ваш. Ви 

як птахи і не знаєте як, але живете! 

32 Це час судів і відвідин. Час ситості, коли у вас було все, закінчився. Набувайте заслуги у 

випробуваннях, і Я дарую вам у праведності, світло і мир для душі вашої, а те, що вам потрібно на 

землі, буде дано вам зверху. 

33 Скільки страждань Я бачу у вашому світі! Навіть дитина пізнає чашу гіркоти, і рано 

зачерствіє її серце. Квіти в'януть в молодості, а волосся передчасно починає сяяти сріблясто-білим 

кольором. Я приймаю ваші сльози як дар, вони пульсують у дверях Мого милосердя, і Я відчиняю 

їх, щоб наповнити вас надією і миром. 

34 Ви не відчуваєте, що повертаєтеся до життя? - Ви поклали переді Мною свій плач і 

визнання провини, знаючи, що вислухані і втішені, бо Я є Воскресіння і Життя. 

35 Сьогодні ви прийшли під хмару Моєї обіцянки знайти затінок, і ваша душа осяяна сяйвом, 

яке дарують вам Мої вчення. 

36 Ви живете в час, передбачений пророками і провидцями минулих часів, дух яких нині 

споглядає сповнення Божественного Слова. 

37 Якби ви були духовно підготовлені, то змогли б бачити в нескінченності безліч духовних 

істот, які нагадували б перед вашим поглядом неосяжну білу хмару, і коли б емісари або емісарки 

відокремлювалися від неї, то ви бачили б їх, як іскри світла, що наближаються до вас. 

38 Ваш духовний зір ще не проникливий, і тому Я повинен говорити з вами про потойбічне, 

про все те, що ви ще не в змозі бачити. Але кажу вам, прийде час, коли ви всі станете провидцями і 

будете насолоджуватися тим чудовим життям, яке зараз вам здається далеким від вас, але яке 

насправді вібрує поруч з вами, оточує вас і просвітлює вас, надихає вас і невпинно стукає у ваші 

двері. 

39 Це вчення має завдання - пробудити всі дрімаючі фібри вашого єства, щоб вже з цього світу 

людина могла прозирнути трохи світла Царства, яке чекає на неї. 
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40 Багато століть матеріалізму тяжіють над людством, але це не його доля. Людина не 

приречена бути вічно без знання вищого життя. Якщо вона досі не знає багатьох слави творіння, то 

не тому, що Бог приховав їх від неї, а тому, що її любов до світу засліпила очі духу. Але зараз він 

відкриє їх для світла, і тоді він зрозуміє, що Отець його завжди шукав його, щоб розкрити йому 

зміст Книги Істинного Життя. 

41 Наскільки сильними будуть люди, коли об'єднаються зі своїми братами, які живуть у 

Царстві Світла! Але для того, щоб цей час настав, людство повинно випити ще багато гіркоти. 

42 Біль стане тією чашею страждань, яка поверне людям чуйність, благородство, чистоту і 

духовність. Поправді ж кажу вам: не Отець ваш подає вам ту чашу, а ви самі наповнили її і повинні 

випити, щоб пізнати смак плоду всіх ваших діл. Але після цього суду ви зможете піднятися до 

істинного життя, шлях якого буде освітлений світлом совісті. 

43 Улюблені працівники, чи зробили ви іспит совісті, перш ніж приносити Мені свої плоди? 

44 Чому я бачу плач серед вас? Чому на очах сльози?..: Тому що ви не згодні з тим, що ви 

зробили. 

45 Не бійтеся, учні, Я приймаю вашу данину любові, кожне ваше діло милосердя і навіть ці 

сльози, які ви пролили. Схиліть голову на Мене, відпочиньте, слухаючи Моє благодатне Слово, і 

вилікуєтесь від усіх своїх ран. 

46 Завдання, яке Я поклав на вас, важке, і саме тоді, коли ви чуєте Мій голос, ви з дедалі 

більшим розумінням порівнюєте досконалість Мого вчення з мізерністю ваших справ, і тоді ви 

знаходите їх малими і негідними Мене. Але кажу вам, що тільки Отець ваш може судити про 

доброчесність чи недоброчесність ваших діл. 

47 Перед вами люди, які день у день шукають вас за зціленням, порадою, світлом і розрадою, і 

часом ви боїтеся не дати їм того, що я вам довірив. 

48 Мені подобається ваш страх і ваша ревність до обов'язку, бо це зробить вас прогресом у 

вашому розвитку, через який ви розкриєте і використаєте всі дари, якими я наділив вас. 

49 Ви прагнете досконалості? Тоді слухай уважно Моє вчення. Ніхто не зможе виправити вас з 

тією любов'ю, мудрістю і ніжністю, з якою це роблю Я. 

50 Хочете відіпрати плями? Тоді дозвольте Моїй милосердній любові торкнутися вас своєю 

мудрою і досконалою справедливістю. 

51 Я не докоряю вам перед вашими братами і не викриваю вас перед ними. Я знаю, як 

достукатися Своїм світлом до кожної душі і промовити до кожного серця потай, тихим, але 

наполегливим голосом. 

52 Настануть дні, коли Моє Слово буде проявлятися суворіше, бо чим довше ви слухаєте Моє 

вчення і приймаєте Мої заповіді, тим більша ваша відповідальність. Якщо ви не хочете, щоб 

Учитель говорив з вами суворим тоном, ви можете уникнути цього своєю покорою, слухняністю 

Моїм наказам, не допускаючи, щоб цей благословенний прояв став для вас звичним повсякденним 

явищем, і будучи невтомними сіячами милосердя, світла і миру. 

53 Дозвольте Моєму Слову звільнити вас від плям і нечистот і не чекайте, поки біль очистить 

вас. Тут, внизу Мого Слова, ви можете знайти все, що вам потрібно, щоб зрозуміти досконалий 

спосіб практикувати Моє Вчення і мати віру для здійснення вашого спокутування. 

54 Пам'ятайте, коли ви робите рішучий крок на шляху до одухотворення, що після вас 

прийдуть покоління, яким належить досягти ще більшого прогресу. Ви залишайтеся твердими 

підвалинами, щоб ваші брати могли піднятися на них, сповнені віри. 

55 Ви сформуєте нове апостольство в рамках Моєї Роботи. Нехай вас підбадьорюють високі 

приклади тих, хто йшов за Мною в Другу Епоху. Але коли ви розумієте, що деякі з них мали 

моменти слабкості, через які їм не вистачило, дбайте про те, щоб не наступити на ті самі граблі. Не 

бійся, як Петро, щоб не відректися від Мене, і не плекай мрій про земну славу або велич, щоб не 

зрадити Мою Справу за жалюгідні гроші, як Іуда Іскаріот, і ніколи не сумнівайся в Моїй 

Присутності, як Фома, щоб не відчувати болісних докорів сумління. 

56 Знайте, що Я люблю вас, бо відкриваю вам цю любов у кожному Своєму слові; але не 

забувайте, що Я також буду поводитися з вами суворо, щоб відвернути вас від ваших помилок або 

від вашої впертості у справі, яка не личить Моїм учням. - Чого вам не вистачає, щоб бути Моїми 
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добрими учнями? - У тебе є все. Прийміть свій хрест, несіть його з любов'ю, бо по ньому ви 

підніметеся до світла, яке чекає на вашу душу, коли ваше завдання буде виконано. 

57 Ваша радість дуже велика, коли ви бачите, як Моя любов готує нові органи розуміння, через 

які Я даватиму вам Моє Слово, бо ви розумієте, що вам не бракуватиме манни в пустелі. Це Слово 

буде тією поживою, яка дасть вам сили дійти до воріт Землі Обітованої. 

58 Ви моліться, люди, Мій голос віддаляє вас від світу і допомагає вам піднятися внутрішньо. 

Скільки разів вам доводилося чекати моменту, коли Мій промінь зійде на вас, щоб мати 

можливість молитися, тому що раніше ви не могли цього робити. Зверніть увагу на те, як ваша 

душа відчуває Мою Присутність все ближче і ближче в міру того, як вона очищається. Вже минув 

той час, коли ви відчували Мене далеким, коли ви вважали Мене Царем, який не може зійти до вас, 

бо ви вважали себе негідними і жалюгідними. Тому Я тричі приходив, щоб зробити Себе повністю 

пізнаваним для людини. 

59 Сьогодні Я кажу вам: підготуйте себе внутрішньо, щоб ви могли відчути Мою любов і 

зрозуміти Мене. Той, хто вміє одухотворяти себе, знаходить Мій слід скрізь і щомиті відчуває Мою 

присутність у собі. 

60 Приходьте невтомно слухати Мене. Я даю вам необхідну зброю, щоб ви могли подолати 

перешкоди і погані впливи, які можуть перешкодити вашому шляху. Перемагайте світ, перемагайте 

себе, і ви дійдете до Мене. Боріться, і я не залишу вас у вашій боротьбі. 

61 Не випадковість привела вас сюди, щоб ви почули Мене в цей час. Це Моя Батьківська 

любов вибрала тебе з великої кількості людей, бо Я духовно визнаю тебе первістком. Мій Закон і 

Моя Праведність давно зійшли на вас. З вами був Закон Пророків і Кров Агнця. Зараз на вас світло 

Мого Святого Духа, який пояснює вам таємниці. 

У минулі часи Я сформував з ваших душ народ - народ, який в цьому часі, в якому вони втілені, 

прихований серед людей. Сьогодні раса, кров, ім'я, племена не об'єднують вас, один навіть не знає, 

де знаходиться інший, але ви будете об'єднані Духом. Тільки Мій проникливий погляд може 

виявити вас, але не погляд земних правителів. Хто може знайти вас, щоб завести в рабство, у 

в'язницю? 

62 Хоча Я назвав тебе первістком, не чекай, щоб перед тобою хтось схилявся, не принижуй 

нікого. Я один знаю, хто "перший", а хто "останній" на цьому шляху. Але як Я зробив вас 

спадкоємцями, так і ви зробіть спадкоємцями братів ваших. Об'єднуйтеся духом, уявою, думкою. 

Укладайте між собою узи любові і доброї волі, тоді ви будете сильними і ніхто вас більше не 

принизить. Фараони, царі, кесарі і кати були над вами в минулі часи в моменти слабкості Мого 

народу. Хто буде гнобити вас у цей час, якщо ви не ослабнете? Вам не потрібно відмовляти в 

повазі нікому, щоб виконувати Мій Закон. Ви не повинні відкидати ні науковців, ні духовенство 

жодної конфесії чи релігії. Ваше завдання зводиться до того, щоб оприлюднити одкровення, яке Я 

приніс вам. 

Я говорю з вами так, тому що, коли Я створив вас, Я вклав у ваше єство Своє насіння 

досконалості. Я хочу, щоб ви через свої справи були схожі на Мене. Не задовольняйся тим, щоб 

уподібнитися Моїй Божественності, володіючи духом, розумом, совістю та іншими якостями, бо 

все це - Моя робота. 

63 Я не буду пропонувати вам плоди і говорити вам: "Їжте їх, і будете як боги!". Я сказав вам: 

"Їжте хліб цей, щоб ви жили в Моїй благодаті". Але чому ж людина не досягла своїми справами 

подібності до свого Вчителя...? Тому що в матеріалізмі він знівечив себе духовно і морально, і доки 

в ньому буде туга за земними благами, він не зможе оволодіти Землею Обітованою. 

64 Я сказав, що скоріше верблюд пройде крізь вушко голки, ніж багатий скнара потрапить до 

раю. Але якщо хтось запитає Мене, чи приречений той, хто був багатим, ніколи не 

насолоджуватися блаженством Мого Царства, Я скажу йому: як тільки це серце звільниться від 

жадібності, егоїзму і матеріалізації, він більше не буде багатим скнарою, і тоді він зможе увійти в 

Моє Царство. Моє правосуддя нікого не засуджує, і вже точно не вічно. Вогонь, про який говорить 

вам Писання, - це невблаганна совість, яка буде горіти, як вогонь, поки не очистить душу від 

кожної плями, і цей вогонь закінчується, як тільки зникає слід гріха. Зрозумійте, що не я вимовляю 

вам вирок, а ви самі. 
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65 Час, в який ви зараз вступаєте, - це час, коли ви відкриєте скарб, яким Моя Батьківська 

любов наділила кожну людину і який ніхто на землі не навчив вас відкривати. Навпаки, ці вчення 

були приховані від вас і приховані від вас людьми зі страху, що ви впізнаєте самих себе. Але Я 

нині прийшов, і Я знаю, що ніхто не загубиться на шляху розвитку душі і духу, і Я закликаю вас 

продовжувати досліджувати, вивчати і пізнавати своє єство - що є початком до знаходження і 

пізнання Мене. Хто може перешкодити вам зазирнути у власну внутрішню сутність? Хто міг би 

пережити момент вашого духовного спілкування зі Мною? Хто міг закрити очі на світло істини? 

66 Ви відкриваєте себе, і через Дух отримуєте одкровення Духовного Життя. Хто з тих, хто 

пробудився і споглядав це світло, зможе піти проти власного духу? Хто наважиться позбавити своє 

тіло існування, маючи уявлення про те, що таке Потойбіччя? Знайте, що не сліпий випадок послав 

вас на землю. Нічого не відбувається без Моєї волі. Я послав вас сюди, щоб ви були охоронцями 

миру, яким ви повинні ділитися з вашими братами за допомогою молитви, слова, думки, коли ви 

спілкуєтеся від духу до духу з Моєю Божественністю. 

67 Розглядайте війну, голод, моровицю і смерть як похмуру похоронну процесію, яка 

рухається від народу до народу, сіючи горе, страждання і руйнування. Боріться проти війни, у вас є 

зброя любові і милосердя. Ви вже можете бути підданими Мого Царства Миру в цьому світі, якщо 

будете любити один одного. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 72 
1 Блаженні ті, хто благоговійно і смиренно входять у божественні одкровення очима Духа, бо 

їхнє свідчення про Мій прояв як Святого Духа буде правдивим. Ідіть до людей і сійте насіння Моєї 

любові навіть на посушливих полях і поливайте його водою Моєї любові. 

2 Багато хто бачить духовне в цей час, але не думаю, що всі вони люблять Мене. Я говорив 

вам раніше, що не кожен, хто говорить Мені "Отче, Отче", любить Мене, але той, хто мовчки 

милує братів своїх і смиренно спілкується зі Мною. 

3 Здатність духовного бачення - це дар Святого Духа. Але поки одні смиренні і тремтять від 

захвату і страху перед видіннями, інші хваляться даром, яким володіють. 

4 Чому є учні, які рвуться на перші місця, хоча Я не віддаю перевагу нікому за Моїм столом? 

Я, що є Учителем і повинен займати почесне місце за столом, оточений любов'ю Своїх дітей, 

увійшовши в серце кожного з них, знайшов в одних суд, де судять Мої слова і Мої справи, в інших 

- темну темницю, де Мене бичують і знущаються, а в третіх - хрест, готовий для нової жертви. 

5 Деякі з Моїх дітей страждають, коли бачать нерозуміння людей, які завжди неслухняні 

Моїм наказам і вказівкам. 

6 Проте, незважаючи на стільки егоїзму, є такі, хто відвідує ув'язненого в камері, хворого в 

таборі, а деякі поспішають до лікарень, щоб принести промінчик світла тим, хто там страждає, 

забутий і забутий. Хто так діє, той любить Мене в ближньому і шанує Мене своїми справами. 

7 Заспокойте свої уми, подумайте про те, що вже короткі ті миті, в які ви маєте Мене, 

присутнього в цьому прояві. 1950 рік вже зовсім близько, а я бачу, що ви все ще занурені в глибоку 

летаргію. Причина в тому, що ви чуєте Мої слова через гріховне тіло, подібне до вашого, і тому 

вони не мають для вас тієї достовірності, на яку заслуговують. Але настане день, коли збудеться 

Моє пророче слово, і ви тоді покаєтеся у своєму нерозумінні. 

8 Це був оголошений Мною час, в який Я говорю з людством; після цього настане ваш час. 

Але якщо ви закриєте свої вуста і не зробите Моє вчення відомим, каміння заговорить, і сили 

природи пробудять вас. 

9 Люди, Я хочу звільнити вас від болю, який вас обтяжує. Підтримайте Мене в цій роботі: чи 

є у вас для цього воля? Тоді вчіться у Мене, слухайте Мої настанови, використовуйте цей час, який 

швидко минає для вас. 

10 Якщо їдальня залишається порожньою, а стіл порожнім, то нехай причиною буде те, що 

учні розійшлися по вітрах і рознесли Добру Новину, а не те, що вони відвернулися від Мене і не 

прислухалися до Мого заклику. 

11 Я обіцяю вам, що після Мого відходу, але до того, як ви розійдетеся по світу, Я прийду в 

дусі, щоб дати вам світло, яке змусить вас зрозуміти все, що Я зробив відомим вам за допомогою 

Моїх навчань, і дасть вам необхідні сили для виконання вашого завдання. У ці моменти світло 

Святого Духа буде в кожному розумі; одні побачать Мене, інші почують Мене, і всі відчують Мою 

Присутність духовно. 

12 Зробіть себе гідними цієї благодаті; жодне з Моїх слів не зникне з вашого серця, бо ви 

впадете на заборонені шляхи. 

13 Вчіться зараз, наповнюйте свій дух Моїм світлом, бо настане момент, коли ви відчуєте 

імпульс для того, щоб відправитися в дорогу і виконати своє завдання. Але чому він може навчити 

того, хто сам нічому не навчився? Чи може сліпий вести іншого сліпого? 

14 Істинною вірою ви відчуваєте, що Я присутній серед вас, але відчуваєте себе нездатними 

творити великі справи на благо ваших братів. Але істинно кажу вам, незважаючи на вашу 

холодність, в цей час серед вас з'являться учні, які кинуть все, щоб йти Моїм шляхом, подібно до 

грішних жінок, які за Моїм словом починають нове життя, більше не грішать і є прикладом для 

своїх братів і сестер. 

15 Знайте, що світло Шостої Печатки освітлює ваш дух. Книга відкривається, бо печатки від 

першої до шостої зняті. Я зараз збираю тих, хто буде нести Мій Знак, щоб доручити їм дуже 

складне завдання. Наприкінці цього періоду Я прийму тих, хто виконав його, а тих, хто не 
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виконував Моїх настанов або фальсифікував їх, Я дуже суворо докорятиму їм, і Моє Слово 

виявиться суворим до них. 

16 Люди, зрозумійте, що не можна більше витрачати час на дрібниці, на придбання 

непотрібних багатств або на нові земні пригоди. Зрозумійте, що кожна мить, яку Я дарую вам, - це 

світло і прогрес для вашого духу. 

17 Моя Присутність дивує це людство, яке не готове прийняти Мене. Мій прояв в Дусі в цю 

Третю Епоху збігається з найбільшим матеріалізмом науки, який досяг свого піку. Я бачу зброю, з 

якою люди готуються боротися з Моїм Вченням, - це їхня наука, їхня філософія, їхні 

матеріалістичні теорії, їхнє самолюбство, їхні амбіції і їхня зарозумілість. Але я володію мечем, 

який є істина, перед променистим сяйвом якого ніхто не може встояти. Її світло осяє людство в цей 

час і викриє все неправдиве та розвіє темряву. Коли світло Моє засяє на всіх шляхах і істина буде в 

усіх душах - хто ще зможе дати притулок брехні? Хто зможе обдурити свого брата? 

18 Людське серце зачерствіло до того, що остаточно стало нечутливим до духовного, яке є 

його внутрішньою сутністю і його джерелом. Я кажу вам: У той час як Моя Батьківська Любов 

стукає у ваше серце, не отримуючи відповіді, істоти, нижчі за людину, і все створене відчувають 

присутність Творця. Я говорю до гір, і вони відповідають Мені; Я говорю до птахів, і вони 

відповідають Мені радістю; Я благословляю поля, і вони розстеляють килим квітів. Якщо ж я 

говорю з людьми, то я повинен, щоб бути почутим, померти на їхніх очах як людина. Але Я 

прийшов знову, бо знаю, що їхній дух підніметься до світла Мого вчення, щоб повернутися на 

істинний шлях. 

19 Улюблений народе, Я даю тобі ім'я Ізраїль, бо Я знову дав тобі Свій Закон і навчив тебе 

досконалого поклоніння Богові. Ви були далекі від того, щоб поклонятися силам природи і зіркам, 

як це робили древні; але Я побачив, що в цей час ви впали в нове ідолопоклонство. Моєму Слову 

довелося боротися з вашими помилками, і досі в багатьох серцях живе коріння колишніх звичаїв, 

вірувань і традицій. 

20 Де ідоли із золота та срібла, яких люди створили у минулі часи, і де боги, яких створила 

людська уява? Камінь за каменем поступово падав з недосконало зведених жертовників. 

21 Сьогодні Я приходжу до вас з вченням, яке, осягнувши, найлегше виконати, навіть якщо 

світові здається, що його неможливо здійснити. Я навчаю вас культу любові до Бога через ваше 

життя, ваші справи і духовну молитву, яка не вимовляється з вуст у певному місці і не потребує 

культових дій чи зображень для натхнення. 

22 Я не бажаю, щоб ви продовжували жити в темряві. Саме тому Я послав вам Своє світло і 

запросив вас спілкуватися з вашим Богом від духу до духу. 

23 Моє вчення вчить вас бачити Мене близько як люблячого Батька, а не як далекого Бога, 

яким Мене сприймає більшість людства. Вона також показує вам найчистіший, найпростіший і 

найбезпечніший спосіб увійти в Мою присутність. 

24 Люди, я даю вам ідеальну інструкцію. Прагніть піднестися, намагайтеся піднятися на гору, 

очищайтеся, щоб ваша душа звільнилася від земних пристрастей і пізнала щастя перебування у 

Безмежному. Зрозумійте, що ваша душа голодує і жадає насититися Моєю любов'ю в тих регіонах, 

де панує вібрація Моєї сили, Мого духу любові і Мого вселенського сяйва. 

25 Якщо вам вдалося просунутися на кілька кроків, не ставайте марнославними через те, що ви 

вважаєте себе першими людьми землі, володарями істини. Не забувайте, що без смирення всі ваші 

справи будуть фальшивими. 

26 Хочу, щоб ви вирізнялися активним милосердям, одухотворенням, чеснотами, щоб своїм 

життям ви дали людству найкраще свідчення, що ви є "Ізраїль", народ Божий, до лона якого Моє 

Слово запрошує кожну душу. 

27 Сьогодні ви хочете пояснити, чому ви - Ізраїль, і у вас немає аргументів; ви хочете 

пояснити, чому ви - спірити, і у вас не вистачає слів. Ви намагаєтеся пояснити, в чому полягають 

ваші духовні дари, і вам не вистачає доказів і духовного розвитку, щоб переконливо пояснити їх. 

Але коли ваша висхідна еволюція стане реальністю, потрібні слова прилетять до вас, бо ви своїми 

справами любові продемонструєте, хто ви є, хто вас навчив і куди ви йдете. 
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28 Наближаються часи, сповнені сюрпризів і несподіваних подій для людства. Я хочу, щоб цей 

народ знав, як дати правильну інтерпретацію тим подіям, бо все, що має відбутися, відкрито вам у 

Моєму Слові. 

29 Ви перебуваєте в Божественному горнилі Моєї Роботи для випробування і підготовки. Але 

не впадайте у відчай перед обличчям болю, бо необхідно, щоб ви були відшліфовані. Навчіться з 

терпінням спорожняти чашу страждань, щоб мати право втішати тих, хто страждає, і не 

проклинати біль. Бо коли ви відчуєте це в собі, ви зможете краще зрозуміти, що відбувається з 

вашими братами. 

30 Я готую вас для того, щоб ви незабаром стали лікарями душі і тіла. Але знайте, що переді 

Мною той, хто лікує душу, важливіший за того, хто лікує лише біль тіла. 

31 Чоловікам, жінкам і дітям, які чують Моє Слово, Я кажу: Зберігайте його у ваших серцях і 

пам'ятайте Мої вчення і заповіді у світлі вашої совісті, бо завтра вони стануть зброєю, яка 

послужить вам для поширення вчення і оголошення того, що буде вашим хрестом любові і 

спасіння, щоб Я міг сказати вам: Будьте благословенні, бо ви дедалі більше пізнаєте правдиву 

дорогу Духа, з якої багато хто ухилився, бо вона довга, і хто тоді сказав Мені: Господи, ми не 

можемо йти за тобою. 

32 Багато тих, хто слухав Мене, але мало тих, хто йде за Мною, і цих Я використовую, щоб 

підбадьорити тих, хто зійшов з вузької стежки, - щоб сліпі прозріли, глухі почули, кульгаві ходили 

і воскресили "мертвих". Через Своїх слуг Я творив і продовжую творити чудеса серед людей, 

пробуджуючи їх від глибокого сну. 

33 У Другу Еру ви залишили Мене одного на хресті, коли Я випив чашу жовчі й оцту, і на 

Голгофі пролилася тільки Моя Кров. Але тепер ти будеш супроводжувати Мене зі своїм хрестом і 

матимеш Господа в помічниках, так само, як Я мав людину на шляху болю, яка допомагала Мені 

нести хрест. Ваше життя - це дорога гіркоти, на якій ви падаєте і знову піднімаєтеся крок за 

кроком, поки не досягнете вершини гори, де ви зможете сказати своєму Отцеві: "Господи, в Твої 

руки віддаю дух мій". 

34 Хто ж ті, що йдуть за Мною до кінця, не вихваляючись? Ти не знаєш. - Які з них туди 

потраплять? Всі вони, Учитель говорить вам, спочатку одні, потім інші. Хтось з меншим болем, а 

хтось з великими жертвами, відповідно до того шляху, який кожен обирає і як він ним іде. 

35 Прямий шлях - найкоротший, він прокладений світлом, любов'ю і доброчесністю. Це шлях 

закону. 

36 Криві шляхи подовжують хід розвитку, але врешті-решт ви всі прийдете до Мене. 

37 Ви не знаєте місця спокою, якого досягають душі, що досягли "гірської висоти", але ви 

маєте віру в існування Землі Обітованої, і тому Я говорю вам ще раз: Блаженні ті, які увірували, не 

бачачи. 

38 З давніх-давен пророцтва сповіщали вам, що в цей час Мене побачить кожне око - грішника 

і праведника; але Ісуса в людській подобі не всі побачать. Мою Присутність ви побачите очима 

вашої віри, любові та духовного піднесення. 

39 Мій голос буде резонувати в найпотаємніших куточках вашого єства, і ви відчуєте, що Я 

живу з вами. Але ви повинні очистити світлицю свого серця, щоб не соромитися приймати Мене в 

ній, коли вона буде осквернена. Звертайтеся за допомогою до своїх духовних побратимів, і вони 

допоможуть вам у вашій підготовці. 

40 Ви вже почали свої мандри по шляху своєї духовної еволюції, продовжуйте їх без страху. Я 

підбадьорював вас у випробуваннях, які Я поклав на вас. Яка людська сила могла витягнути того, 

хто впав у прірву? Хто міг зробити можливим неможливе, що сталося у ваших життях? Хто міг би 

зруйнувати пастки спокус, що обсіли вашу душу? 

41 Я єдиний серед вас здатний виконувати ці роботи, не вимагаючи за це винагороди. Я 

перераховую Свої блага не для того, щоб похвалитися перед вами тим, що Я вам даю, а тому, що не 

хочу, щоб Моє вчення пройшло непоміченим і щоб ваш дух осягнув і зрозумів його. Я хочу, щоб 

ваше серце стало добрим, щоб воно допомагало душі творити добрі справи і засівати шлях братів 

ваших любов'ю і милосердям. 
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42 Ви приходите до цих скромних місць зустрічей, де ви чуєте Моє Слово, як до школи, де ви 

маєте вчитися тому, що потім будете застосовувати на практиці на своєму життєвому шляху. 

Зрозумійте, що просто вислухавши інструктаж, ви ще не виконали своє завдання. Я довіряю вам 

світ, щоб ви поширювали в ньому насіння Мого вчення. Я довіряю вам свій дім, я вказую вам 

напрямки діяльності і шляхи, якими ви маєте йти. В'язниці, лікарні, сиротинці, місця, де панує 

порок і розбещеність, є придатним полем для вашої молитви і ваших діл милосердя. 

43 Переможете себе - і шлях стане для вас легким. Тоді ви зможете перемогти звіра, якого 

бачив Мій апостол Іоанн у своєму Одкровенні. 

44 Багато разів ти хотів поклястися йти за Мною, але Я запечатував твої вуста, щоб вони не 

вимовили цієї клятви. Інші з вас хотіли записати обітницю, що вони завжди будуть любити Мене, і 

Я зупинив ваше перо, тому що Я хочу, щоб це був ваш дух, з якого випливає безповоротна 

рішучість слідувати за Мною. 

45 Якби ви могли на мить побачити свій власний дух, то здивувалися б, дізнавшись, хто ви є, 

здивувалися б його світлу і відчули б повагу до себе. Але хоча ви не можете бачити її очима свого 

тіла - вірте в неї через її прояви, тоді ваше тіло перестане бути темницею або перешкодою на 

шляху до її піднесення. Пам'ятай, що твій дух, як істота, подібна до Творця, покликаний творити 

справи, гідні Того, Хто дав йому життя. 

46 Зараз, як ніколи, ви повинні зібратися з силами, щоб забезпечити дорослішання своєї душі, 

яке для багатьох з вас залишило по собі шлейф болю, печалі і сліз. Але тепер, коли ви вийшли з 

міста гріха і крок за кроком наближаєтеся до нової землі, яка з любов'ю чекає на вас, - не 

повертайтеся обличчям назад, йдіть до мети. 

47 Вважайте, що людство введено в оману - введено в оману тому, що великі релігійні 

спільноти, які називають себе християнськими, надають більше значення ритуалу і зовнішньому, 

ніж самому Моєму вченню. Те Слово Життя, яке Я запечатав ділами любові і Кров'ю на Хресті, 

більше не живе в серцях людей, воно замкнене і німіє в старих і запорошених книгах. І тому є 

"християнське" людство, яке не розуміє і не знає, як слідувати за Христом. 

48 Саме тому в цей час я маю лише кілька учнів - тих, хто любить своїх братів, які страждають, 

тих, хто полегшує біль, тих, хто живе в чесноті і проповідує її своїм прикладом: Це учні Христа. 

49 Хто знає Моє вчення і приховує його або робить його відомим тільки вустами, а не серцем, 

той не є Моїм учнем. 

50 Я прийшов у цей час не для того, щоб шукати кам'яні храми і давати про Себе знати в них. 

Я шукаю душі, серця, а не матеріальні святкові шати. 

51 Я з милосердям дивлюся на тих людей, які заперечують Моє існування, бо заблукали на 

шляхах науки. Навіть тих, хто прагне знищити Мене в серцях людей, Я не вважаю ворогами, Я 

люблю їх і прощаю, бо вони - Мої улюблені діти. 

52 Проникайте в Моє Слово, але робіть це з повагою і не вимагайте знати те, що може знати 

тільки ваш Господь. Але відчуйте безмежну радість від усвідомлення того, що ви маєте досконалу, 

мудру і справедливу Істоту - Бога. 

53 Улюблені, подивіться на це пригноблене і хворе людство, яке не знає ні про час, в якому 

живе, ні про Мою присутність серед людей. 

54 Пробудіться, люди, бо Я даю вам послання світла, віри і спасіння для цього людства. 

Звільніться від своєї млявості і подумайте про завдання, яке ви маєте в цей час на землі. 

55 Я не кажу вам, що ви будете спасителями або викупителями цього людства, ні; але я даю 

вам знати, що ви повинні нести Добру Новину в провінції і народи. Ваша місія не 

обмежуватиметься повторенням Моїх доктрин, але викладатимете їх і постійно підкріплюватимете 

справами милосердя та сіятимете любов серед ваших братів. 

56 Не сумнівайся у своїй здатності творити справи, які дивують і переконують твоїх ближніх. 

Те, що ти простий і неосвічений, не є перешкодою для виконання місії, яку я поклав на тебе. У вас 

є дух світла, який потребує лише вашої віри, щоб проявити себе. 

57 Серед цих натовпів бідних і позбавлених спадщини Я просвічу тих, хто буде порадниками, 

лікарями душ, тлумачами Моєї Справи, посланцями миру і пророками. 
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58 Одні підуть до інших народів, інші чекатимуть на прихід тих, кого ви називаєте іноземцями, 

чужинцями, які шукають миру, світла, братерства і гостинності. 

59 Я говорив вам, що ця нація в даний час готується піднятися як прапор миру і одухотворення 

серед народів землі в годину, призначену Моєю Волею. Вона прихистить, стане притулком і 

захистить тих, хто прийде до неї, зігнувшись від болю. Велика доля цього народу, тому Я 

випробовую його і даю відчути Мою справедливість. 

60 Чи не наповнилося б ваше серце радістю, якби ви побачили потяги біженців, що прямують 

до ваших дверей у пошуках миру? Хіба ви не зраділи б, поділившись своїм хлібом з голодним? 

61 Приготуйте ваші серця і облагодійте ваші почуття, бо ви не знаєте ні години, ні дня, коли 

збудеться Слово Моє. Розвивайте дар зцілення, яким Я вас духовно збагатив, бо з бездомними 

прийде багато хворих і пригнічених виснаженням. Відомі і невідомі хвороби будуть мучити їх; але 

Я даю вам один цілющий бальзам на всі страждання, будь то духовні або фізичні. Для того, щоб 

творити чудеса, цей бальзам потребує справжнього милосердя, в основі якого лежить молитва. 

62 О благословенний народе, в який Я дозволив увійти Моєму променю світла, що стало 

словом, в якому Я дозволив з'явитися Моєму народові: Знищіть свій релігійний фанатизм, 

звільніться від невігластва, і ви ніколи більше не будете рабом! 

63 Я благословив ці землі, щоб, коли прийде день, манна милосердя впала на них, і великі 

натовпи, які шукають правди, змогли поласувати нею. 

64 Бережіть свій спадок, бережіть свої дари, бо вам судилося вчити людство одухотворенню, 

вченню, яке розкриває найбільшу мудрість і забезпечує мир людства і піднесення духу. 

65 Доручення і місії, які я на вас покладаю, в жодному разі не є для вас ярмом чи тягарем. Ви 

не витримали тягаря своєї недосконалості і потягли за собою ланцюги приниження і рабства, щоб я 

запропонував вам нове ярмо. Завдання, які я покладаю на вас, безумовно, складні і дуже 

відповідальні, але їх виконання забезпечує ваш мир, благополуччя і спасіння. 

66 Якщо ти добре виконуєш свою справу, то вона не є важким хрестом чи ниючим тягарем, а 

невимовною радістю для духу і безмірним задоволенням для серця. 

67 Це вік Іллі, який прийшов до вас у Дусі, вирівнюючи всі шляхи, руйнуючи перепони, 

несучи світло в темряву, розриваючи ланцюги невігластва і вказуючи шлях усім душам. 

68 Подібно до того, як Мойсей звільнив Ізраїль від єгипетського ярма і привів його в землю 

Ханаанську, так і в цей час Ілля звільнить вас від темряви цього світу, щоб привести вас до світла 

Духовного Царства, нової Обітованої Землі. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 73 
1 Спраглі натовпи прийшли в Мою присутність і прийняли Моє Слово, як каскад кришталево 

чистої води, що змила їхні плями. Вдячність змусила багато сердець розкритися назустріч любові, 

як чашечки квітів. 

2 Це час, коли Я запропонував вам повернутися до вас. Треба було, щоб ваш біль був дуже 

великим, щоб ви прийшли до Мене, але все було підготовлено від початку часів і все було 

пророковано. Ви не пильнували і не молилися, і тому зійшли зі шляху. Але істинно кажу вам: 

незважаючи на стільки "терня і каміння", що покривають сьогодні "землю", незважаючи на стільки 

підводних каменів, обривів і прірв, які існують на ній, шлях Господній завжди пізнаваний для того, 

хто вирішив йти ним. Я прийшов, щоб видалити бур'яни і перешкоди з вашого шляху, щоб ви 

могли побачити пишність Землі Обітованої. Завтра люди назвуть цей час "часом світла". 

3 Великою буде трансформація, яку людство переживе за короткий проміжок часу. Соціальні 

організації, принципи, вірування, доктрини, звичаї, закони і всі порядки людського життя будуть 

потрясені до самих основ. 

4 Так, це час світла. Кажу вам, світло є сила, є щирість і є істина. Тому ця щирість і ця правда 

повинна світити на всіх шляхах і в усіх справах людей. - Багато хто скаже: "Господи, як довго Ти 

ховався від наших очей! А Я відповім їм: Не Я сховався, але ви поклали густу завісу на очі свої, 

щоб не бачити Мене. 

5 Людство - Моє поле, Я - його оброблювач. Але Я бачу, що незліченні пошесті прийшли на 

його шляхи, і це зробило ваше викуплення надзвичайно важким. Матеріалізм, війна, гріх були тими 

пошестями, які безперестанку вражали ниви Господні. Але сила викорінити їх - в Мені, і незабаром 

настане час, коли вони будуть видалені назавжди. Тоді зацвітуть поля, в серцях буде мир, а в 

домівках - хліб в достатку. Життя людини буде схоже на поклоніння, що підноситься до Мене, 

коли вона виконує заповідь, яка говорить вам: "Любіть один одного". 

6 Той, хто слухає Моє вчення і бажає стати "сіячем", закарбовує його у своєму дусі і 

користується насінням, землеробськими знаряддями і водою, щоб потім відправитися на безплідні 

поля, які він зробить плодоносними своєю любов'ю. 

7 Який більший спадок ви могли б залишити своїм братам, ніж служіння вашому Господу на 

Його благословенних полях? Пам'ять про вас колись буде благословенна, а ваш приклад буде 

наслідуватися. 

8 Зрозумійте, що це час, коли ви повинні спокутувати себе власними справами. У Третій 

Епосі Людства не я один маю заслуги. 

9 Щоб допомогти вам, Я прийшов знову, щоб у такій глибокій темряві вказати вам шлях 

добра Своїм світлом, щоб ви незабаром досягли Царства миру, якого прагне ваше серце, навіть 

якщо воно не знає про це. 

10 Ви не знаєте кінцевого пункту призначення шляху, але маєте віру, що дійдете до нього. Ви 

не знаєте Отця до кінця, але Його голос пробуджує у ваших серцях беззастережну віру і незламну 

надію. Тим, хто увірував таким чином, я скажу ще раз: "Блаженні ті, які увірували, не бачачи. 

11 Не будьте більше приземленими людьми, які щомиті вимагають, щоб Отець зійшов у житло 

їхнього серця, не підготувавши його попередньо. Будьте нині тими, хто здатний піднятися до свого 

Творця. Зробіть себе гідними того, щоб заслужити діалог від духу до духу. 

12 Якщо ви отримали докази Моєї істини на життєвому шляху, нехай вони будуть свідченням і 

стимулом у вашій щоденній праці. Але не дозволяйте плоті заплющувати очі на істини, які отримує 

ваш дух, бо вона сліпа, слабка і невдячна, і її непокора може стати на заваді вашому шляху 

розвитку. 

13 Я дав вам необхідну силу для виконання вашого завдання, і з тим, що я говорив вам досі, ви 

зможете врятувати все людство. Але ви слабкі, і Я продовжуватиму давати Моє вчення Моєму 

народу, поки не настане зазначена година, коли цей прояв закінчиться. 

14 Я міг би розділити Свій народ на дві групи: Один, що зрозумів Мене, і інший, що не 

зрозумів Мою Істину. Обидва отримали однакові настанови, але той, хто не зрозумів Мене, плаче, 

відчуває себе нужденним і невдахою. Часом вона вважає себе переслідуваною, часом - зв'язаною і 
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не може боротися зі спокусами. На своєму шляху вона відчуває, як будяки колють її ногу на 

кожному кроці, і кожен день вона проливає сльози болю; на тернистому шляху вона залишає за 

собою клапті одягу благодаті, яким Я прикрасив її. - Інша група - це та, яка співає пісню перемоги, 

закінчуючи щоденну роботу, та, яка вміє піднятися в бою, щоб благословити Мене; яка не нарікає, 

не благає, не лає. Це вона, коли звертається до Мене, каже лише: "Господи, безмежно дякую Тобі 

за те, що я відчула на собі Твою Батьківську любов, за те, що Ти об'явив Себе в моїх 

випробуваннях, які вдосконалюють мій дух. Я дякую Тобі за те, що серед цих випробувань я буду 

мати Твій мир і підтримку". 

15 Так прославляють Мене ті, хто зрозумів Мене. Для них кожен день, кожен світанок - це 

нове світло надії і новий крок на шляху їхньої еволюції. Але Я не хочу вас розділяти, навпаки, Я 

хочу об'єднати вас в одну сім'ю, в якій Я не бачу початківців і учнів. Я не хочу, щоб вищі істоти 

були поруч з нижчими. Оскільки я надав однакові повноваження всім, я хочу, щоб ви всі оцінили їх 

однаково. 

16 Ви, що постійно скаржитеся, послухайте Мене: Коли ти, схована у своєму людському тілі, 

прийшла в Мою Присутність, ти привела його переді Мною втомленим і виснаженим, хворим і 

занепалим. Але Я зцілив його, повернув йому сили, наповнив твоє серце радістю і надією. Я дав у 

ваші руки ключі, щоб відчинити ворота до праці, і дав вам хліб. Я благословила і очистила ваших 

близьких і розчистила ваш шлях від перешкод. Я пробудив твій дух від глибокого сну і не дав йому 

більше жодного дару тільки тому, що він володів усім від свого створення. Але Я повинен був 

звільнити душу від втоми, від її хвороби, і судив її в той момент через її совість. Після того, як тіло 

і душа зміцнилися, Я сплавляв їх в одну істоту, в одну волю, щоб вона виконувала Мій закон. Про 

що ще можна питати? Кажу вам: виконуйте цей закон, і будете мати мир на цьому світі, а потім дух 

ваш буде в Царстві Небесному. - Таким чином Я пробудив вас, щоб ви знали, хто ви є, і тим самим 

навчилися розуміти піднесеність вашого призначення і вашої задачі. 

17 Зараз Я кажу вам: не упирайтеся тільки слухати Мене, ви повинні ще й діяти! Ставайте 

сильними та вчіться у випробуваннях! Якщо ви будете тільки слухати і не думати, ви нічого не 

навчитесь і нічого не зможете втілити в життя. Дивіться на ці місця зустрічей як на школу, де 

Вчитель навчає вас, і дивіться на світ як на величезне поле роботи, де ви можете застосувати те, 

чого ви навчилися. 

18 Цей світ - належне поле для роботи. У ньому - біль, хвороби, гріх у всіх формах, порок, 

розбрат, заблудла молодість, старість без гідності, наука, яка використовується для зла, ненависті, 

війни і брехні. 

19 Це ті поля, на яких треба працювати і сіяти. Але якщо боротьба, яка чекає на вас серед 

людей, здається вам гігантською - істинно кажу вам, хоча вона і велика, але не йде ні в яке 

порівняння з тією, яку ви повинні почати з самих себе: боротьбою душі, розуму і совісті проти 

пристрастей плоті, їх самолюбства, їх егоїзму, їх матеріалізації. І поки ви не переможете себе, як ви 

можете щиро говорити братам про любов, про послух, про смирення, про одухотворення? 

20 Усвідомте, що найсильнішого ворога ви маєте всередині себе. 

Коли ви переможете його, то побачите дракона з сімома головами, про якого говорив вам апостол 

Іоанн, під вашими ногами. Тільки тоді ви зможете сказати по правді: "Я можу підняти своє обличчя 

до Господа мого, щоб сказати Йому: "Господи, я піду за Тобою". Бо тоді це скажуть не тільки 

вуста, але й дух. 

21 Якби очі вашого тіла могли на мить побачити ваш власний дух, ви були б приголомшені, 

дізнавшись, хто ви є і як ви є. Ви б мали повагу і милосердя до себе і відчули б глибокий біль, 

побачивши, куди ви принесли це світло. 

22 Сьогодні Я прийшов сказати вам, хто ви є, бо ви не знаєте самих себе. Ви продовжуєте 

говорити, що у вас є дух, не знаючи, що це означає, не маючи принаймні віри в те, що у вас є дух; 

бо ви не бачили його, як ви бажали у своєму матеріалізмі. Якщо ви цього не знаєте, то як ви можете 

його розвивати? 

Не будьте більше темницею або катом свого розуму. Нехай тіло не буде своїм господарем чи 

власником. Нехай звільниться, нехай відкине мирські нахили плоті, як людина відганяє вовка, що 

підстерігає її на кожному кроці. 



U 73 

114 

23 Ті, хто внутрішньо відчувають, що зрозуміли Мене, і вважають, що виконують своє 

завдання, будуть допомагати тим, хто йде слідом. Але ще не приносьте Мені плодів ваших, бо 

справа, яку ви створили - не тільки в цей час, але і в усі часи - ще не гідна Мене. 

24 Не соромтеся цього і не падайте духом. Якби я сказав вам, що ви вже досягли досконалості і 

що у ваших творах немає недоліків, чи доклали б ви зусиль для того, щоб продовжувати йти 

шляхом свого духовного вдосконалення? 

25 Не стояти більше на місці, не фіксувати погляд на минулому. Ви залишили по собі біль, 

сльози і гріхи. Ви залишили місто Содом позаду себе, не звертайте більше до нього своїх облич. Це 

було місто гріха. Ідіть назустріч новій землі, чиї джерела кришталево чистої води і чиї родючі поля 

роблять ваше існування прекрасним і щасливим. 

26 Ось, є багато шляхів, які відкриваються перед духом людства. Але Я кажу вам, що не бачу в 

цьому світі жодної досконалої релігійної громади, навіть якщо деякі з них засновані на Моєму 

Вченні. Я не приходжу в протиріччя зі Словом, яке Я дав вам у Другу Епоху, Я не можу відректися 

від Себе. Але я прошу вас: Де те Слово, те Вчення? Я шукаю його в серцях людей і не знаходжу. 

Вона зберігається в старих і запилених книгах, і навіть серед людей знайшлися такі, що 

наважилися її фальсифікувати. Тому кажу вам, що не знаходжу серед вас досконалої релігійної 

спільноти. Бо замість любові і милосердя, смирення і справедливості я знаходжу лише обряди, 

традиції і суєту, безліч страждань і невігластво. Але це помилки, які не доходять до Мене. До Мене 

доходять тільки любов, лагідність, справедливість і терпіння. 

27 Хто любить, той живе за Моїм вченням. Хто відчуває біль своїх ближніх, страждає заради 

них і приносить їм розраду, той є Моїм учнем. Той, хто навчає чесноти справами, власним життям, 

є вчителем. Хто любить брата свого в правді, той є Моєю гідною дитиною. 

28 Хто знає Мій закон і ховає його, той не може називати себе Моїм учнем. Хто передає Мою 

істину тільки устами, а не серцем, той не бере Мене за приклад. Хто говорить про любов, а 

справами своїми доводить протилежне - той зрадник Моєму вченню. 

29 Хто заперечує чистоту і досконалість Марії, той нерозумний, бо у своєму невігластві він 

кидає виклик Богові і заперечує Його силу. Той, хто не визнає Моєї істини в Третю Еру і заперечує 

безсмертя душі, все ще спить і не прислухається до пророцтв минулих часів, які сповіщали про 

одкровення, свідками яких людство є в цей час. 

30 Це і є причина Мого Третього Одкровення. Я не з'явився в лоні синагог і церков, бо це не 

дім Мій. Не можуть бути Моїм храмом кам'яні храми, збудовані руками людськими, але саме серце 

людини, де знаходиться вівтар її любові, світло її віри і жертвоприношення її заслуг. 

31 Я шукаю серця і душі, щоб відкритися в них. 

32 Якщо ви хочете, щоб істина жила в вас, практикуйте любов, несіть світло словами, 

справами і думками, зцілюйте тих, хто хворий душею і тілом. 

33 Якщо хтось повстає як Мій ворог, Я не дивлюся на нього як на такого, а лише як на 

нужденного. На тих, хто вважає себе вченим і заперечує Моє існування, Я дивлюся з жалем. Тих, 

хто прагне знищити Мене в серцях людей, Я вважаю невігласами, бо вони вважають, що мають 

силу і зброю знищити Того, Хто є Творцем життя. 

34 Боротися зі Мною могла б тільки істота, яка була б такою ж всемогутньою, як і Я. Але 

невже ви вважаєте, що якби з Мене вийшло божество, то воно було б проти Мене? Чи ви вірите, що 

вона може виникнути на порожньому місці? - Ніщо не може виникнути з нічого. - Я є Все і Я 

ніколи не народжуюся. Я є початок і кінець, Альфа і Омега всього створеного. 

35 Чи можеш ти собі уявити, щоб одна з істот, створених Мною, змогла дотягнутися до Бога? 

Всі створіння мають межі, а для того, щоб бути Богом, потрібно не мати жодних меж. Ті, хто 

плекав ці мрії про владу і велич, впали в темряву власної гордині. 

36 Ніякого егоїзму в Мені не може бути. Тому, оскільки Я великий у Своїй Божественності, то 

була Моя Воля, щоб і ви були великими. Я знаю, що поки ти маленький, ти будеш слабким і не 

зможеш слідувати за Мною, розуміти Мене і любити Мене. Ось чому Я шукаю вас, щоб навчити 

вас і зробити вас великими духом і розумінням. Я люблю тебе і хочу відчувати себе поруч з тобою. 

Батько ніколи не буде щасливим, доки знатиме, що його дітей немає, і що вони страждають від 

цього. 
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37 Дім Мого Отця приготований для вас. Коли ти прийдеш до неї, то будеш насолоджуватися 

нею в істині. Як може батько жити в царських палатах і насолоджуватися смачною їжею, коли він 

знає, що його власні діти, як жебраки, стоять біля воріт його власного будинку? 

38 Діти Мої, ви приготували собі суд через порушення Моїх Законів. Ви спіткнулися на шляху, 

вважаючи, що Я покарав вас, і ви назвали Мене немилосердним, забувши, що Той, Кого ви 

називаєте несправедливим і немилосердним, - ваш Небесний Отець. 

39 Хіба ви не впізнали любов Отця в суворому Судді Першої Ери? І хіба ви не відкрили Отця в 

люблячому Вчителі Другої Епохи? Пам'ятайте, що Я сказав вам: "Хто знає Сина, той знає Отця". 

40 Сьогодні, коли Мій Святий Дух промовляє до вас, справді Мудрість Отця і Любов Сина 

промовляють до вас. 

41 Я не хочу принижувати вас Своєю величчю, не хочу хвалитися нею, але все ж показую її 

вам, наскільки на те є Моя воля, щоб ви відчули найвищу насолоду від того, що маєте своїм Отцем 

Бога всієї сили, мудрості і досконалості. 

42 Радійте думкою про те, що ви ніколи не відчуєте кінця Моєї сили і що чим вищий розвиток 

вашого духу, тим краще ви будете пізнавати Мене. Хто б не погодився знати, що він ніколи не 

досягне величі свого Господа? Хіба ти не погодився на землі бути молодшим роками порівняно зі 

своїм земним батьком? Хіба ви не добровільно надали йому досвід і повноваження? Хіба вам не 

було приємно бачити, що у вас за батька сильніший за вас чоловік - гордий, відважний і сповнений 

чеснот? 

43 Учні, ніколи не використовуйте це світло, яке Я вклав у вас, на зло. Я вказую вам на це, бо 

ця форма Мого прояву скоро закінчиться, і благодать, яку Я вилив серед вас, настільки велика, що 

деякі, коли побачать, що Я йду, відчують себе вільними у своїй нерозумності, щоб 

використовувати свою владу і духовні дари тільки для того, щоб звеличувати себе перед людьми. 

44 Горе тим, хто шукає лестощів, марнославства і грошей! Бо біль і випробування змусять 

їхніх братів прийти і впасти ниць перед ними за краплею цілющого бальзаму. Але горе тим, які 

вважають себе богами, не розуміючи, що їхня влада обернулася на лихо, а світло - на темряву! Горе 

Моїм добрим учням, бо за них доведеться постраждати, бо виникне сум'яття! 

45 Кожного разу, коли ви хочете знати, чи є шлях, яким ви йдете, шляхом висхідної еволюції, 

вам слід звернутися до совісті, і якщо в ній панує мир, а в вашому серці оселилися милосердя і 

доброзичливість до братів, ви будете впевнені, що ваше світло все ще світить, а ваше слово втішає і 

зцілює. Але якщо ви виявите, що у вашому серці вкоренилися жадібність, недоброзичливість, 

матеріалізм і плотськість, то можете бути впевнені, що ваше світло стало темрявою, обманом. Чи 

хочете ви, коли Отець покличе вас, замість золотої пшениці принести нечисте жниво? 

46 Збережіть ці слова у своєму серці, щоб вони закарбувалися в пам'яті. Виконуйте (порядок) у 

своєму житті з лагідністю, і ви будете мати мир. Я хочу, щоб хліб був солодким у ваших устах, щоб 

ваш дім не був хитким човном, щоб ви були однодумцями, щоб, коли до вас прийдуть ті, хто не 

вірить у це слово, штормовий вітер їхніх слів і їхніх злих намірів не змів вашу віру. 

47 У Другу Еру багато хто був наляканий Моєю присутністю в Ісусі, тому що це викликало 

розділення в лоні сімей. З п'яти, що жили в одному домі, троє були проти двох, а двоє проти трьох, 

і коли троє пішли за Мною, то двоє відкинули Мене. Те ж саме відбувається і зараз. Є будинки, де 

батько визнав Мене і супутника, а діти повстали проти нього. Інші, де дружина, мати сімейства, 

прийшла до Мене і зі сльозами на очах сказала: "Учителю, я йду за Тобою і хочу, щоб мої теж 

йшли за Тобою. Але вони, мої рідні діти, мене недооцінили". 

48 Як рідкісні сім'ї, в яких усі виконують Мої настанови в повній гармонії! 

49 Тому цей народ терпить нерозуміння рідних і сусідів, йому відмовляють у хлібі, зачиняють 

перед ним двері, влаштовують засідки, кидають на нього наклепи і неправдиві свідчення. Не 

бійтеся, будьте сильними, бо ті, хто найбільше вас недооцінюють, будуть тими, хто прийде з 

каяттям шукати стежку, якою ви йдете. 

50 Я люблю вас і завжди буду вас рятувати, і це буде Моя милість, яку ви отримаєте на своєму 

життєвому шляху, і навіть невіруючі будуть дивуватися, коли побачать, що у вас є мир у серці, хліб 

на столі і сила в душі. 
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51 Щоб допомогти вам, Я посилаю вам Свою ніжну ласку, о учні. Коли Мій Божественний 

Промінь повернеться до Мене, Мій Мир перебуватиме у вас. Але сьогодні Учитель говорить вам: 

Схаменіться, люди! Зараз не час спати. Щохвилини вас штурмують бурі, і ви повинні залишатися 

сильними. Це час суду і роздумів: мор, голод, війна, смерть і всі видимі і невидимі негаразди та 

пошесті відходять на другий план. Моліться і працюйте в тиші. Не гасіть свою лампадку і не 

ховайте подарунок, який маєте. Завжди будьте готові зустріти того, хто стукає у ваші двері, і тоді 

ви візьмете за взірець вірних дів з Моєї притчі - тих, що чекали цнотливого чоловіка з палаючим 

світильником. 

52 Ваше одухотворення впливатиме на думки всіх тих, кому ви бажаєте допомогти. Таким 

чином ви зможете висвітлити шлях ваших братів, які керують вами на землі. Вони будуть тримати 

двері своїх сердець відкритими і вітати прибульця, і вони передадуть йому послання миру, яке Я 

дам їм. 

53 Цьому народові доведеться виконати важку місію серед інших народів землі. Але для цього 

я спочатку вирву з коренем кожен бур'ян. Я змушу людей скинути маску лицемірства і наповнити 

свої серця щирістю, братерством і світлом. У духовних питаннях цей народ також повинен буде 

показати приклад, але необхідно, щоб він одухотворив своє поклоніння Богу і викорінив релігійний 

фанатизм та ідолопоклонницькі культи. 

54 Моє вчення має бути прожите вами, щоб інші могли повірити в нього; але коли цей народ 

духовно підніметься, в усіх регіонах землі з'являться просвітлені люди, які будуть поширювати 

Моє вчення. Тоді вони подякують Мені, бо не почуватимуться самотніми і зрозуміють, що всі 

володіють дарами благодаті. Бо перед тим, як прийти на землю, вони отримали їх від Моєї 

Батьківської доброти через обітницю виконати свою місію. 

55 Блаженний той, хто розкриває свої духовні дари, керуючись лише внутрішнім голосом 

совісті, як пророк Іоанн, якого ви називаєте Хрестителем, що йшов своєю дорогою, осяяний 

світлом, отриманим від Господа свого. Хто ще міг навчити його або поговорити з ним у пустелі? 

56 Вставай до нового життя, о народе, не впадай у руїну! Не забувайте, що Я завжди називав 

вас "дітьми світла". Нехай щодня у вашому дусі засяє хоча б іскорка світла. "Як це могло статися?" 

- запитає Мене твоє серце. На це я відповідаю, що людство сповнене нужденних людей і ви можете 

дати їм щось із того, чим володієте як духовним багатством. Я давно призначив вас для цього 

завдання, і те, що Я зробив за цей час, коли позначив ваші чола, є лише підтвердженням того 

призначення і тих духовних дарів, які ви отримали від Мене з самого початку вашого буття. Мир, 

сила, вічне світло, влада над розгубленими душами, дар зцілення, (внутрішнє) слово, духовна 

молитва і так багато дарів, які прикрашають ваш дух, - це зброя, за допомогою якої ви можете 

створити мир цієї нації, яка стане благодатною землею для пророків, посланців, майстрів і 

апостолів добра. 

57 Коли всі ці пророцтва здійсняться і люди будуть шукати будь-яке повідомлення про них у 

Священному Писанні, вони з подивом знайдуть на кожному кроці ясну вказівку на все те, що 

бачили ваші очі в цей час і що вони побачать у прийдешні (часи). Тоді людство скаже: воістину, це 

Третій Час, Друге Пришестя Господнє! 

58 Комусь може здатися, що цей народ користується привілеями; але згодом увесь світ 

дізнається, що Дух Господній вилився на всю Його вселенську родину без жодної прихильності. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 74 
1 Це час благодаті, в який Я даю відчути Свій прояв серед людей заради вашого духовного 

піднесення. Коли ви чуєте Мене, ви відвертаєтеся від світу, щоб зібратися духовно. 

2 Воістину відчуйте, що ви за Моїм столом і чекаєте, коли Я роздам вам хліб і подам вино. Ви 

знаєте, що Я говорю з вами образно, нагадуючи вам про Моє Слово Другої Ери, бо хліб - це Моє 

Слово, а вино - це Божественна сутність, що знаходиться в Слові. 

3 Хліб і вино, тіло і кров, манна і вода - все це було символом слова, любові і життя, які є 

вічною поживою вашого духу. 

4 Манна з пустелі і вода зі скелі символізували свого часу хліб і вино Духа; це ті самі 

символи, які Я використав на Тайній Вечері, коли, оточений Своїми учнями, сказав їм: "Прийміть і 

пийте, це є Тіло Моє і Кров Моя". Цим вченням Я відкрив нову епоху для людства - епоху любові. 

5 Сьогодні навколо Мене збираються нові учні, і натовпи знову йдуть Моїми слідами. Але 

засоби, за допомогою яких Я роблю божественні вчення зрозумілими для вас, більше не є просто 

алегорією або притчею; це безпомилкове Слово, яке промовляє до вашого розуму божественною 

сутністю, яку ви можете сприймати тільки духом. 

6 Замисліться над цими вченнями, учні, і ви врешті-решт зрозумієте, що час алегорій і 

символів добігає кінця, бо ваш духовний розвиток і душевне розгортання дозволяють вам краще 

розуміти істину. 

7 Я серед вас, хоча ви не можете доторкнутися до Мене руками або побачити Мене своїми 

смертними очима. Я приходжу в дусі, щоб говорити з вами і навчити вас, як шукати Мене в ваших 

молитвах. 

8 Я не залишу матеріального сліду Свого нового прояву, так само, як не залишив його в Другу 

Епоху, хоча і жив серед вас. Людство схильне до ідолопоклонства і освячувати матеріальні речі, 

вважаючи їх божественними і роблячи їх об'єктом свого поклоніння. Що б зробило людство, якби 

могло зберегти Моє Тіло, Хрест Моєї мученицької смерті чи Чашу тієї Тайної Вечері з Моїми 

учнями? Але все було стерто, щоб у душі людства залишилася тільки Моя Божественна Сутність. 

9 Ще в давні часи Я прибрав з очей людей і предмети, що служили символами, і посланців 

або проголошувачів слова. У перший раз, коли Мойсей був на горі, він зник від свого народу, який 

його обожнював. Ілля, пророк вогню, зник у "хмарі", яка віднесла його від землі. Обидва, як і Ісус, 

залишили в душах лише слід своїх справ як духовну сутність. 

10 Зараз Я тут, виконуючи одну зі Своїх обіцянок, об'єднуючи всі покоління в один народ, а 

людей різних рас - в одне і те ж апостольство. 

11 Я заповідаю людству ще один заповіт, сповнений світла і ясності. Подивіться, як в одних 

Моїх дітей релігійний фанатизм досяг найвищого ступеня, а в інших матеріалізм і безвір'я стали 

здобиччю їхніх душ. Великою і кривавою буде битва, яка чекає на обох, поки світло знову не засяє 

серед людей і не змусить їх відчути справжній мир, який народжується з любові одних до інших. 

12 Перед обличчям справжнього хаосу пристрастей і світоглядів народ повинен буде вийти у 

відкритий простір як свідок і носій Мого нового вчення. Для того, щоб знайти віру, їм необхідно 

буде підготуватися і зодягнутися в смирення, послух, духовність, силу і милосердя. 

13 Не бійтеся бурі, улюблені учні, бо Я буду з вами в човні, і якщо будете мати віру в Мене, то 

не загинете. Ви будете боротися, сповнені віри, враховуючи, що так само, як ви маєте 

благословення приймати Моє Слово, всі ваші брати заслуговують знати його, бо багато хто вже 

чекає на нього. 

14 Не кажіть, що Моє вчення важко застосовувати на практиці або що воно накладає на вас 

важкі випробування. Той, хто йде за Мною з любов'ю, не відчуває тягаря свого хреста. 

15 Це - Моє Слово, закарбуйте його у своєму дусі, бо незабаром ви будете залежати від нього. 

16 Дзвін мелодійного дзвону розбудив вас, його звук відгукнувся у вашому дусі, і тоді ви 

згадали, що це день благодаті, коли до вас з'являється Учитель. Ви швидко встали з бажанням 

почути це божественне слово, яке є життям для вашого духу і наповнює ваше серце впевненістю. 

17 Воістину, Моє Слово відкриває вам шлях, який життєві бурі приховали від вас. Зрозумійте, 

що Я так само близький до вас, як і до всіх людей; Моє світло - з усіма. - У цей час багато душ 
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підуть шляхом світла і більше не заблукають. Ти здивуєшся, коли побачиш, що саме жорстокосерді 

та вперті найшвидше йдуть Моїм слідом. Але причина в тому, що Я дав кожному необхідний час 

для пробудження до світла духовного життя. 

18 Скільки закам'янілих у гріху людей за цей час прийшли послухати Моє Слово і, ще не 

дочекавшись закінчення Моєї повчальної бесіди, зі сльозами на очах сказали Мені: "Це Ти, 

Учителю!". Це сталося тому, що Моє чисте, добре і переконливе Слово промовляло до серця тих 

людей. І кажу вам, що той, хто одного разу відчув Мою Присутність, вже не зможе обдурити себе 

фальшивими приводами. - Ви, хто слухав Мене в цей час, озбройтеся так, щоб ви знали, як 

свідчити про Мене, бо ви повинні викладати Моє вчення так, як Я відкрив його вам, а не згідно з 

вашою зручністю або волею. 

19 Так само, як на вашому життєвому шляху був друг, який приніс вам благу звістку, так само і 

все людство, яке знемагає у світі праці, отримає натяк на те, що Господь присутній, і почує Мене. 

20 Що було б з вами, якби Я, по Своєму милосердю, не вкоротив дні вашої скорботи? Ви б усі 

вже загинули. У цей час Я шукаю грішників, щоб дати їм завдання в Моїй Божественній Справі і 

сказати їм, що Моя Любов ніколи не виключала їх. Яке задоволення і радість буде колись у тих 

душах, які досягли духовного підйому через практику милосердя. - У нескінченності існує любов, 

яка є любов'ю Отця, яка не має іншого бажання, окрім як вашого спасіння і щоб ви досягли вічного 

миру. 

21 З 1866 року Я знову відкрив джерело Своєї любові, яка виливається на вас як розрада і 

одкровення. Я не чекав дня Свого відходу, щоб сказати вам, щоб ви почали втілювати Моє вчення 

в життя, але з першої ж миті, коли ви почули його, Я сказав вам: "Проявляйте милосердя, несіть 

розраду хворим, говоріть про Моє нове одкровення, приводьте нужденних і загублених". І це тому, 

що Я не хотів, щоб ви стали учнями-теоретиками, які красиво говорять про Мою Роботу, але не 

здатні простягнути руку, щоб доторкнутися до хворого і полегшити його біль. Хіба не 

переповнювалося ваше серце радістю, коли невиліковно хвора людина повернулася до життя 

завдяки вашій турботі та молитвам, і ви чули, як його уста благословляли вас? 

22 Час дуже близький, коли ці діти Мої перестануть передавати вам Моє Слово. Я піду, і 

Учитель більше не даватиме вам цієї вказівки. Я хочу, щоб до того часу бажання активного 

милосердя у ваших серцях очистилося, а одухотворення увійшло у ваше життя. Ілля, ваш духовний 

пастир, сповістив про Мій прихід до вас, а також передбачив день Мого відходу. 

23 Моє Слово, просте і скромне за формою, глибоке за змістом, і таким воно буде до 

останнього дня. Не просіть Мене говорити з вами вибраними словами, бо ваш дух не потребує їх, 

щоб зрозуміти Мої настанови. 

24 Я знаю тих, хто втілює Моє вчення в життя згідно з Моєю волею, і тих, хто відходить від 

суті свого єства. Ніщо не приховано від Моєї мудрості, і істинно кажу вам: якщо ви хочете досягти 

Мене, підніміться сходами любові, милосердя, справедливості і смирення. 

25 Не прагніть перетворити цю духовну працю на матеріальну в надії побачити її плоди тут, на 

землі. Не сумнівайтеся в перемозі Мого Вчення, вірте в нього, і ви зможете перетворити рівнини на 

гори, а пустелі - на зелені пасовища. Пам'ятайте, що в Другу Епоху, коли Ісус помер на Хресті, 

покинутий Своїми учнями, окрім Івана, вони думали, що все скінчилося. Проте згодом у серцях 

почало проростати божественне насіння, яке не могло загинути, бо постійно поливалося кров'ю 

мучеників - кров'ю, яка була любов'ю і вірою. 

26 Кажу вам, що в цей час Моє божественне насіння має бути полите справами милосердя, 

сльозами покаяння і примирення. 

27 За цей час Я звільнив вас від нової неволі: спокус, насолод, пороків, які подібні до 

тиранічного і жорстокого фараона, що закував вас у кайдани. Завтра людство святкуватиме це нове 

визволення - не урочистостями, не традиціями, а духовною любов'ю один до одного. 

28 Тваринні жертви, які ви приносили на жертовнику Єгови, були прийняті Ним. Але це була 

не найкраща форма піднесення духу до Господа. Тоді Я прийшов до вас як Ісус, щоб навчити вас 

Божественній заповіді, яка говорить вам: "Любіть один одного". Зараз я говорю вам, що вчення, які 

Я дав вам в Другу Еру через справи Ісуса, іноді були змінені і іноді погано інтерпретовані. Ось 

чому Я прийшов, як сповістив вам, щоб висвітлити Свою Істину. Моя жертва тоді запобігла 
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багатьом жертвоприношенням тварин і навчила вас більш досконалому поклонінню Богові. Моє 

нове одкровення в цей час змусить людство зрозуміти, що ви не повинні використовувати 

символічні форми поклоніння без попереднього з'ясування їх значення, бо вони є лише 

алегоричним представленням Мого вчення. 

29 Перед тим, як мене відчує серце, йому з'являється Ілля, щоб сказати, щоб воно покаялося у 

своїх гріхах, бо Господь наближається. так само він робив і в Другу епоху через Хрестителя, коли 

наказав покаятися і очиститися, бо наближається Царство Небесне. 

30 Моя Батьківська любов проникає в уми і серця багатьох людей, які чують Мене в цю 

хвилину. Це оголошений час, коли Дух Істини сходить на людей. Почуйте Його голос у 

нескінченності, впізнайте Його в невидимому, відчуйте Його в своєму серці. Моя любов і Моє 

натхнення допомагають вашому духу піднятися і прийняти Моє вчення. 

31 Люди неправильно витлумачили Мій закон і спотворили Моє вчення. Ось чому в цей час Я 

виливаю Своє світло на кожен дух і на кожен розум, щоб ви навчилися розуміти урок, який Я дав 

вам через життя. Цей світ, який був домом недосконалих істот, душ у спокуті, стане місцем світла і 

одухотворення. Сьогодні Моя справедливість очищає поля і вириває бур'яни з коренем, щоб 

знищити їх вогнем спокути і любові. 

32 Братовбивчі війни, проголошені з давніх-давен, змушують здригатися з кожним днем. 

Повідомлення про них тривожать вас, а їх наслідки змушують вас проливати сльози. Ці люди, які 

спричиняють війни через своє прагнення до влади і свою ненависть, є Моїми дітьми, які шукають 

Мене біля вівтарів і поклоняються Мені в скиніях, не усвідомлюючи, що вони приносять Мені кров 

своїх жертв замість дару любові. О, сліпі, які у своїй зарозумілості вважають себе безмежно 

пануючими, забуваючи, що вони дуже малі в порівнянні з Моєю Божественністю! - Людське 

марнославство досягло своєї межі і необхідно, щоб Я дав їм відчути Мою присутність і Мою силу. 

Мені не обов'язково використовувати всю Свою всемогутність, щоб довести вам Свою велич. Мені 

достатньо слабкого поштовху або легкого дотику сил природи, щоб довести нерозумній і 

марнославній людині її нікчемність. 

33 Як тоді було скасовано золоте теля, так і в цей час зникне поклоніння багатству. І як колись 

були вигнані з храму купці, так і тепер будуть страждати ті, хто, користуючись слабкістю і 

невіглаством, наживається на болі своїх ближніх. 

34 Люди почали боротьбу зі своїм Господом, але куди б вони не звернулися, всюди бачать 

Мене, що перепиняю шлях їхнім злим справам. Але тих, хто не прислухається до голосу своєї 

совісті в цій битві, чекає смерть і суд, а потім спокута. 

35 О учні, що слухають Мене, - досліджуйте одкровення Шостої Печатки! Там ви відкриєте 

для себе все те, що бачите, чуєте і відчуваєте сьогодні. Але якщо ви вірите в Моє Слово, осягніть 

його і зберігайте в своїх серцях. Бо вже зовсім близько 1950 рік, в кінці якого ви більше не почуєте 

Мій голос в цій формі. 

36 Вихор охоплює це людство. Істинно ж кажу вам: Слово Моє не збільшить вашого 

замішання. Це світло, яке спрямовує ваш дух і освітлює ваше розрізнення, щоб допомогти вам у 

вашій духовній еволюції. 

37 Я знову з вами і нагадую вам про вашу місію любові серед людства. А тим часом Ілля 

всюди ходить у пошуках заблукалих овець, щоб на своїх плечах принести їх до стада, де вони 

знайдуть любов свого Творця. 

38 Пам'ятайте, що Я є Шлях, який запрошує того, хто забув його. Я поширюю Моє Слово 

серед вас, щоб завтра ви могли засвідчити його своїми справами любові. Багато хто буде шукати 

прості будинки, де Я проявляв Себе, і нагадувати вам про ті часи, коли Я говорив з вами через 

Голосоносця, щоб ви пояснили їм, як Я проявляв Себе і які справи любові і чудеса Я творив серед 

вас. Під цими дахами залишиться лише пам'ять, бо Моє Слово і його відлуння збережеться у ваших 

серцях. - Зараз Я готую молодь до того, щоб згодом прийняти тих, хто не чув Мого Слова і хто 

потребує люблячої допомоги. Скільки буде плачу через те, що не почули Мене! але також кажу 

вам: скільки з тих, хто слухав Мене, заплачуть, бо вони не підготувалися, і коли вони зрозуміють, 

що Моє Слово більше не проявляється, вони зрозуміють, що не скористалися даром любові Отця, 

щоб вивчити Його Божественну Доктрину, Його вчення про безмежне милосердя і любов... Вони 
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подивляться на місце, де сів Словоносець, щоб виголосити Божественне Слово, і побачать лише 

порожнечу. 

39 Роки минають швидко, вони як миті, скоро ви вже не почуєте Мене, тому Я кажу вам: 

дозвольте Мені зцілити вас, приголубити вас, втішити вас і дати вам Мою настанову. Я прийшов, 

щоб залишити вас озброєними, але якщо ви слабкі у вірі і волі, ви будете хворіти, і хто в світі 

зможе говорити з вами, наставляти вас і зцілювати вас так, як це робив Я? 

40 Якби Я сказав вам, що завжди бажав з'єднатися безпосередньо з вашим духом, зробивши 

Мій голос чутним у вашому серці, ви б Мені не повірили. Але тільки ваша земність і ваші сумніви 

були причиною того, що Господь давав про Себе знати через певні органи розуміння, які Він 

приготував Своєю любов'ю, щоб ви могли Мене так почути і, вивчаючи Моє вчення, були здатні 

осягнути велич Мого милосердя. 

41 Якби Я сказав тобі, що часом під час сну твого тіла твоя душа відокремлюється і 

наближається до порогів потойбіччя і шукає Мене, ти б засумнівався в цьому. Але вам не 

вистачило обладнання і віри, щоб духовно використати ці моменти, і Мені довелося розбудити 

провидців і пророків, щоб допомогти вам і говорити з вами про ранок, щоб струснути вас і 

закликати вас прокидатися і молитися. 

42 Чи вірите ви, люди Мої, що ця людина, через яку Я даю про Себе знати, є тим, хто дає вам 

Слово? Ні, діти Мої, це ваш Учитель. - Чи вірите ви, що Дух Божий перебуває в носії слова, коли 

він говорить? Це також не відповідає дійсності. - Я говорив вам, що достатньо променя Мого 

Світла, щоб освітити і надихнути його розумовий орган, вклавши на його вуста невичерпний потік 

слів, повних значущих вчень, як доказ невіруючому. Уважно слухайте Мене в цей час, щоб бути 

сильними для майбутніх часів випробувань. 

43 Перед тим, як прийняти Мою духовну Присутність, ви молилися до своєї Небесної Матері, 

щоб Вона допомогла вам підготувати святилище для Мене у ваших серцях. На це Я благословляю 

вас, Мої учні. Слухайте Моє Слово, яке є шляхом, що веде до досконалого, до вічного. 

44 Ти запитуєш Мене: які божественні оселі і життя досконалих істот? Істинно кажу вам: не 

питайте того, чого не могли зрозуміти в цей час. Дійте за Моїми законами, ця дія буде піднімати 

вас крок за кроком вище по сходах до досконалості, звідки ви зможете побачити, захопитися і 

усвідомити, як багато Отець приготував для щастя Своїх дітей. 

45 Хоча ваш дух був мешканцем духовного царства, він бачив дуже мало і майже нічого не 

знає про це життя. Як ви будете споглядати звідси пороги того, що ви називаєте блаженством або 

раєм? 

46 Очі вашого тіла в кращому випадку змогли поглянути на найближчі зірки; ваша наука не 

просунула вас набагато далі, а ваш дух, який міг би скасувати відстані і відкрити людині невидиме, 

оскільки відчуває в собі і поза собою духовне знання, що знаходиться навколо нього, дозволяє 

захопити себе матеріалізмом світу, зливається зі своїм тілом, і замість того, щоб підніматися, він 

принижується, і замість того, щоб захоплюватися, сумнівається. 

47 Іноді, дивуючись чудесам творіння, вигукуєш вражено: "Господи, яка велика Твоя сила!", не 

усвідомлюючи, що все, що тебе оточує, є лише слабким відображенням того, що є Вічним Життям. 

48 Це правда, що Своїми словами Я хочу пробудити у вас інтерес до духовного життя, але 

зрозумійте, що Я говорю вам: щоб досягти цього життя, ви повинні досягти його через розвиток 

вашого духу, а не тільки через розвиток вашого інтелекту. Інтелект, серце, почуття і всі ваші 

здібності повинні об'єднатися з духом, тоді ви досягнете необхідного вищого розвитку, щоб мати 

можливість споглядати славу вашого Отця. Але якщо дух довірить себе здатності розуму і 

віддасться їй, то його здатність до пізнання буде обмежена, як і все людське. 

49 Небеса - це не окреме місце у Всесвіті, Моя слава - скрізь, у духовному і матеріальному. 

Хіба ви не говорите, що Бог є на небі, на землі і на кожному місці? Зрозумійте ж те, що ви 

говорите, щоб ви зрозуміли, що там, де Бог, там має бути і Його слава. 

50 Я хочу, щоб ви оселилися в цьому нескінченному Отчому Домі, прийшли в стан духовного 

піднесення, щоб, де б ви не знаходилися у Всесвіті, ви відчували блаженство Божественного, щоб 

ви насолоджувалися Вічним Життям і відчували присутність Творця. Цієї гірської висоти досягли 

лише ті, хто взяв Мене за взірець, а любов - за свій шлях. 
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51 Той, хто розуміє це вчення, повинен усвідомити, що цей світ - лише маленька обитель, яка 

на мить утримує дух для того, щоб відкрити йому фундаментальні вчення. З найдавніших часів 

горів смолоскип віри, який освітлював своїм духовним світлом шлях людей. Але як мало тих, хто 

приєднався до неї! Як мало вистояли на цьому шляху, а скільки, дійшовши до того роздоріжжя, де 

їх зупиняє смерть, змушені були постати перед духовним як чужинці, не знаючи шляхів, законів і 

обов'язків духовного світу, який є істинною домівкою духу! Як несправедливі ви були до себе! 

52 Сьогодні Я пояснюю вам Своє вчення, щоб ви покаялися і, усвідомлюючи мету, до якої 

прямуєте, стали на шлях істинного життя. І тоді, коли прийде смерть, щоб звільнити вас від плоті, 

ваша душа зможе піднятися і досягти духовного світу, не будучи переможеною сум'яттям, яке є 

чимось гіршим за смерть. Коли ви будете знати все це, ви зможете жити в переконанні, що ви - 

лише перехідні особи на землі, маленькі діти, яким довелося пройти цю школу. Не проклинай свою 

плоть, непокірну і непокірну, якою вона є, і не зневажай життя цього світу, який ти вважав 

оманливим раєм, повним спокус і безодень. Бо ця плоть, яку ви маєте як засіб для життя на землі, 

не буде перешкодою для вашого духовного зростання, для доброчесного способу життя, якщо ви 

зумієте опанувати її слабкості, пристрасті і труднощі, щоб у ваших серцях проросло лише зерно 

одухотворення. Тоді ця земля і природа, яка оточує людину, несе в собі нові уроки, а також 

таємниці, про які дізнаються майбутні покоління. 

53 Біль Учителя більше не вилікує людей, ні війни, що вражають зарозумілість народів, ні 

страждання, що очищають серце людини. Будуть дані й інші уроки, досі невідомі, людям тих часів, 

про які я вам сьогодні повідомляю. 

54 Благослови свій біль, не витирай сльози в гніві, благослови свій хліб, мізерний, як він є. Бо 

яким би тривалим не здавалося тобі твоє земне страждання, коли ти опинишся в духовному житті, 

тобі здаватиметься, що воно тривало хвилину, і ти усвідомиш усе добро, яке воно тобі принесло. 

55 Небеса - це стан досконалості. Я намалював вам його як незмірно велике і сліпучо-біле 

місто, яке ви повинні взяти своєю мужністю, своєю вірою і своєю непохитною волею. Будьте 

солдатами цієї справи! Об'єднайтеся всі, хто вже має перед собою цю високу мету, йдіть вперед 

непохитно і вигравайте життєві битви доти, доки вам не вдасться змусити це місто здатися тим, хто 

завоював його своєю любов'ю. Це місто - ваш дім, цей дім - безмежний всесвіт, де живе Творець зі 

своїми дітьми. 

56 Носіть Моє Слово у своїх серцях і в усамітненні своєї кімнати або в тиші природи, 

пам'ятайте його і осягайте його. Будьте Моїми добрими учнями. 

57 Вам, хто мав благодать чути Мене в такій формі, кажу: зберігайте Моє Слово, вивчайте 

його, втілюйте в життя, бо незабаром його більше не буде чути. Я хочу, щоб ви, коли це станеться, 

залишилися майстрами, які твердо стоять на Моєму вченні, а не розгубленими учнями або дітьми, 

які відчувають себе осиротілими. 

58 Сьогодні ви ще можете закликати людей почути Моє явлення; завтра, коли закінчиться 1950 

рік, вони почують тільки голос Моїх учнів і свідків. 

59 Не сумнівайтеся в людях, якими б упертими і фанатичними вони не здавалися вам у 

сповідуванні релігії. Кожна душа знаходиться в стані розвитку, і для кожної настав свій час для 

отримання цих одкровень. 

60 Учні, зрозумійте своє завдання і прийміть його з тією любов'ю і покорою, з якою Ісус 

прийняв свою долю. Моліться, спостерігайте, терпляче пийте чашу страждань і з любов'ю несіть 

свій хрест. Благословляйте все внутрішньо і прощайте тих, хто вас скривдив, від серця і ділом. 

61 Блаженні ті, хто зі сльозами на очах скажуть Мені: "Учителю, віддаю свій біль у Твої руки, 

нехай буде воля Твоя щодо мене". Моя Воля, щоб ви мали Мій Мир, о терплячі і бідні люди, але 

забудьте на кілька хвилин про свої страждання і моліться за світ, моліться за народи. Любіть один 

одного! 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 75 
1 Ви розумієте, що зараз сприятливий час, щоб перетворити себе на Моїх учнів. Ви розумієте, 

що цей шлях приведе вас до ідеального дому, якого ви не знаєте, але який, ви знаєте, існує і чекає 

на вас. Очі вашого тіла ніколи не зможуть побачити те, що може побачити тільки ваш дух. Але для 

них залишаються нескінченні чудеса, і, милуючись ними, ти вигукуєш: "Господи, яка велика Твоя 

сила, яке чудове Твоє творіння, яка незмірна Твоя любов!". - Істинно кажу вам: Не зупиняйтеся в 

межах того, що ви здатні побачити своїми смертними очима, бо за межами всього цього - 

досконале і вічне життя. 

2 Не намагайтеся уявити собі, яким буде Дім Божественного Отця. Зачекайте, поки ваш дух 

пізнає його, коли він досягне його, піднявшись завдяки власним заслугам. Істинно кажу вам, ви не 

будете розчаровані, бо це Божественний сюрприз, який зберігається як нагорода для кожної Божої 

дитини. 

3 Це земне життя швидкоплинне і служить вам сходинкою для піднесення і горнилом для 

досягнення істинного життя. Вчення, яке Я відкриваю вам, вкаже вам шлях, щоб через це життя ви 

могли досягти світла і миру і звільнитися від матеріальних пут, які роблять вас залежними від 

світу. Той, хто вже тут готує свій дух до цього переходу справами любові до братів своїх, той, 

увійшовши в духовну сферу, відчує себе у своєму справжньому домі, у своїй справжній вітчизні; 

він тут не чужий. Той же, хто увійде в цю безмежну сферу непідготовленим, відчує себе чужинцем 

в чужій 

країна повинна відчувати. - Одні не вірять у таке життя, інші вірять, але бояться його, а є й такі, що 

палко прагнуть до нього через свої незліченні страждання. Цим останнім Я кажу: не бажайте 

вступати в духовне життя тільки тому, що ви вірите, що в ньому ви знайдете звільнення від ваших 

страждань; бо Я обіцяю вам щось більше, ніж це, в тому існуванні. Терпіть, терпіть свій біль, 

моліться і медитуйте, і відстань, що відділяє вас від Мене, скоротиться. Ваш плач у цьому світі не 

вічний, Я створив вас не для того, щоб накласти на вас тяжкі муки. Зрозумійте, що у кожного болю 

є причина, що ця причина - якась ваша недосконалість. Тому пийте вміст цієї чаші, яка відкриє вам 

багато вчень. Подумайте про все це, перш ніж Мій голос покличе вас у потойбіччя. 

4 Тому я звертаюся до всього людства. А Моїм учням кажу: ви будете Моїми хоробрими 

воїнами, тими, хто залишає по собі слід любові і несе на своєму прапорі мир, братерство і добру 

волю. Осягніть Моє вчення, щоб не заплутатися в безлічі теорій і вчень, які існують сьогодні у 

світі. Але якщо, врешті-решт, хтось все ж таки збивається на манівці, то це ознака того, що він не 

зрозумів Моє Слово. Тому я кажу вам: Досліджуйте Моє Слово критично, якщо хочете, але не 

дозволяйте вітру віднести його. Зберігайте її у своїх серцях, згадуйте на самоті, повторюйте в тиші 

просто неба, і ви знову відчуєте Мою присутність, Мою любов і Моє милосердя. 

5 Які з них стануть майстрами в Моєму вченні? - Зрозумійте, що ви повинні навчати не тільки 

словом, але й справами, бо вони будуть першим, що ви покажете світові. Людство втомилося від 

слів. Чи є жертвоприношенням виконання Закону, якого навчив вас Господь ваш? Свого часу Я 

сказав вам: "Любіть один одного, як Я полюбив вас". І сказав вам тепер Ілля: "Полюби ближнього 

твого і знову полюби братів твоїх, і приймеш Моє 

Отець у всій славі Своїй". 

6 Ви утворюєте народ, а точніше - співтовариство духовних істот, у середовищі яких Я 

виявляв Себе зараз і в усі часи. 

7 Месія, про Якого пророкували пророки і на Якого сподівалися патріархи, Учитель, Який 

віддав Своє Слово і Своє Життя світові і обіцяв, що Він повернеться, - це Той самий, Який з'явився 

сьогодні у смиренності цього народу, невидимий для матеріального ока, але сповнений слави і 

величі перед Вашим духом. Я прийшов не для того, щоб завдати вам болю, докоряючи вам за те, як 

ви колись поводилися зі Мною. Невже Бог не міг передбачити долю, яка чекала на Нього, коли Він 

став людиною? Істинно кажу вам: Отець добровільно поклав цю жертву з любові до вас. Він знав 

ще до того, як прийшов, що на Нього чекає хрест, Він також знав, що Його жертва дасть вам 

досконалий урок найчистішої любові і покаже вам шлях, яким ви зможете досягти прощення 

ваших гріхів. 
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8 Зрозумійте, що Я - вірний сторож, який пильнує всіх: і праведників, і грішників. Як злодій, 

що чекає ночі, щоб зненацька підстерегти сплячих, Я проникаю в твоє серце. Звідти Я забираю з 

собою лише біль, залишаючи вам Свій Мир, як доказ Моєї Присутності. Учися відчувати Мене в 

подіях свого матеріального життя. Відчувайте Мене, коли сідаєте за стіл, щоб їсти свій хліб. 

Істинно кажу вам, що в цю мить Я присутній. Їжте з миром, і це я буду роздавати ваш хліб - хліб 

злагоди, миру і благословення. 

9 Як страждає Божественний Дух, коли застає в сім'ях розбрат, недоброзичливість і 

відсутність милосердя! Коли ти повернешся на шлях любові, то відразу відчуєш спокій Моєї 

Присутності. 

10 Моє вчення дуже докладне, щоб ви могли засвоїти частину його. Коли ті, кого ви називаєте 

іноземцями, прийдуть до цього народу і дізнаються про це одкровення, вони з цікавістю запитають 

Мене: "Господи, чому Ти так любиш цей народ і прихильно ставишся до нього через Своє 

вчення?". На це я їм відповім: "Я люблю її так само, як і ви, і все людство. Але не всі з них 

зрозуміли б Мене в тій формі, в якій Я давав про Себе знати, - ви не повинні вважати їх 

чужинцями, ви повинні посадити їх за свій стіл і поговорити з ними, бо серед тих сердець є ті, які 

понесуть Моє Слово до інших народів. Вони будуть сіяти на своєму шляху і воювати, як добрі 

воїни. Але як тільки битва закінчиться і мир з'явиться, як божественна веселка на небосхилі, 

духовна пісня прославлення вирветься з вуст усіх Моїх дітей, які опинилися в різних точках землі, 

але об'єдналися в молитві і в бою. Цією хвалебною піснею буде та, що звучить так: "Слава в 

вишніх Богу, і на землі мир людям доброї волі". 

11 Сьогодні ви все ще схожі на дітей, які потребують любові свого Отця. Тому Я обдаровую 

вас Своїми ласками, бо Я - Отець ваш. Я проникаю в твоє серце і знаю все, що ти зберігаєш у 

ньому. Ніхто не може мати від Мене таємниць, бо Я перебуваю в вас. 

12 Коли ви тільки почали чути це Слово, полум'я вашої віри було тьмяним, а світло - малим. 

Але в міру того, як ви поступово осягали Моє вчення, світло вашої віри перетворилося на 

палаючий факел. 

13 Істинно кажу вам: тільки з вірою і з непохитним бажанням виконувати Мій Закон ви 

зможете перетнути цю пустелю, як Сильний Ізраїль Першої Епохи. 

14 Не відступайте від життєвих випробувань і не кидайте Моє вчення на вітер, бо воно формує 

вашу душу. 

15 Сильними будуть ті, хто найкраще свідчить про Мій прояв і Мою істину. Слабкі будуть 

шукати спосіб зробити вигляд, що вони виконують свою місію, в той час як насправді вони своїми 

справами не свідчать про любов і милосердя Мого вчення. 

16 Залишилося ще кілька років, протягом яких ви можете продовжувати слухати ці вчення, так 

що ви будете належним чином підготовлені, щоб передавати Мої вчення, коли Моє (сказане) Слово 

закінчиться. 

17 Навіть зараз Я кажу вам, що ви не більше, ніж будь-хто інший, що віра, яку ви плекаєте, що 

ви є нацією привілейованих істот, є помилкою; бо Творець, у Своїй досконалій любові до всіх 

Своїх створінь, нікого не привілейовує. Я кажу вам це тому, що завтра ви будете викладати своїм 

братам Вчення, яке Я передав вам за цей час, і Я не хочу, щоб ви здавалися тим, хто прийде після 

вас, вищими істотами, і щоб не здавалося, що заслуги зробили вас гідними бути єдиними, хто 

почув Моє Слово. 

18 Ви повинні бути розуміючими, смиренними, простими, благородними і милосердними 

братами. 

19 Треба бути сильним, але не нахабним, щоб не принижувати слабких. Якщо ти добре знаєш 

Моє вчення, але ніколи не вихваляйся своїми знаннями, щоб твої брати не відчували себе 

неповноцінними поруч з тобою. 

20 Ви повинні знати, що все, що ви накопичили у своїх серцях, дано вам не для того, щоб 

накопичувати, а для того, щоб донести Мою істину до ваших братів, з яких кожному працівникові 

відведено Мною певне число. 

21 Навіщо на кожному кроці повторювати собі, що все, що ти робиш доброго, буде для блага 

твоєї душі? 
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22 Не плекайте егоїстичних бажань, думаючи тільки про своє спасіння і свою нагороду, бо 

ваше розчарування буде дуже болючим, коли ви ввійдете в духовне, бо ви виявите, що насправді ви 

не заслужили нагороди. 

23 Для того, щоб ви краще зрозуміли, що Я хочу вам сказати, наведу такий приклад: є і завжди 

були чоловіки і жінки, які вважали своєю справою благодійність серед своїх братів, але, 

прийшовши до Мене, вони не змогли пред'явити Мені ніяких заслуг для свого духовного щастя. 

Що стало причиною цього? Ви можете собі уявити, що вони стали жертвами несправедливості з 

боку свого батька? Відповідь проста, учні: вони не могли пожинати добро для себе, тому що їхні 

справи не були щирими. Бо коли вони простягали руку, щоб щось дати, то ніколи не робили цього 

з істинного почуття милосердя до того, хто страждає, а думали про себе, про своє спасіння, про 

свою нагороду. Одних до цього спонукала корисливість, інших - марнославство, і це не є 

справжнім милосердям, бо воно не було ні відчутним, ні безкорисливим. Кажу вам, що хто не має в 

собі щирості і любові, той не сіє правди, і не заслужить нагороди. 

24 Видима благодійність може дати вам багато задоволень на землі, які походять від 

захоплення, яке ви викликаєте, і лестощів, які ви отримуєте; але видиме не досягає Мого Царства, 

тільки правдиве досягає його. Туди ви всі підете, не маючи можливості приховати найменшої 

скверни чи нечесності. Бо перш ніж ви зможете постати перед Богом, ви відкладете в сторону 

парадні плащі, корони, відзнаки, титули і все, що належить світу, щоб з'явитися перед верховним 

Суддею як прості душі, які дають звіт перед Творцем про виконання покладеного на них завдання. 

25 Зрозумійте, що ви - люди, які блукають з Першої Ери. Об'єднайтеся зараз в одну волю, тоді 

ви зможете відчути Мої чудеса і сказати: Бог простив нас, Господь переповнює нас Своєю 

любов'ю. 

26 Одні з вас приходять сюди в земному одязі дитини, інші - в одязі юнака або дівиці, треті - в 

образі старця. У цих тілах тільки Мій погляд може виявити вас. 

Я один знаю, який тягар несе кожен з них і яку спокуту він виконує. Будяки, що в'їлися у ваші 

ноги, бачу тільки Я, і саме Моя любов видаляє їх, щоб потім вилікувати ваші рани. 

27 Я хочу, щоб Моє Слово, яке ви будете отримувати до 1950 року, об'єднало вас усіх, і щоб 

воно не було болем. Але до тих пір, поки ви будете говорити: "У такому-то місці неправда 

приноситься", до тих пір ви будете плекати в своїх серцях насіння розбрату і розбрату. Ваша 

зарозумілість і марнославство змушують вас відчувати себе вищими за інших (братства) і 

першими; але таким чином ви не берете за взірець Божественного Вчителя. Слово, єдине з Отцем, 

стало людиною з любові до грішників, а ви не здатні відкинути свою зарозумілість, своє фальшиве 

почуття власної гідності, щоб любити братів своїх, як Я вас навчив. 

28 Для того, щоб заявити про Себе цьому народові, Мені довелося зробити Свій голос чутним 

матеріально, за допомогою людського голосоносія, який навіть не є чистим розумом і серцем. Ви 

судите про вчинки своїх братів, і якщо знаходите їх недосконалими, то відкидаєте їх і віддаляєтеся 

від них. Але я прошу вас: Хіба це вчення, яке Я дав вам? Як новому Лазареві, Я сказав цьому 

народові: "Встань і ходи!" Але життя, яке Я дав їй, щоб вона присвятила його любові та служінню 

ближньому. Але ви не намагалися жити лагідністю Агнця, ви жорсткошиї, жорстокосерді, і тому 

серед вас панує боротьба і розбрат, що робить вас подібними до народів, які воюють. Пам'ятайте, 

що Я сказав вам: Не суди брата твого, бо Бог твій і Господь прийде у свій час судити тебе. Не 

наслідуйте погані приклади чоловіків, чиніть так, як ваш Учитель. Ви маєте прекрасний приклад, 

який має навчити вас на шляху розвитку до Міста Обітованого, де на вас чекає любов вашого Отця. 

29 Ви хочете, щоб серед вас з'явилися ті пророки Першої Епохи, які застерігали вас на вулицях 

і площах криками горя, щоб ви одумалися і покаялися у своїх гріхах? Істинно кажу вам, ви 

вважатимете їх божевільними і не повірите їм! Але деякі піднімуться і промовлятимуть до натовпу 

біля воріт церков і місць поклоніння, де люди збираються, щоб поклонятися Мені, і вони 

викриватимуть фальш ідолів і проголошуватимуть поклоніння, якого Бог хоче від Своїх дітей. 

30 Тут, серед вас, кожен голосоносець, духовний інструмент чи провидець був пророком. Їхні 

голоси, об'єднані в один, піднялися, щоб навчити цей народ шляху (спасіння) через молитву, 

здійснення милосердя і поклоніння Богу за допомогою ваших справ любові до братів. Як же так 
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виходить, що ви іноді збиваєтеся зі шляху, хоча він і позначений кров'ю Божественної любові? Чи 

не плутаєте ви його зі шляхами, які люди позначили кров'ю братовбивства? 

31 Ваша совість знає, скільки підстав я маю звертатися до Вас у такий спосіб. Але твоє серце 

опирається і вважає, що Я говорю з тобою з надмірною суворістю. Тоді ти запитуєш Мене з 

каяттям і сльозами, чи не належиш ти до тих, хто залишає цей шлях заплямованим, хто наповнює 

болем серця своїх братів? Кажу вам, що ви не заблукаєте, бо дорога Моя ясна і світла, і хто відкриє 

очі свої і шукає її, той незабаром знайде її. 

32 Я закінчу Своє Слово, а потім прийдуть люди з далеких країн і запитають вас, чи правда, що 

Бог приходив до вас і говорив з вами як Вчитель. Що ви тоді відповісте і які будуть ваші 

свідчення? 

33 Я вже давно стукаю у двері вашого серця, і тому Я сказав, що Я поруч з вами, але ви не 

відчиняєте Мені дверей, щоб Я увійшов і оселився в вас. Я залишився на вулиці і продовжував 

терпляче стукати. 

34 Однією з найсерйозніших вад характеру є лицемірство. Не говоріть голосно про любов 

доти, доки ви не здатні любити Мене в своєму ближньому. Скільки з тих, хто засуджував 

поцілунок Іуди, не хочуть усвідомити, що дарували братові поцілунок удаваного братерства, а самі 

зрадили його в спину! Скільки з тих, хто каже, що служить нужденним, я бачу, що несуть світло, 

правду, милосердя в обмін на гроші? - Чому, коли хтось залякував тебе своїми питаннями, ти 

поводився, як Петро в хвилини своєї слабкості, відрікаючись від Мене і стверджуючи, що навіть не 

знаєш Мене? Чому ви боїтеся "людського правосуддя" і не боїтеся Мого? Але істинно кажу вам, 

що між Божественною Справедливістю і вашими гріхами стоїть заступництво Марії, вашої 

Небесної Матері, яка завжди заступається за вас. 

35 Я вчу вас вести натовпи, хоча Я вже показав вам у Другій Ері, як вести їх, щоб вони не 

втомлювалися - а саме, відроджуючи їх добротою Мого Слова, живлячи їх у пустелі і творячи 

чудеса, щоб запалити віру в їхніх серцях. 

36 Я говорив вам, що з 1950 роком закінчиться Моє проголошення, яке Я вів з вами через 

органи розуму носіїв голосу. Але так само кажу вам, що до того, як Я закінчу його, знайдуться 

глашатаї, розум яких Я закрию раніше зазначеного часу через їхню нечистоту і бездуховність. Але 

це буде зроблено для того, щоб вони нікого не ввели в оману вченнями, які не містять Моєї істини. 

37 Моє світло освітлює, але не засліплює і не збиває з пантелику. Я є істина. Осягніть це Слово 

і це одкровення, і ваша совість скаже вам, чи вчить воно вас істинному життю. 

38 Пам'ятайте, що є дві епохи, які це людство пережило до цього часу: Перша, яка була 

просвітлена світлом пізнання Божественного Закону; друга, яка була укріплена вченням 

Божественної Любові, яку Я дав вам в Ісусі. Вже новий час починає поширювати своє проміння 

над людьми, а вони все ще сіють і пожинають насіння зла, знищують один одного, шкодять один 

одному, воюють брат з братом не на життя, а на смерть. 

39 Минають століття і століття, а люди не втомлюються сіяти і жати стільки зла, не 

втомлюються лити стільки сліз, не втомлюються поливати землю людською кров'ю. До якої міри 

гіркоти спорожнять вони чашу болю, щоб вона зупинила їх на їхньому невблаганному шляху і 

повернула на істинний шлях? Ваш Отець не хоче, щоб ви пили дріжджі, які залишилися на дні цієї 

чаші. Але саме цього ви прагнете своєю гордістю і своєю ненавистю. 

40 Любі мої, пам'ятайте, що люди зголодніли за миром. Чому ви не готуєтесь до того, щоб 

своїми ділами любові нести їм Добру Новину, піднімати їх до віри і правдивого життя? Чому б не 

простягнути їм братню руку, щедру і щиру, закликаючи до роздумів і молитви? 

41 Ви неодмінно зіткнетеся із зарозумілістю вчених, які вважають, що вони все знають і все 

контролюють, що вони відкрили таємницю нескінченності. Але з якою мудрістю і справедливістю 

Я вражу їх, і це буде час, коли цей народ, який вже вміє свідчити про Моє Вчення, заговорить про 

Духа, про вічне життя і про пізнання духовного спілкування з Богом. Його голос дійде до народів 

землі, і це свідчення буде, як проростаюче зерно, що падає на родючу землю. 

42 Люди відкриють свої духовні очі до світла. Але істинно кажу вам, перш ніж це станеться, 

вони повинні будуть прийняти багато відвідувань від природи, від яких людство жахнеться і 

потрясеться. 
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43 Коли все це буде зроблено, з'явиться невблаганна справедливість Божа і покладе край такій 

великій профанації і такій непомірній гордині. 

44 Коли важке випробування закінчиться, багато хто з тих, хто забув Мене, звернеться до 

молитви, і багато хто з тих, хто вважав, що для того, щоб відкрити і пізнати таємниці природи, 

необхідно зректися всякої духовної віри і благоговіння перед Богом, усвідомлять свою 

помилковість. Моє світло переповнить їх і дасть їм те, що їхній бідний інтелект ніколи б не 

відкрив. 

45 Вчені виявилися дуже невдячними, бо забули Того, Хто створив все те, чим вони сьогодні 

так пишаються, вважаючи, що це вони відкрили. 

46 Дурними і нерозумними вони були, бо сповнилися гординею і почуттям переваги, 

вважаючи, що проникли в знання творіння, хоча знають його лише поверхнево. 

47 Ніхто не проникає в таємні настанови Бога, якщо Він не вважає за потрібне відкрити щось із 

їхнього змісту Своїм дітям. Це повинно дати вам зрозуміти, що той, хто бажає пізнати те, що 

Господь оберігає у Своєму прихованому гнізді мудрості, повинен шукати його шляхом смирення, 

любові та одухотворення. 

48 Найвищі знання призначені не для людей з високорозвиненим розумом, а для людей з 

високою зрілістю духу. 

49 Достатньо було б, щоб ви, свідки і слухачі цього Слова, оприлюднили це вчення, над яким 

люди не замислювалися, і відразу ж, просвітлені своїм духом, вони розпізнали б Мою істину у 

ваших словах. 

50 Мені потрібні люди доброї волі, мужні і вірні, чутливі до чужого болю і ревні у виконанні 

Мого Закону, щоб як Мої посланці вони перетинали кордони, перетинали країни і поширювали 

знання цього Божественного Послання - люди, які пояснюють причину відвідувань, Мою 

справедливість, війни, руйнування і біль; які також вказують вірний шлях до миру і здоров'я, будь 

то душі або тіла. 

51 З цього народу вийдуть глашатаї, пророки Мого нового Слова, працівники і сіячі цього 

вчення любові і одухотворення, і тому серед вас має відбутися очищення і суд. 

52 Те одкровення Мого Духа, яке було обіцяне Мною в Другу Еру, є тим, свідками якого ви 

зараз є, люди. Пам'ятайте, що його кінець вже близько. Використовуйте кожне Моє вчення, бо 

після 1950 року вони більше не будуть звучати в такій формі. Час визначений і Воля Моя 

безповоротна. Якби Я не дотримав Свого слова, то перестав би бути вашим Батьком, бо опустився 

б до рівня тих людей, які сьогодні зміцнюються в намірі, а завтра зраджують себе. 

53 У Божих намірах не може бути ніяких змін, бо оскільки Він знає майбутнє, то не може 

помилятися. 

54 Бог все передбачив від початку, з найвищою справедливістю і досконалістю. 

55 Зрозумійте те, що Я говорю вам, щоб і ви були постійні у своїх справах, як навчив вас ваш 

Учитель. 

56 Я говорю вам про променисту хмару світла, яку бачили Мої учні Другої Епохи у Віфанії, і 

яку бачать нині провидці. Істинно кажу вам, що навіть ті, хто бачив, як Я розходився між хмарами, 

не зрозуміли значення того прояву. І ті, хто бачив, як Я тоді сходив духом, не розуміли значення 

цієї "хмари", поки Моє Слово не роз'яснило вам усе це, а Мої духовні посланці не зробили це 

зрозумілим для вас своїм докладним і ясним словом. - Навіть з учнями Другої Епохи в ті моменти, 

коли вони спостерігали вознесіння свого Вчителя, не розуміючи його, була присутня духовна 

істота, яка пояснювала їм, що світ побачить цього Ісуса, якого вони бачили піднесеним вгору між 

хмарами, таким же чином, тобто в дусі, зійде і в новому часі. 

57 Ця нинішня маніфестація є виконанням цієї обіцянки, о люди. Якщо спосіб, в який Я 

прийшов, здається комусь із Моїх дітей надто невиразним, то це тому, що вони не змогли духовно 

піднятися, щоб побачити променисте світло, яким Мій Дух осяває нову еру. 

58 Також і в Другу Епоху багато людей, які мріяли про прихід обіцяного Месії, розчарувалися, 

побачивши простий зовнішній вигляд Христа, і тому відреклися від Мене. Вони не змогли відкрити 

для себе присутність Царства Небесного, Царства Світла і Правди, через зовнішню бідність Ісуса. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 76 
1 Це день благодаті для вас. Ви приходите, щоб почути Моє любляче Слово, яке наповнює 

ваше серце любов'ю. Ви тремтите від радості при думці про те, що ви - предтечі тих поколінь Моїх 

учнів, які незабаром прийдуть на землю. Тоді ти визнаєш переді Мною, що ти занадто незграбний і 

занадто слабкий, щоб виконати завдання, гідне Мене. Ти сумніваєшся, тому що не зрозумів Мене. 

Але я не послав би вас на таку складну місію, якби бачив вас слабкими, якими ви є зараз. Мої 

вчення сходять до вас день за днем, щоб навчити вас і зміцнити вас, щоб Я міг послати вас у бій, як 

тільки ви зміцнієте у своїй вірі. 

2 Істинно кажу вам: якщо хто думає, що грішники не варті того, щоб Я їх спас, той Мене не 

знає. Я не бажаю смерті жодному з Моїх дітей, і знову готовий принести себе в жертву, щоб 

врятувати їх і привести до істинного життя. Зрозумій, що не може існувати істота, яка - створена 

для певної мети - здатна викликати зміну волі Творця; а ти створена для того, щоб піднятися до 

Мене шляхом істини. Це шлях, який люди втратили через свій матеріалізм і який Я показую вам 

наново через Свою любов. 

3 Я зроблю так, що це людство, як і народ Ізраїлю, розірве кайдани рабства і вирушить до 

підніжжя гори, де почує Мій голос, який вкаже йому шлях до Землі Обітованої. 

4 Я не всьому людству дарував благодать чути Моє Слово в цю Третю Епоху, а тільки тим, 

хто зміг відчути Мене в цьому образі і повірив Мені. Цей прояв, це Слово має служити 

підготовкою до того, щоб згодом усе людство відчуло Мою присутність в єдиній формі - духовній. 

5 Не бійтеся, люди, майте впевненість, що в цю Годину Долі ви не будете самотніми, бо 

Природа заговорить, і сили Природи будуть свідками і виконають Мої пророцтва, щоб людство 

знало, що це Третій Час, Час прояву Святого Духа. 

6 Моя справедливість прийде на кожне створіння і торкнеться кожної людини, подібно до 

того, як Ангел Господній прийшов на Єгипет і виконав Мій суд, в якому врятувалися лише ті, хто 

позначив свої двері кров'ю ягняти. 

7 Істинно кажу вам, що в цей час буде врятований кожен, хто дивиться і має віру в Слово і 

обітниці Спасителя, Божественного Агнця, який приніс Себе в жертву, щоб навчити вас молитися і 

виконувати з досконалою любов'ю завдання вашого спокутування, тому що Моя Кров захистить 

вас, як мантія любові. А хто не дивиться, хто не вірить і хто богохульствує, той буде страждати, 

щоб пробудитися від своєї летаргії. 

8 Наближається 1950 рік і незабаром настане час суду, про який я говорю з вами, час битви 

світла з темрявою. Готуйтеся, люди, дивіться і моліться, відчувайте біль своїх братів. бачимо, як 

тіла і душі стають все більш і більш хворими; сповнені страху перед небезпеками, що 

підстерігають їх, вони шукають маяка, який освітив би їх, і бальзаму, який зцілив би їхні недуги. Я 

приготував вас, щоб ви стали пастирями цих заблудлих овець і привели їх до Мене, щоб очистити 

їхні душі, зцілити їхні тіла і прокласти їм шлях, вселивши в них любов і праведність, щоб вони 

могли почати нове життя. 

9 Світло Моє з'явилося на цій землі і поширюється всюди, воно збирає навколо Себе Моїх 

дітей усіх рас і віросповідань. Ви, хто зараз чуєте Моє Слово, повернули собі духовні дари, ви 

зцілені і сповнені сил. Коли людство переживе ці події, воно назве вас благословенними. Вони 

проситимуть вас дати їм дещицю цієї істини, яку Я відкрив вам, і жадібно прислухатимуться до 

ваших слів. Є багато тих, хто вже мав би читати цю книгу, але відклав свій прихід, і хто прийде, 

коли Моє Слово буде завершено. Але до того часу ви будете готові, і будете навчати їх з любов'ю, 

як Я навчив вас. 

10 Не бійтеся темряви, в якій живуть ваші брати, ні "прокази", ні меча їхнього язика. Вони 

підходитимуть до вас, одні неохоче, інші з розумінням, і всіх ви будете з любов'ю наставляти. Я 

говорив з вами з любов'ю, і Мої Слова були ласкою і розрадою для всіх Моїх дітей. Я з'явився 

перед великими натовпами людей, не дбаючи про те, що одні вірять Моїм словам, а інші 

заперечують їх. Я виховував людське серце без жодних уподобань. Це поливання Моєю любов'ю 

зробить його плідним і за короткий час життя людини перетвориться. Після того, як Моє Слово 
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буде завершено, ви продовжите перебувати там як Мої учні, і ви будете слідувати Моїми слідами і 

свідчити про істинність Мого вчення своїми справами. 

11 Я хочу зробити вас сильним народом, бійцем, який долає перешкоди і досягає мети своєї 

місії, щоб отримати високу нагороду, яку я йому пообіцяв. Коли Я помазав вас, Я дав вам знати про 

ваші духовні дари, і ви були споряджені для великої роботи цього дня. Не випробовуйте ці духовні 

дари на міцність, а вірте в них і не порушуйте віру. Не випробовуйте Мене на міцність, бо якщо 

випробовуєте, то Я завжди покажу, Хто Я! Але якщо Я піддам вас випробуванню, ви станете 

слабкими. 

12 Якщо ви хочете зцілювати хворих, робіть це в Моє ім'я і виконуйте своє завдання зі 

смиренням. Коли Я зроблю кінець життя ваших братів і сестер очевидним, не просіть Мене 

продовжити їхнє існування. Станьте провідниками тих душ, які покликані в потойбічний світ і яких 

я ввіряю вашій милості. Але якщо ваше завдання - повернути здоров'я тілу, відчути біль брата і 

використати свої духовні дари, порадити і підбадьорити, то ваша любов буде творити чудеса. 

13 Ви віддаєте Мені ті серця, які через свою нечутливість не прийняли Моє вчення. Озбройтеся 

терпінням, бо якщо ви вірите в Моє Слово, ви посієте це насіння в усіх серцях, і Я дам ввіреним 

вам людям необхідні докази для їхнього переконання. 

14 Я хочу, щоб ви завжди пам'ятали Моє вчення, бо Я прийшов не для того, щоб говорити в 

порожнечу, а щоб вкласти Моє світло у ваш розум і серце. Пам'ятайте: якщо ви не скористаєтеся 

Моїм вченням, багато голодних, які давно чекають Мене, підуть з порожніми руками, бо знають, 

що Я прийду, щоб виправити всі помилки. 

15 Мої обранці мудро розкидані по всіх народах, всі вони мають місію від Мене, яку повинні 

виконати. Хтось приїде в цю країну, очевидно, з матеріальних міркувань: хтось у пошуках роботи, 

хтось у пошуках відпочинку. Я хочу, щоб до того часу ви були готові, щоб ви вже були Моїми 

учнями. Тільки так Моє Слово знайде віру - через приклад і віру, яку люди здатні дати своїм 

братам. 

16 Я - Божественний Управитель, який пошле вас у свій час, щоб ви розсіяли насіння. Але Я не 

хочу чути від Моїх учнів таких слів: "Учителю, Ти сказав мені, що земля підготовлена і очищена, а 

я знайшов терня і каміння, об яке спіткнувся". 

Але я відповідаю вам: Я не пропонував вам квітучого шляху, Я говорив вам, що це той самий шлях, 

яким йшов Ісус у Другу Епоху, а за Ним і всі Його учні. 

17 Ви всі можете йти за Мною, бо ви чисті. Перш ніж Я притягнув вас до Себе, Я очистив вас. 

Тому ви гідні сіяти Моє насіння в серці ваших братів. Поля підготовлені, бо Дух Іллі був подібний 

до звуку дзвону в цей час, пробуджуючи всіх, хто спав. Він будить вас, щоб ви почули Мій голос і 

не дали Вчителеві говорити самотньо в пустелі. Всі ви, хто оновлюється, коли чуєте Моє Слово, 

пробуджені благодаттю цього духовного Пастиря. Істинно кажу вам: коли Я бачу вас, що зібралися 

разом і слухають Мене, то радість у Мене, а коли не підходите до дерева, щоб їсти плодів його, то 

смуток у Отця вашого. 

18 Я прийшов об'єднати вас з людьми, які здавна були розкидані по світу; Я хочу об'єднати 

Дванадцять Племен, щоб потім зробити з них одне і послати його серед людства з місією миру. Але 

коли я бачу невдячність цих дітей, то відчуваю лише біль і смуток. 

19 Ввіряю вам дерево вічного життя, славний солодкий плід якого - здоров'я, радість і мир. Я 

дозволив людям саджати різні дерева і побачив, що більшість їхніх плодів були гіркими, і що їхні 

садівники змусили людство їсти їх. 

20 Моє слово наштовхнулося на ваш егоїзм. Ось чому Я сказав вам, щоб ви донесли те, що Я 

передаю вам, до відома ваших братів. Але ви бажаєте лише підкріпитися Моїми проявами, не 

беручи на себе обов'язків по відношенню до інших. Але Учитель покликав вас не для того, щоб 

викладати вам непотрібні вчення, Він сказав вам засвоїти цей Божественний урок, щоб ви могли 

використати його в подальшому житті, застосувавши його до ближнього свого. Я відкриваю вам в 

цей момент, що ваш дух має давній борг перед кожним, хто приходить до вас зі стражданням, 

потребою або проханням. Подумай, з якою любов'ю Я ставлю їх на твоєму життєвому шляху, щоб 

ти міг виконати своє відшкодування, зробивши їх об'єктом свого милосердя. 
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21 Я вже давно звертаюся до вас, щоб ви сформували в лоні цього народу нову групу 

апостолів. Покоління за поколінням чують Моє Слово, і все ж Я не знаходжу тих, хто своєю 

непохитністю є стовпами Мого Храму. 

22 1950 рік настане для вас напрочуд швидко, і якщо ви тоді перестанете чути Моє Слово, то 

відчуєте себе сиротами. 

23 Моя справедливість буде мучити вас до тих пір, поки ви не зрозумієте, що ви повинні 

об'єднатися і утворити народ, сповнений гармонії і братерства. Ці часи наближаються, і зараз, коли 

у вас ще є час, щоб підготуватися, Я з любов'ю кажу вам: не чекайте, як сплячі, поки прийде ця 

година. 

24 Вам здається важким об'єднання (різних громад) і неможливим ваше примирення і 

братерство з усіма народами землі. Поправді ж кажу вам, що люди нарешті пізнають і полюблять 

один одного. 

25 Як тільки людина підпорядкує свою вільну волю совісті і буде працювати в гармонії з 

Божественною волею, вона відчує, що тягар життя стає легшим і ніщо не втомлює ні тіло, ні душу. 

26 Як Отець прагне, щоб ви всі відчували себе по відношенню до Мене дітьми, а не 

обвинуваченими! Кожного разу, коли ви залишаєте землю і приходите до Мене, щоб дати звіт про 

виконання своєї життєвої місії, ви відчуваєте себе обтяженими звинуваченнями, які висуває вам 

ваша совість. Але зараз для вас настав час заспівати пісню тріумфу і радості з приводу вашого 

прибуття в потойбічний світ, тому що ви можете сказати своєму Батькові: "Господи, все 

звершилося!" 

27 Якби шлях був широким, то все людство вже досягло б вершини гори. Але оскільки шлях 

був сповнений випробувань, а ворота вузькі, необхідно було набути заслуг, щоб мати можливість 

просуватися по ньому. 

28 Неможливо, щоб ви вже в цьому світі мали уявлення про те, що і як є Моє Царство, Небо і 

Слава. Я хочу, щоб ви знали, що це стан досконалості душі, з якого вона переживає, відчуває і 

осягає дивовижне життя духу, яке в даний час ви не можете ні осягнути, ні уявити. 

29 Кажу вам, що навіть ті душі, які живуть на більш високих планах, ніж той, на якому 

перебуваєте ви, не знають реальності того життя. Чи знаєте ви, що означає жити "в лоні Отця"? 

Коли ти там поживеш, тільки тоді ти зможеш це зрозуміти. Лише неясне передчуття, слабкий натяк 

на цю таємницю торкається твого серця як стимул на шляху твого розвитку. 

30 Приходьте до Отця вузькою дорогою любові, яка є милосердям, яка є прощенням, яка є 

смиренням, і ви візьмете від Нього Його скорботу. 

31 Люди, я бачив, як ви плачете над світом. Будьте благословенні! Ваше серце починає 

відчувати чужий біль. Я бачив, як ви підносили свої думки до Мене в тиші ночі, щоб просити у 

Мене миру і зцілення для людства. Істинно кажу вам: ви не знаєте, як багато дається світові через 

вашу молитву! 

32 Не переживайте, якщо в цьому житті ви не відчуєте результату ваших прохань і ваших сліз 

за тих, кого ви навіть не знаєте. Зубило болю згладжує твоє серце, а Моє Слово щомиті спонукає 

тебе до милосердя. Сьогодні ви розумієте, якою силою ви володієте через силу думки, а також 

через інші сили, які ви досі не розвивали. Усередині вас існує життя, про яке ви ще не знаєте. 

33 Чи можете ви уявити біль духу, коли, повернувшись у духовну долину, він усвідомлює, що 

не зміг виконати своє завдання у світі, не зміг розкрити свої здібності і якості плоті? У цей час Я 

знову даю вам Свої вчення, хоча Я вже давав їх вам у вченні, яке Я давав вам у Другу Епоху, але ви 

не змогли зрозуміти їх тоді. Все, що ви не могли до кінця осягнути, ви вважали таємницею, і ви 

накидали на неї завісу. Саме цю завісу Я зараз розриваю Своїм світлом, щоб таємниці показали вам 

свою істинну сутність. 

34 Ось чому Я говорив вам, що ви не визнаєте силу думки. Сьогодні Я кажу вам, що думка - це 

голос і слух, що вона - зброя і щит. Вона як створює, так і руйнує. Думка скорочує відстань між 

тими, хто далеко один від одного, і знаходить тих, чий слід вона загубила. Знати свою зброю до 

початку бою. Той, хто вміє себе підготувати, буде сильним і непереможним. Вам не потрібно буде 

володіти зброєю для вбивства. Мечем твоїм нехай буде чиста і голосна думка, а щитом - віра і 

милосердя. Навіть у тиші твій голос буде звучати як послання миру. 
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35 Цьому Я навчаю вас зараз, і істинно кажу вам: слова Мої не пропадуть, так само, як жодна 

крапля крові, пролитої на Голгофі, не була марною. Я беру лише кілька миттєвостей з часу, який Я 

дав вам для вашого матеріального життя, через які ви можете досягти вічного життя. Ці моменти 

безцінні. 

36 Я навіть не просив вас вірити в Мене, коли ви потрапили сюди. Це Я передував вам і давав 

вам свідчення, зцілюючи ваші фізичні хвороби, даруючи мир вашому духу або те, що ви вважали 

недосяжним. Потім, коли ви увірували в Мене і віддано присвятили себе виконанню Мого Закону, 

Я вказав кожному його завдання, щоб він не збився зі шляху і брав на себе тільки те, що йому 

належить, і дарував милість і любов своїм братам, як Я зробив це з вами. 

37 Ви вважаєте, що всі, хто навчає, є майстрами? Невже ви думаєте, що всі, хто називає себе 

слугами Божими, є Моїми посланцями, або що Я дав їм завдання, яке вони виконують? Чи 

вважаєте Ви, що всі, хто править, управляє і командує у світі, мають необхідні навички для 

виконання цього завдання? Ні, люди! Як мало тих, хто виконує покладену на них місію в істині! 

Поки одні займають позицію, яка їм не належить, ті, хто повинен її займати, бачать себе 

приниженими і приниженими. - Я, ваш Бог, повинен був прийти, щоб запропонувати вам духовне 

спілкування, і Я, ваш Цар, повинен був прийти, щоб керувати вами, щоб просувати вашу душу по 

шляху еволюції. 

38 У минулому ви лише накопичували слова, які ніхто не вчив вас розуміти і тлумачити, і які 

вас лише збивали з пантелику. Хто з вас, отримавши Моє Слово, як зерно, і плідну росу Мого 

Світла, що пояснює йому все, все ще вірить у вічний вогонь пекельний? - Жодного. Сьогодні ви 

знаєте, що не страх перед покаранням повинен змушувати вас підкорятися Моєму Закону, а ваша 

любов, народжена з найглибшого дна вашого серця. Минули ті часи, коли ваша душа тремтіла 

перед справедливістю страшного і невблаганного Бога. Те, що Я відкривав вам образно в минулі 

часи, було неправильно витлумачено. Я хочу, щоб ви знали ось що: Коли совість грішника зуміє 

відвернути душу від прив'язаності до матерії і покаже їй всі її вади, усвідомлення своєї невдячності 

приведе її до каяття, а сором, який вона відчує, буде настільки сильним, що в порівнянні з ним 

помилкове уявлення про матеріальний вогонь як очищувальну стихію душі здасться вам слабким. 

39 Совість - це світло Боже, і це світло - вогонь любові, який поглинає всяку нечистоту. Ось, це 

"вогонь", в якому переплавляється душа, щоб знову воскреснути, сповнена світла. 

40 Я також кажу вам, що так само, як у совісті існує той вогонь, який не є матеріальним 

вогнем, так само в душі існує темрява і занедбаність, які не схожі ні на ту, яку ви маєте у світі, ні на 

ту, яку ви собі уявляєте. 

41 Як ви могли повірити в те, що в Судний день тіла померлих воскреснуть і з'єднаються зі 

своїми душами, щоб увійти в Царство Боже? Як ви можете так трактувати те, чого вас вчили в інші 

часи? 

42 Плоть - від світу цього, і в ньому вона залишається, а дух воскресає вільним і повертається 

до життя, з якого він прийшов. "Народжене від плоті є плоть, а народжене від Духа Мого є дух". 

"Воскресіння плоті" - це перевтілення душі, і якщо одні вважають, що це людська теорія, а інші з 

вас вважають, що це нове одкровення, - істинно кажу вам: Я почав від початку людства робити це 

одкровення відомим світові! Підтвердження цьому ви можете знайти в тексті Священного 

Писання, яке є свідченням Моїх діянь. 

43 Але в цей час це одкровення прийшло до вашого духу, коли він знаходився на вищому 

щаблі розвитку, і незабаром воно буде по праву прийнято як один з найсправедливіших і 

найлюблячіших законів Творця. Відкиньте ідею, яку ви мали про "Судний день", бо це не один з 

ваших днів, бо це період часу, і "кінець світу" - це не кінець планети, на якій ви живете, а кінець 

егоїстичного життя, яке ви створили на ній. 

44 Істинно кажу вам: Ви вже живете в День 

Господи", ви вже перебуваєте під Його судом. Нині судять живих і мертвих, на цих терезах (суду) 

зважуються минулі і теперішні вчинки. Відкрийте очі, щоб ви були свідками того, що Божественна 

Справедливість дає про себе знати скрізь. 

45 Зараз ви повинні залишатися сильними, бо шторм розв'язався і спокуси підстерігають вас на 

кожному кроці. Покиньте Содом і Гоморру - грішні міста - і не повертайтеся назад, бо вони 
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запрошують вас (залишитися), і оскільки ви вже звільнилися, то не поринайте назад у їхнє лоно, бо 

може статися так, що потім у вас вже не буде сил відокремитися від них. Ідіть, не зволікаючи, до 

міста миру, до того міста, яке оселиться у вашому серці, коли прийде час. 

46 Як довго триватиме судовий розгляд? - Ви не знаєте, але істинно кажу вам, час очищення 

буде скорочено Моїм Божественним Милосердям. - Вам, старим, які глибоко засмучені тим, що 

ваш розум підказує вам, що на землі ви більше не відчуєте перемогу Мого Закону, Я кажу по 

правді: хто може сказати вам з упевненістю, що ви не повернетеся потім у світ, щоб засвідчити 

прихід Мого Царства і зробити ще один крок на шляху еволюції? Тим, хто не повернеться, Я кажу, 

що з потойбіччя Я змушу їх побачити перемогу Моєї справедливості, і голос і присутність цих 

істот буде відчуватися на землі. 

47 Я дав вам нове вчення. Ним Я зруйнував помилкові уявлення, що склалися у вас через те, 

що ви трактували попередні вчення в земно-матеріальному ключі. Зрозумійте, що Я говорю з вами 

в різних формах. Одне і те ж вчення Я подаю вам по-різному, щоб не залишилося нікого, хто не 

зрозумів би Моє Слово. Пам'ятайте, що у всіх, хто Мене слухає, ні дух, ні розум не мають 

однакового ступеня розвитку. Я знаю, що потрібно кожному, тому Я олюднюю і обмежую Своє 

Слово, поки не зроблю його зрозумілим для всіх і кожного з Моїх дітей. 

48 Після того, як Я дав вам Мою настанову, і щоб ви зробили з неї правильні висновки, і ваша 

інтерпретація була правильною, Я посилаю вам Своїх духовних посланців, вісників і тлумачів 

Мого Слова, щоб вони допомогли вам у вашому вивченні, і ви змогли знайти сенс Моїх одкровень. 

49 Я хочу, щоб ви зрозуміли важливість вивчення і розуміння Мого Слова, бо в кожному 

вислові міститься або одкровення, або пророцтво, або суд, або настанова для вашого духу. 

50 Ті, хто надають Моїй Роботі те значення, яке вона має в цій Третій Ері, і хто заглиблюються 

у вивчення Мого Слова, побачать розквіт і розкриття багатьох дарів, які були приховані в їхньому 

єстві. Блаженні ті, хто прокидається від голосу свого Господа, бо коли вони візьмуться за 

виконання свого завдання, то зрозуміють, що вони не вигнанці і не жалюгідні, як вони вважали, і 

більше того, вони дізнаються, що їх ніколи не забував їхній Батько. 

51 Ті, хто з нерозумності, невіри або матеріалізму не розвивають в цей час свої духовні дари і 

здібності, на кожному кроці будуть вражатися великими подіями і відвідинами, яким судилося 

відбутися в цей період. Тому я кажу вам: Готуйтеся, дивіться і моліться, пробуджуйте людство! 

52 Чи помітили ви своє духовне пробудження? Ви переконані, що дійсно спали? Тоді робіть зі 

своїми братами те, що Моє Слово зробило з вами, і ви зможете розпочати діалог від духу до духу. 

53 Коли ви говорите про Мене і свідчите про Мене, говоріть ясно, щоб нікого не заплутати. Чи 

прийшов Я, схований за таємницями або оповитий темрявою? 

Я дійсно прийшов духом, невидимим для ваших людських очей, але дух означає не таємницю і не 

темряву, а світло, істину і ясність для того, хто вміє спостерігати без упереджень і досліджувати з 

доброю волею. 

54 Я даю знати про це людям, які стали свідками Мого прояву через людський орган інтелекту: 

Для того, щоб час, який вона присвятила цьому вивченню, і боротьба, яку вона вела, щоб 

залишатися непохитною серед людей, принесла плоди, гідні її заслуг, завтра, коли це Слово більше 

не буде звучати через глашатая, вона повинна була накопичити в своєму серці всі Мої вчення, щоб 

бути в змозі свідчити про цю істину. 

55 Мій народ говорить Мені в серці: "Учителю, багато років ми чули Твоє Божественне Слово, 

але так і не змогли проникнути в суть Твого вчення. Як же тоді за ті кілька років, що ми ще можемо 

чути Тебе, досягти того оснащення, якого Ти від нас вимагаєш?". Але Я кажу вам, що якщо ви не 

зайшли так далеко, щоб зрозуміти Моє одкровення, то це тільки тому, що вам не вистачило 

внутрішнього зібрання і споглядання, щоб краще зрозуміти вчення, яке Я дав вам до цього часу. 

56 Я хочу дарувати вам благодать, завдяки якій ви зможете зробити своєю всю мудрість, яку Я 

дав вам у Своєму Слові. Але не думайте, що ця милість полягає в тому, щоб продовжити Моє 

перебування з вами. Ні! Який сенс залишатися тут після того, як я все розповів і записав у 

протокол? Та благодать, про яку Я говорю з вами, прийде до вас відразу після того, як Моє Слово 

перестане звучати в 1950 році. Потім Я дам вам час присвятити себе читанню незліченних вчень, 
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які Я дав вам. Ви присвятите себе поглибленому спогляданню і вивченню, що допоможе вам 

відкрити весь духовний зміст, який Слово вилило на людей у Своєму проповідуванні. 

57 Завдяки цьому навчанню ви поступово одухотворятиметеся, зростатимете в знаннях та 

озброєнні. Тоді ви радісно вигукнете: "Господи, будь благословенний, бо ти дав нам можливість 

скористатися тим багатством світла, яке ти приніс нам і яке вже зникло з наших сердець". 

58 Це Третій Заповіт Єдинородного Бога, який об'явив себе людству у трьох різних формах 

одкровення і в три різні періоди часу. 

59 Ви не можете заперечувати, що під час Мого прояву Мої дари благодаті були з вами, хоча 

Моя справедливість також була присутня. Все це допомогло вам зрозуміти, що це було воістину 

Божественне одкровення і що, безсумнівно, для людства настала нова епоха. 

60 О благословенні народи, хоча ви не відчуваєте близькості Моєї Присутності і не 

усвідомлюєте, що вступили в нову епоху, яка є епохою світла і справедливості, Я дарую вам Свою 

любов, Своє прощення і Своє благословення. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 77 
1 Ласкаво просимо, улюблені працівники, ви, що перетворилися на Моїх супутників у 

боротьбі і праці. 

2 Радісно приносять Мені плід своєї праці ті, хто з любов'ю прийняв цей хрест, бо вони 

щасливі від усвідомлення того, що служать вашому Отцеві. Інші приходять до Мене сумні і 

пригнічені; це ті, хто, почувши на вулиці єретиків, зрадників або чаклунів, яких кличуть за собою, 

відчули страх і сором, і з тих пір ховаються від поглядів своїх ближніх, а коли, нарешті, говорять 

про Мою Справу, то роблять це коротко, зі страхом і невпевненістю. Який плід зможуть принести 

ці перелякані серця, і який мир може принести їм усвідомлення того, що вони є учнями цього 

вчення? 

3 Я хочу, щоб Мої учні за будь-яких обставин відчували себе господарями, щоб вони 

свідчили про істинність Мого вчення перед своїми братами справами любові, з піднесеним 

обличчям і з миром у серці, бо все це буде доказом твердого переконання в істині, якій вони 

присвятили себе, і свідченням віри і гідності серед своїх братів. 

4 До слабких і боязких Я буду говорити словами, які піднімуть їхні пригнічені душі і запалять 

їхню віру. Я переконаю їх, що ніхто в світі не може дати їм більш досконалого і духовного вчення, 

ніж те, яке Я відкрив вам в цей час. 

5 Коли ця впевненість проникне в їхнє серце, вони більше не будуть ховатися від поглядів 

своїх братів, не будуть соромитися, не будуть продовжувати мовчати. Вони піднімуть свої обличчя, 

вкладуть у свої дії світло, яке випромінює Моє вчення, і не будуть боятися нічиїх суджень, тому що 

вони в мирі зі своєю совістю. 

6 Я дав вам вчення і пояснив його доступними для розуміння словами, щоб ви могли 

незабаром застосувати його на практиці. Я навчив вас принципам, які, оскільки вони закарбувалися 

у ваших серцях, ви можете мати на увазі в кожну мить вашого життя, щоб ви могли свідчити про 

Мою істину без трепету і без страху, коли люди вимагають від вас доказів. 

7 Я запропонував вам не престоли, не корони і не скарби світу, а знання здібностей духу. 

Поправді ж кажу вам, що один із цих дарів духа більш вартий, ніж усі царства земні. 

8 Але кажу вам: хоча ви знаєте, що те, що Я дав вам, має безмежну цінність, не ставайте через 

це марнославними. Знайте, що Я, ваш Цар, Володар усього створеного, прийшов до вас смиренно і 

без вихваляння. 

9 Хто хоче пізнати Моє Царство, жити в ньому і володіти його багатствами, той повинен 

завоювати їх через любов і через смирення. 

10 Мій Дух запрошує всіх у Моє Царство, не тільки жителів цієї землі, але й людей усіх 

народів. Моє насіння розсіяне по всьому світу; саме ті, хто позначений Кров'ю Агнця, приходили і 

будуть приходити серед людства, щоб нести Добру Новину, пробуджувати людей від їхньої 

летаргії і прокладати шлях. Вони пробудять величезні маси людей і вкажуть їм шлях до 

одухотворення. Вони будуть випереджати народи, як та зірка, що вела волхвів у Другу Еру і 

вказала їм місце народження Спасителя. 

11 Мені судилося проявити Себе через кожного з Моїх позначених, і Мої прояви будуть 

сповнені світла, сили і розради. Вони будуть Моїми першопрохідцями, Моїми пророками, Моїми 

натхненниками, вони будуть апостолами одухотворення, лікарями, провідниками і порадниками. 

Все це, про що я говорю з вами, вже було написано і передбачено. 

12 Тут ви мали посланця Третьої Епохи, устами якого говорив Ілля, що підготував Нову Епоху; 

ви мали глашатаїв, через посередництво яких звучало Моє Слово. 

В інших областях ви матимете Моє послання в різних формах, яке буде служити духовному 

оснащенню, як це проголошення зробило для вас. 

13 Послання буде коротким, але коли воно буде передане, ті, хто його отримав, повинні будуть 

слідувати йому своїми справами любові. 

14 Людство духовно об'єднається через ці послання, бо суть їх усіх буде одна: Моя істина. 

15 Нехай ніхто не спотворює і не змінює сенс Моїх одкровень, щоб, коли прийде час вашої 

зустрічі, ви не ображалися на різні тлумачення. 
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16 Ви, хто отримує ясне і рясне одкровення, як і Мій промінь світла, що став Словом, несете 

найбільшу відповідальність перед цією Роботою і перед людством в цю Епоху. Блаженні учні, вірні 

Моїм настановам, блаженні ті, що старанно шукають Мого Слова, бо в них буде мудрість. 

17 Деякі відвідують Мої мітинги за звичкою, і поки Моє Слово промовляє до їхніх сердець, 

їхній розум блукає в різних місцях, зайнятий чи то важкими турботами, чи то марними планами. 

Кажу вам: не спіть під час Моїх навчань, бо не знаєте часу, коли Я покличу вас на виконання 

важкої місії. 

18 Ти запитуєш Мене, чому Я проявляю Себе через посередництво невігласа, і Я відповідаю 

тобі, що його невігластво - у його непідготовленому розумі, але не в його дусі, який уже 

розвинений. - Одні кажуть: "Господи, з якою точністю збуваються Твої передбачення!" Інші зі 

скорботою в серці кажуть Мені, що бояться уподібнитися зраднику серед Моїх апостолів, 

вимушені важким тягарем турбот і обов'язків, які вони несуть на землі. Але Я кажу вам: подивіться 

на Мене, Я повинен бути уважним до потреб усіх світів і всіх істот, що складають всесвіт, але Я 

спускаюся до вас, щоб принести вам світло, надію або краплю цілющого бальзаму. 

19 Я обіцяв вам колись повернутися до людства, і ось я тут, щоб виконати цю обіцянку, хоча 

минуло багато століть. Ваш дух прагнув Моєї присутності у своєму бажанні миру, у своєму голоді 

до істини, у своєму прагненні до знань, і Мій Дух зійшов, щоб дозволити вам почути настанови 

відповідно до часу, в якому ви живете. Як люди можуть хотіти продовжувати жити так, як вони 

жили досі? Продовжувати перебувати в духовному застої, або в духовній інерції у виконанні 

обрядів і традицій - вже не відповідає часу. 

20 Люди вже повинні краще знати свого Отця, відчувати серцем біль ближнього і дивитися 

очима духу на істот, які позбавлені світла, які блукають у просторі і наповнюють болем і темрявою 

своїх втілених братів, щоб вони своїми молитвами вели їх на шлях духовного сходження. 

21 Праворуч і ліворуч від вас - нужденні, навіть мертві для життя благодаті, а ви пропускаєте 

їх повз себе, бо не знаєте, що з ними робити. Але якщо ти не знаєш, що робити з одним із братів 

твоїх, то що ти будеш робити, коли побачиш, як спалахують світові війни, як множиться і 

переповнює біль? Ви відчуваєте себе занадто незначними і безсилими, щоб якось допомогти тим, 

хто страждає. 

22 Мені необхідно було прийти в цей час болю, щоб нагадати вам забуті вчення і відкрити вам 

нові вчення. Вам не потрібно буде творити чудеса так, як ви їх собі уявляєте. Істинно кажу вам, ви 

часто робите справжні чудеса, про які знаю тільки я, бо навіть ви не знаєте про них. 

23 Я лише прошу, щоб ваша віра була великою, щоб ви практикували духовну молитву, щоб ви 

залишалися постійними в добрі, тоді ваші очі будуть свідками великих чудес. 

24 Я обіцяв людству, що повернуся в інший час, і ось Я тут, виконуючи Свою обіцянку. Я 

повинен був прийти знову, щоб завершити вчення, яке Я відкривав вам протягом двох епох, 

остання частина якого була збережена для цього Третього Часу. 

25 Не ваше серце чекало Мене, бо воно не знало обітниці про Моє повернення, бо Моє Слово і 

Мої пророцтва про Другу Епоху майже не відомі. Саме ваш дух прийняв Мене, бо зберіг у собі 

Мою обітницю і зміг відчути присутність Творця через пробудження совісті і оцінив суть 

Божественного Слова, коли воно торкнулося ніжних струн ваших сердець. 

26 Це був час благодаті, в який, згідно з Моєю волею, ви повинні були відчути присутність 

духовного дуже близько, оскільки Я олюднив Своє Слово, дозволив використовувати духовний 

світ для земних справ до певної межі і дозволив вам бачити дещо з потойбічного, а також 

майбутнього за допомогою дару духовного зору. 

27 Всі ці духовні прояви засліпили ваш розум на короткий час, бо Я знаходжу вас 

розгубленими. Ви чуєте Моє Слово, і хоча воно зрозуміле, ви не в змозі зрозуміти його сенс. Ви 

знаєте, що це вчення зійшло від Мене, вільне від будь-якого людського впливу, але змішуєте його з 

культами і обрядами, властивими ідолопоклонникам і фанатикам. Ви добре знаєте, що це вчення 

духовне, і ви хотіли б, щоб воно було чимось відчутним або видимим для матеріальних очей. 

28 Ви були засліплені потоком світла, що вилився на ваш дух. Ви ще не в змозі розкрити суть 

цього одкровення. Але істинно кажу вам, ця плутанина буде лише тимчасовою, і в міру того, як ви 
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будете проникати в суть Мого Слова, ви отримаєте знання істини і одухотворення, як в 

інтерпретації Вчення, так і в його практичному застосуванні. 

29 Не все у вас було недосконалим і нечистим, було присутнє те, що дозволило вам емоційно 

сприйняти послання Третьої Епохи, і цим чимось була ваша чутливість до духовного, тому Я і 

назвав вас першопрохідцями спіритизму серед народів землі. 

30 Це послання, яке ви отримуєте від вашого Вчителя через глашатая, було підготовчою 

інструкцією, бо Моє проголошення в цій формі незабаром закінчиться, і тоді ви почнете 

з'єднуватися зі Мною від духу до духу і відправитеся до народів і націй, щоб донести послання 

одухотворення, яке проголосить людству, що настала Третя Ера, що почалася духовна епоха. 

31 До тих пір, поки ви не осягнете і не зрозумієте доктрину спіритизму, Я не дозволю вам 

почати проповідувати, бо Моє Слово - це божественна пшениця, яку ніколи не можна змішувати з 

іншим зерном або з полову. 

32 Перш ніж з'явиться світло у вашому розумі, серед вас буде боротьба. Але необхідно, щоб ця 

боротьба розгорілася так, щоб вона змусила вас замислитися і зануритися в Мою Роботу до тих пір, 

поки ви не розпізнаєте її точно і ясно, поки не відкриєте її істину і її суть. Тоді, коли ця боротьба 

закінчиться, коли заспокояться пристрасті і вщухне вихор, народ вийде з темряви до світла і стане 

глашатаєм вчення про мир, вчення про божественну мораль і про глибоку і правдиву мудрість, яка 

відкриє людям найнесподіваніші таємниці, що допоможуть їм бути духовно великими, мудрими, 

сильними і піднесеними. 

33 Шукайте безсмертя душі, практикуючи Моє Вчення Любові. Поля придатні для того, щоб 

посіяти на них Моє насіння. Усвідомте, що скрізь панує сум'яття, люди подібні до вітру, який не 

знає, звідки він приходить і куди йде. Необхідно було, щоб Моє Світло з'явилося на шляху 

людства. Світло вже зійшло, Я послав його, людям потрібно лише відкрити очі на це. Нині Я готую 

вас для того, щоб ви навчили своїх братів піднімати свій погляд у нескінченність, де вони зможуть 

побачити Божественне Світло. 

34 Але істинно кажу вам, як тяжко і холодно Я б'ю по серцях ваших, хоча годину за годиною 

вони чують цю Небесну Настанову, але ворота милосердя Твого ще не відчиняються. Я навчив вас 

відвідувати хворого біля його ліжка, відвідувати в'язниці і лікарні, щоб нести промінь світла в ці 

місця спокути. Я навчив вас давати мудру пораду або слово правдивої розради. Чи знаєте ви, з 

якою метою я посилаю вас усіх відвідати ті місця? Щоб ті, хто здатен відчувати біль своїх ближніх, 

практикували милосердя, щоб черстві серця, зіткнувшись з цими картинами болю, зворушилися і в 

їхніх серцях почало проростати зерно співчуття і милосердя. 

35 Подбайте про те, щоб ваше існування на землі було плідним, щоб одного разу, коли ви 

увійдете в Мою присутність, вам не довелося з докорами сумління визнавати, що ви не вміли 

використовувати час і що ваше життя було духовно безплідним. 

36 Це момент, коли заговорить твоя совість і скаже тобі, чи в чистоті ти працював, чи ні, чи 

жив у злагоді один з одним, чи з любов'ю і милосердям приймав нужденних, хворих і убогих. 

37 Моліться, улюблені учні, щоб вас завжди супроводжували добрі натхнення і щоб завтра ви 

не впали у спокусу. Я хочу бачити вас об'єднаними в Моїй Справі, люблячими один одного і 

такими, що живуть, щоб служити своїм братам. 

38 Кожне місце зібрання, де ви даруєте Мені свою любов, подібне до гілки, і всі вони, 

об'єднавшись, утворюють могутнє дерево. Одні гілки великі і сильні, інші ще маленькі і слабкі, але 

всі вони значущі, бо від їхнього об'єднання йде свіжість, тінь і притулок для подорожніх. Нехай 

кожен береже свою гілку, бо наближаються вихори, які з силою і люттю потрясуть листя дерева. 

Це випробування необхідне для того, щоб сухе листя і гнилі плоди впали, і натовпи людей, які 

шукають у вас притулку, знайшли благодатну тінь для своїх втомлених кінцівок і стиглі плоди для 

втамування голоду. 

39 Сухе листя і погані плоди - це все ті ритуальні дії і звичаї, які ви запровадили в Моїй Справі, 

хоча вони й не належать до неї, - і які, оскільки ви наполегливо практикували їх день за днем і рік 

за роком, ви врешті-решт дивитеся на них так, ніби вони є самим Законом. 

40 Я хочу, щоб ви відкрили очі на істину, щоб ви усвідомили чистоту Мого вчення і поступово 

позбулися всього зайвого, що ви додали до своїх релігійних звичаїв. 
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41 Наближається буря, але вона йде не для того, щоб знищити вас, а для того, щоб залишити 

вам дуже велику користь, якщо ви залишитеся розсудливими і знатимете, як використовувати її 

вчення. Але якщо ви через свій фанатизм будете триматися за свої звичаї і не скористаєтеся 

випробуванням, то потрапите в глибокий застій, який невідомо, скільки триватиме. Потім прийде 

новий, ще сильніший вихор, щоб вирвати вас зі сну, ваших помилок і вашого непослуху. 

42 Вдумайтеся в мету Мого нового прояву, і ви прийдете до висновку, що Я прийшов 

звільнити вас від володарів світу, від ланцюгів невігластва і фанатизму, якими Я звільняю ваш дух, 

щоб допомогти йому піднятися до Мене і служити ближньому, використовуючи свої духовні 

здібності. Але після того, як Я дарую вам цю свободу, ви хочете знову впасти в темряву і в ще 

більш тяжке ярмо? Подумайте про це зі зрілістю розвиненого і навченого духу, щоб ви могли 

оцінити наслідки, які може принести вам нова непокора. 

43 Переконайтеся вже зараз, що Я закликав вас не до поклоніння новим символам, а до 

пізнання вчення про любов. Зрозумійте, що це навіть не Моя воля, щоб ви завжди залишалися 

разом в теплі цих місць зустрічей, але що як тільки ви станете сильними, ви повинні приступити до 

того, щоб перетворити урок, який ви вивчили, в дію. Не має значення, що ви віддаляєтеся від тих, 

хто слухав разом з вами Вчителя, бо врешті-решт ви назавжди з'єднуєтеся в духовному. 

44 Пам'ятайте, що Я говорив вам, що вчені, богослови і філософи прийдуть до вас, щоб 

розпитувати вас, і що ви не повинні негідними діями поклоніння і плутаними словами приховувати 

блиск світла, яке Я запалив у вашому дусі, і не повинні заплямувати щирість бездоганної роботи, 

такої, як та, що доручена вам, але показати запитувачам мудрість, якою Я дав вам володіти. 

45 Подумайте про ваших дітей, про ці майбутні покоління, які будуть дивитися на вас як на 

привілейованих істот, тому що ви мали незрівнянне щастя слухати голос Святого Духа через Його 

глашатаїв, і які, природно, захочуть бачити у ваших справах чесноту і чистоту, одухотвореність і 

мудрість, які ви отримали від Мене в спадщину. Ви коли-небудь замислювалися над усім цим? - 

Проте, якщо ви озброїтеся, ви всі можете служити Мені, ви всі можете бути добрими і піднестися 

до Мене. Якби це було не так, Я не покликав би вас у Третю Еру. 

46 Зараз ви люди, але Я зроблю з вас ангелів, які будуть жити в Моєму Царстві Світла. 

Сьогодні ви проходите випробування, ви очищуєте себе в цьому горнилі відвідувань, з якого 

вийдете чистими і сильними. 

47 Подібно до того, як я вказую на ваші недоліки, щоб ви могли їх виправити, я також 

благословляю і прославляю ваші добрі якості і добрі справи. Ти думаєш, я не бачив, як ти молився 

за хворих? Невже ви думаєте, що Я не бачив ваших зусиль, спрямованих на поширення знань Мого 

Вчення, і що Я не помічав ваших зусиль по оновленню, а також ваших зречень і жертв, щоб 

заслужити Моє Милосердя? Я все це знаю, Я все це бачу, і доказом цього є те, що з кожною 

доброю справою, яку ви робите, Я даю вам відчути Мій мир і глибоке задоволення від того, що ви 

зробили добро. 

48 У ці хвилини Я чую, як ти кажеш Мені: "Отче, скільки болю залишає війна на своєму шляху 

серед людства. Ми можемо "помазати" хворих, які знаходяться в межах нашої досяжності, але що 

ми можемо зробити для тих, хто страждає в далеких країнах?". Учитель звертається до всіх вас, хто 

вміє плакати за братами своїми: Продовжуйте відвідувати і "помазувати" тих, до кого можете 

дотягнутися, і молитися за тих, хто далеко, бо Я зроблю те, що ви не в змозі зробити. Скоро прийде 

час, коли вам доведеться розійтися по світу і нести Моє послання духовної свободи, миру і 

спасіння народам; скоро прийде час, коли Мої посланці дадуть людству відчути м'якість Мого 

цілющого бальзаму в суті Мого Слова. 

49 Скуштуйте зараз всі ви хліба Мого Слова і відчуйте прощення Отця вашого, всі ви сідайте 

за стіл. Я не питаю вас, хто мив руки перед тим, як взяти хліб, а хто ні. Я хочу, щоб і той, хто вміє 

приготувати своє серце до слухання Мого Слова, і той, хто приходить без цієї підготовки, радів, 

споживаючи Божественний Хліб, бо всі є Моїми дітьми і всіх Я перетворяться на апостолів Істини. 

Дерево, джерело і шлях - для всіх. 

50 Ось, ось Дух Істини в 20-му столітті, який пояснює те, що Він говорив у Другій Ері, і що ви 

не змогли витлумачити. Мої тодішні апостоли, слухаючи Мене, перебували в розгубленості і, 

обговорюючи між собою, говорили: "Здається, Учитель часом суперечить Сам Собі". Але прийшов 
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час, коли вони сповнилися Духа Святого і, усвідомивши велич Мого Слова, зрозуміли, що людська 

мова занадто бідна, щоб висловити Божественне, і тому вони вважали часом, що Вчитель 

помилився, коли навчав їх. 

51 Вони продовжували Мою справу спасіння і справами любові та смирення писали свої імена 

поруч з іменами своїх Учителів і тим самим свідчили про Мою істину. 

52 Ось, скільки часу минуло відтоді над цим людством, яке називає себе христолюбивим і 

визнає Моїх апостолів наступниками Учителя, але все більше і більше видаляє зі свого серця цю 

життєву суть і насіння, залишаючи тільки Моє Ім'я, яке воно не вміє ні вимовляти з благоговінням, 

ні вшановувати своїми справами. 

53 Шукайте Моє ім'я на землі, і ви знайдете його на вустах більшості людей; шукайте Мою 

присутність, і ви знайдете її лише на зображеннях, зроблених людськими руками. Шукайте Мій 

слід, і ви не знайдете його в серцях людей, бо там він згас. 

54 Цей народ послухав Мене в теперішньому часі і почув ту одкровенну фразу, яка сказала 

вам: "Ви і ті (давні) - одне і те ж". Той, хто осягне сенс цього вислову, скаже собі: "Як це можливо, 

щоб я залишався невдячним і назавжди замкнувся в своєму егоїзмі?". Але на цьому роздумі він 

прокидається і приступає до виконання своєї місії. 

55 Кажу вам, необхідно, щоб люди знали, що їхні душі багато разів приходили на землю, а 

вони ще не зрозуміли, що потрібно підніматися шляхом Закону Мого, щоб досягти вершини гори. 

56 В середині нинішнього століття Я закінчу це Слово, яке буде плідним насінням у вас 

сьогодні і в усіх Моїх дітях завтра. 

57 Вивчайте Моє Слово і шукайте в ньому божественну суть життя, тоді ви відчуєте найвище 

блаженство бути сіячами на ниві Господній. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 78 
1 Ясність і простота Моїх настанов надали вам сміливості зробити перші кроки в Третю Еру, і 

ось ви вже починаєте заїкатися в Моїх божественних словах. Ви починаєте розуміти, що для серця 

є відпочинком зняти біль ближнього і проявити до нього любов і милосердя. 

2 Не називайте Мене несправедливим, якщо біль і випробування спіткають вас на короткий 

час. Ви повинні знати, що вони зміцнюють душу і що, крім того, цей народ у всі часи був 

знаряддям Моєї Волі, щоб через нього подавати приклад людству. Будьте сильними, щоб у ваших 

відвідинах ви могли дати свідчення любові та послуху Моїй Волі. 

3 Осягніть і зрозумійте всі вчення, які Я зараз даю вам, і не зловживайте ними, бо тоді ви 

повернетеся в подертому одязі і з серцем, повним гіркоти, як блудний син з притчі. Зробіть своє 

серце житницею і зберігайте там божественне насіння. Коли прийде час, я скличу народ і запрошу 

його прийти в цю країну, яка відкриє свої двері для іноземців, для бездомних, які шукають миру, 

світла і здоров'я. І тоді двері ваших сердець будуть відчинені, як двері Другого Єрусалиму, 

Духовного Міста, сліпуча білизна якого яскравіша за сніжинки, а ворота якого споконвіку стоять 

відчиненими в очікуванні дітей Господніх. 

4 Велика духовна місія жителів цієї землі. Тому підготуйте свої серця до того, щоб дати 

притулок кожному ближньому, який до вас звернеться, незалежно від раси, кольору шкіри чи 

зовнішнього вигляду. 

5 Ваш дух ще не в змозі осягнути весь масштаб одкровення, яке він отримав в цей час, але 

ваше серце відчуває, що щось велике зійшло до вас. Ваш старий світ зник, відколи ви почули Моє 

Слово, бо воно викрило ваш егоїзм. Той світ був малий, бо обмежувався особистими нахилами, 

тим, чим ви володієте на землі, і тим недосконалим уявленням, яке ви маєте про те, що таке Закон 

Божий. Зараз ваш горизонт розширився до нескінченності, і в ньому ви відчуваєте незвіданий світ, 

який ви врешті-решт підкорите своєю духовною висхідною еволюцією. Сьогодні ви бачите в 

кожній людині брата і в кожній людині дитину Моєї Божественності. Сьогодні ви розглядаєте 

людське життя як сходинку на нескінченних сходах вашого сходження до Творця. Сьогодні ви 

знаєте, що ті, хто страждає на цій долині сліз, не забуті Богом, що всі отримують світло Його 

любові. 

6 Учні, перебувайте в мирі, який Я вам даю, не дозволяйте світові з його спокусами викрасти 

його у вас, бо ви повинні молитися за ближнього свого. Але як ви можете думати про них, якщо у 

ваших серцях немає миру? Долайте труднощі свого життя, не вважайте їх нездоланними, сила, яка 

є в людині, велика, чого вам не вистачало, так це віри. Витривайте у вірі, у добрих справах, і ними 

ви перевернете гори. 

7 Не думайте, що ваше життя безплідне, коли вважаєте, що не зробили великих справ. Якщо 

воно чисте, то ви зробили щось добре, бо Я сказав вам, що "останні" пізнають Мене через 

"перших". Прийміть це завдання з радістю. 

8 Я отримую плач деяких сердець, в якому вони повідомляють Мені, що серед їхніх родичів є 

невіруючі, які заблукали. Вони кажуть Мені, що багато говорили з ними і нічого не досягли. Кажу 

вам, що ви повинні навчитися говорити справами, навіть мовчанням, що ви повинні бути 

чутливими, щоб не бути незграбними. Якщо ви підготуєте себе, якщо ви будете наполегливі, ваш 

погляд стане проникливим, і ви не пропустите тоді слушного моменту, коли ви повинні надати 

цьому серцю остаточної форми своїм "долотом". Ваша перемога покаже вам, що ті, кого ви 

вважали сильними у своїй впертості, насправді виявилися слабкими. Здійснюйте Мої божественні 

поради на практиці, і незабаром ви станете свідками Моєї істини. Я дарую вам цю благодать, бо Я 

маю дати вам більше, ніж ви маєте просити в Мене. 

9 Серед твоїх родичів є ті, хто часто роздирали своїми язиками Мою Роботу і змушували твоє 

серце стікати кров'ю. Я не помщуся вам, бо справедливість Моя досконала; але незабаром Я 

відвідаю їх, бо настав час, коли "кожне око побачить Мене". 

10 Запитайте себе: Чи були б ви тут і чи слухали б Мене, якби не страждали від болю? Були 

такі, що богохульствували, лаяли і відкидали Мене, але біль був сильніший за них і гнув їх. Потім 
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вони прийшли сюди, до Мого прояву, і плакали в покаянні. Сьогодні вони благословляють той 

біль, який привів їх до Мене. 

11 Саме вам належить сьогодні молитися за тих, хто відрікається від Мене. Дайте їм зрозуміти, 

що Я приходжу в бажанні вашої душі, бо Я бачу, що вони голодні і спраглі Моєї божественної 

життєвої сили. Я не звертаюся до вашої матерії, бо вона має все необхідне на землі. 

12 Мушу вам сказати: не думайте, що душа абсолютно потребує людського тіла і життя у світі 

для того, щоб мати можливість розвиватися. Але уроки, які вона отримує в цьому світі, дуже 

корисні для її вдосконалення. 

13 Матерія допомагає душі в її розвитку, в її переживаннях, в її спокуті і в її боротьбі; це її 

завдання, і ви можете знайти підтвердження цьому в цьому прояві Моєї Божественності через 

людину, в якому Я використовую її мозок і використовую його як приймаючий пристрій для 

передачі Мого послання. Зрозумійте, що не тільки душа призначена для духовного, але що навіть 

найменша річ у матеріальному створена для духовних цілей. 

14 Мисленнєвий імпульс і заклик я адресую вашій душі, щоб вона, використовуючи дар 

інтуїції, змогла пересилити вплив матеріального, що домінує в ній, і подарувати своє світло серцю і 

розуму. 

15 Це світло Моє вказує вашій душі шлях до її звільнення, це Вчення Моє пропонує їй засіб 

піднятися над людським життям і бути керівником усіх своїх справ, володарем своїх почуттів, а не 

рабом низинних пристрастей, не жертвою слабкостей і потреб. 

16 Коли душа дозволяє панувати над собою впливу всього, що оточує її на землі, вона, 

нарешті, стає єдиною зі своїм тілом до такої міри, що забуває свою справжню природу, що вона 

настільки віддаляється від Духовного Життя, що стає чужою йому, і так виходить, що, коли її тіло 

помирає, вона неодмінно розгублена і схвильована. 

17 Як легко вмирає тіло, але як важко душі, яка не вміла підготуватися, звільнитися від свого 

глибокого сум'яття. 

18 У той час як одні в своєму сум'ятті залишаються прив'язаними до своїх мертвих тіл, інші, 

зберігаючи в душі відбитки своїх тілесних оболонок, продовжують вважати себе людьми і не 

можуть піднятися до відповідного їм дому, залишаючись прив'язаними до того, що вони любили в 

цьому світі. 

19 Немає гіркішої чаші на землі і сильнішого болю, ніж біль збентежених душ. Перешкоди, 

нездатність осмислити те, що відбувається навколо, докори сумління, туга за тим, що залишили, 

самотність, тиша і неможливість піднятися - це вогонь, в якому вони повинні очиститися, поки не 

досягнуть світла. 

20 Чи вважаєте ви перебільшенням, коли я вам скажу, що мільйони душ відходять з цього світу 

в стані розгубленості? Це результат невігластва людей через відсутність у них духовного 

споглядання і молитви. 

21 Моє Вчення Другої Епохи відкривало людям Духовне Життя, але замість того, щоб осягати 

Моє Вчення і виконувати Мої Заповіді, вони створювали навколо Мого Вчення релігійні громади, 

які обмежувалися дотриманням зовнішніх обрядів і церемоній, що не давали більше світла їхнім 

душам, але збивали їх зі шляху виконання своїх духовних завдань. 

22 Деякі з вас запитують Мене, чи не впадають вони в темряву, коли йдуть з цього життя. На 

це я їм кажу: Якщо вони не осягнули Моє Слово і не практикують його, то немає їм ніякої користі 

від того, що вони перебувають серед цих натовпів, які слухають Моє вчення світла. 

23 Що душа плекає, те й пожне - це закон і справедливість. 

24 Я, ваш Спаситель, завжди вказував вам істинний шлях і відкривав вам засоби, щоб 

уникнути болю, сум'яття і темряви. 

25 Сьогодні Я знову приходжу до вас, виконуючи це завдання, щоб освітити ваші непевні 

шляхи, вивести вас із летаргії і нагадати вашій душі, що її чекає новий дім, до якого вона повинна 

прийти облаштованою, щоб оселитися в ньому і насолоджуватися ним вічно. 

26 Я прийшов до вас, щоб пробудити вас і запитати: хто з вас є учнем власної волі? Ніхто, це Я 

покликав вас. Для того, щоб знову почути Моє Слово, вам потрібно було кілька разів побувати на 
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землі. Між одним втіленням і наступним Я давав вам паузу для роздумів і підготовки до нового 

земного життя. 

27 Поки душа перебуває в матерії, вона розділяє її втому, і їй потрібен час відпочинку після 

битви, а також роздуми, щоб сформувати план, якому вона повинна слідувати, перш ніж розпочати 

нову битву. Без цих перепочинку або відпочинку на вашому шляху, ви б досягли дуже незначного 

прогресу на вашому шляху. Але необхідно, щоб справедливе і чисте вчення викладало вам ці уроки 

в повній ясності, щоб ваше серце, переконане в цій істині, могло досягти знання причини багатьох 

явищ і подій, які без Мого одкровення ви ніколи не змогли б осягнути. У Моїй милосердній любові 

- час, життя, доля всіх, ніщо не вислизає від Моєї влади. 

28 Спочатку ви пізнали Мене як Отця, Який невблаганний у Своїй справедливості до ваших 

проступків. Цей Отець змінив Себе по відношенню до вас на найдобрішого і найлюблячішого 

Учителя. Але ви не розуміли, як правильно тлумачити Його вчення, бо вважали, що Він карає тих, 

хто не любить Його, вічним вогнем. Нині Я показую вам, що Отець не відкидає Своїх дітей тільки 

тому, що вони не люблять Його; Я показую вам, що Божественна любов не має меж, і що ця любов 

і ця справедливість виражаються через закон перевтілення, який Я пояснив вам. Тепер ви 

зрозумієте, що завдяки цьому Божественному Закону немає такого проступку, яким би тяжким він 

не був, який би заслуговував на вічну кару душі. Але для того, щоб прийти до Мене, ви повинні 

спочатку спокутувати цей проступок. 

29 Чого б я досяг з вами, якби справді дав вам вічний вогонь як покарання? Як ви будете вічно 

хулити Бога, Якого судитимете як несправедливого, жорстокого і мстивого! 

30 Мій обов'язок як Батька - давати вам можливості для досконалості на кожному кроці і 

вказувати вам правильний шлях через досконалі вчення. Я навчив вас прощати ворогів і любити їх, 

і сказав вам: "Робіть з вашими ближніми так, як Я зробив з вами, виходячи з вашого власного 

досвіду". Хіба Я дав би вам приклад цього, якби ви відчули, що Я караю тих, хто не любить Мене, 

вічним прокляттям? Невже ви думаєте, що Я не маю сили змусити полюбити Мене тих, хто Мене 

ненавидів? Саме їм Я даю не вічне покарання, а достатньо часу для того, щоб з них вирвалося 

світло, оновлення і, нарешті, любов. Як чекають, щоб земля стала родючою, щоб у ній проросло 

зерно, так і Я чекаю, щоб ви виконали Мою заповідь, яку Я вам говорю: 

"Любіть один одного". 

31 Хто може пізнати твій дух у цьому світі? Не священнослужителі релігійних громад, бо якщо 

вони не знають себе, то тим більше не здатні пізнати інших. Ваші батьки, при всій своїй емпатії, 

навряд чи здатні переступити пороги сердець. Мало, дуже мало знає людство про дух, бо воно 

оточило це світло таємницею; але немає там ніякої таємниці, лише незнання. Хто ж тоді в 

майбутньому зможе вивести дух людський на стежки світла? Хто може звільнити її від великих 

помилок? Тільки Моє вчення, це вчення, яке Я напишу у вашому дусі. З нього вирветься світло, яке 

вказує вам шлях, голос, який веде вас. Але знайте, що кожен, хто не звертає уваги на цей голос, 

який дає себе почути в його серці, сповненому любові, заперечує походження свого створеного 

буття. В ту мить, коли Я народив його від Свого Духа, Я запалив у ньому цю божественну іскру, 

якою є совість, щоб вона повторювала йому протягом усього його існування, що він є Моєю 

дитиною. 

32 Істинно кажу вам, що гріх і сум'яття в душі - лише тимчасовість у порівнянні з вічністю, 

тому очищення і суд не можуть бути вічними. 

33 Зараз ви усвідомлюєте, що ви зробили зі своєю душею і зі скарбом вчень, які ви не 

використали. Голос вашої совісті стає яснішим і чутнішим, він говорить вам про минуле, про 

сьогодення і готує вас до майбутнього. Навчіться розпізнавати цей голос, бо ним Я промовляю до 

вас, і якщо ви чуєте його, то вірте в нього. Горе вам, якщо ви будете сумніватися! Цей голос завжди 

буде вести тебе до добра; якщо ж ти почуєш голос, який спокушає тебе до зла, то це не голос твоєї 

совісті - це голос твоїх пристрастей, які передаються тобі під впливом світу почуттів. 

34 Завтра вони будуть воювати з вами, тому що ви вірите в це вчення. Бо як ви поспішаєте і 

прагнете осягнути це Слово, так і люди приготуються воювати з вами. Вони будуть творити чудеса 

людських знань і майстерності, щоб довести вам, що вони володіють істиною. Ви ж, не 

вихваляючись, будете творити духовні чудеса через діла любові до братів ваших, не вихваляючись. 
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35 Першопроходець Ілля наново проголошує людству духовну присутність Господа, прихід 

Духа Істини, який прояснює і розкриває таємницю перевтілення. 

36 Я даю вам ці знання, тому що світ буде оточувати вас і не дасть вам втекти ні на схід, ні на 

захід, ні на північ, ні на південь. Тоді ви скористаєтеся владою, яку Я вам дав, щоб звільнитися від 

ваших гнобителів. 

37 Не бійтеся, бо ви не єдині у світі, хто шукає звільнення своєї душі. У цей час люди 

піднімаються в прагненні до світла, до істини і висхідної еволюції духу. 

38 Згадайте Іллю, який у Першу Еру свідчив про істинного Бога. Слухай: 

39 Народ Ізраїлю впав в ідолопоклонство і поклонявся язичницькому богу. Щоб переконати їх 

у їхній помилці та безбожництві, Ілля звернувся до жерців ідола в присутності зібраного народу на 

горі: "Поставте жертовник цілопалення з сухого дерева і покладіть на нього жертовну тварину. Так 

само приготую й інший жертовник цілопалення. Тоді призивайте імена ваших богів, а я прикличу 

ім'я мого Господа, і бог, який посилає вогонь, щоб поглинути жертву, буде визнаний істинним 

богом". 

40 Ідол залишився глухим до благань своїх жерців. Ілля сказав їм: "Кричіть голосніше, щоб 

почув вас Бог ваш, і нехай він прокинеться, бо, може, він спить". Коли ідолопоклонники вважали 

свої зусилля марними, пророк присвячував себе молитві і просив Господа показати себе як живого 

та істинного Бога. Не встиг Ілля закінчити молитву, як з неба зійшов промінь і спалив всеспалення. 

41 Народ розпізнав обман жерців Ваала і водночас зрозумів, що Єгова, Бог Іллі, є єдиним 

істинним Богом. 

42 Цей Ілля, який був обіцяний у ті часи на цей час, знову серед вас. Божественний Учитель 

обіцяв вам у Другий Час, і Він прийшов у свій час. 

43 Нехай Ілля буде в кожному з вас, особливо тоді, коли ви опинитеся під судом. Але тоді 

пам'ятайте, що Ілля - це любов, віра і смирення, щоб ви наслідували його, і тоді пророцтва 

збудуться у вас. 

44 У наш час існує багато видів ідолопоклонства. Наука, війна, золото, влада, релігійний 

фанатизм, задоволення - інші численні ідоли, яким люди охоче підкоряються. 

45 Живіть себе Моїм Словом, щоб бути сильними. Майте на увазі, що вам доведеться 

вислухати багато слів, які суперечать тому, чому Я вас навчив, і жодне з них не повинно збити вас 

з пантелику або змусити сумніватися. 

46 Книга відкрита, читайте в ній, бо як Отець ваш є книгою мудрості, так і ви можете бути 

книгою повчання і досвіду для ваших братів. 

47 Життя, яке вас оточує, є однією з багатьох сторінок Божественної Книги. Саме тому я 

багато разів говорив вам: засвоюйте щоденний урок, який дає вам життя. У цей час ви повинні 

стати добрими порадниками, які говорять не тільки словом, але й ділом. Чи могли б ви говорити 

про оновлення, якби ваші брати застали вас у тінистих місцях? Чи змогли б ви навчити їх жити в 

мирі, якби вони виявили, що у вашому домі немає злагоди? 

48 Я бачу, що багато сердець цього народу все ще сплять, не бажаючи зрозуміти, що вже 

близький той день, коли Я перестану давати вам Свої вчення в такому вигляді. Але коли вони 

побачать, що книга закрилася, то заплачуть про своє нерозуміння, але тоді буде вже пізно. 

49 Щасливі ті, хто озброїться і виявить готовність підкорятися волі свого Вчителя, бо вони 

знатимуть, як з'єднатися зі Мною в думці при вході в новий період, і вигукнуть: "Господи, Книга 

Твоя ще відкрита". 

50 Я порівняв Своє Слово з пшеничним зерном, яке Я посіяв у твоєму серці з безмежною 

любов'ю. Серце - це ґрунт, де воно починає проростати, бо серце наділене чутливістю; але свої 

враження воно передає духу, який в істині зберігає Моє Слово. Навіть якщо серце забуде свого 

Отця і перестане битися для життя, це насіння збережеться в дусі і прийде час, коли воно проросте. 

Цей час може бути близьким або далеким, залежно від пробудження душі до любові Творця. Але 

оскільки розвиток душі належить вічності, то в Отця немає ніякого нетерпіння. Саме ви - чи то як 

люди, чи то як духовні істоти - повинні прискорити свої кроки, щоб уникнути сумного досвіду 

через практику добра. 
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51 Книгу Божественної Премудрості, запечатану сімома печатками, відкрив Агнець. Саме 

любов Божественного Вчителя до людей стала причиною того, що їм були відкриті таємниці Його 

прихованих задумів. Шоста Печатка розкриває свій зміст в цей час і говорить про глибокі істини, 

дозволяє побачити майбутнє вашого світу і прокладає шлях до духовної вічності. 

52 Я вчив вас, що мудрість здобувається через молитву; але з цієї причини Я не хочу, щоб ви 

затягували свої молитви. Я зажадав від вас п'ятихвилинної молитви, і маю на увазі, що ви повинні 

молитися коротко, щоб у ці хвилини ви могли по-справжньому присвятити себе Отцеві, а час, що 

залишився, ви повинні присвятити своїм духовним і матеріальним обов'язкам перед своїми 

братами. 

53 Засівайте свій життєвий шлях любов'ю, милосердям і добрими справами, і тоді, коли ви 

залишите матерію і звільните від неї свою душу, вона, замість того, щоб спуститися в низини 

спокути, підніметься в ті світи, де пожне всі плоди свого посіву серед духів світла. Якщо ви не 

будете поводитися так, ви пожнете біль на своєму шляху, і в цьому ви не можете звинувачувати 

Мене, бо Я не створив біль, хоча Я створив все, що вас оточує. Біль - це ваше творіння, це 

результат вашої недосконалості. Я дозволяю вам лише спорожнити чашу страждань, бо знаю, що 

ви можете вдосконалюватися лише тоді, коли знаєте результат своїх справ, бо по плодах ви 

пізнаєте дерево. 

54 Учні, створіть з Мого Слова книгу пам'яті, якою ви зможете освіжити свою душу, і щоб 

завтра ви могли принести це свідчення і радість своїм братам. Моє Слово має дійти до кінця світу і 

торкнутися всіх душ, перетворюючи життя людей. Моє Слово зробить чудо повернення миру на 

цю землю. 

55 Сили природи проявляють себе вороже і жорстоко тільки тому, що між ними і людиною 

немає гармонії. Як тільки люди будуть жити в такому ж послуху Моїм Законам, в якому живе 

решта творінь, вони впізнають на цій планеті образ Вічного Життя, того Раю, який прихистить у 

своїх лонах тих, хто очиститься і підніметься по шляху любові, на який постійно вказує Христос. 

56 В даний час народ Ізраїлю піднімається до нового життя на землі. Сьогодні воно все ще 

живе в ув'язненні, але Моє світло зараз звільняє його. Перед ними вказується шлях і Божественна 

обітниця, запрошуючи їх зашнурувати сандалі, взяти палицю, помолитися перед Єговою і 

віддалитися в пустелю в прагненні до Божественного Голосу, до Закону Божого і Його чудес. 

57 Вже починається пробудження, вже ви почули голос Іллі, нового Визволителя. Він привів 

вас до підніжжя нової гори Сіон, яка підноситься перед вашим духом у цій Третій Ері, щоб ви 

могли почути живий голос Господа через людський орган розуміння. 

58 Ви залишилися захопленими Божественним Голосом, коли почули його, але він сповістив 

вам, що його прояв буде коротким, щоб ви могли продовжити розпочату вами подорож, яка 

приведе ваш дух до воріт Обітованої Землі. 

59 В інших частинах світу народи також пробуджуються, бо Ілля стукає в їхні двері. 

60 Я назвав вас Ізраїлем, тому що ви зберете в собі суть одкровень Третьої Епохи, тому що ви 

будете тими, хто дасть духовне і правильне тлумачення Моєму Слову, і тому що з вами 

повториться історія цього народу - з його випробуваннями, його боротьбою і його битвами за 

досягнення Землі Обітованої, і, нарешті, тріумфом, що полягав у завоюванні і володінні ідеалом. 

61 Знайте, що ви - Ізраїль, пам'ятайте, що ви - народ Божий, зробіть цей ідеал своїм, щоб бути 

мужнішими в довгому паломництві; але не проголошуйте, що ви - діти Ізраїлю, бо вас не 

зрозуміють, а радше посміються з ваших слів. Хто подумає, що Новий Ізраїль - це Ізраїль по Духу? 

62 Зберігайте ці знання, відкриті вашим Батьком, у ваших серцях. Коли ж прийдуть до вас 

розвідники та невігласи і спитають вас: Чи ви народ Ізраїля, - відповідайте їм так, як Я відповів 

фарисеям та невігласам, коли вони спитали Мене, чи Я Син Божий: "Ви сказали це". 

63 Сказавши це вам, знайте, що цей народ, який ще тільки починає збиратися, запросить інші 

громади приєднатися до них на своєму шляху - запросить не стільки словом, скільки прикладом - і 

що він очистить духовний шлях від терня, щоб ті, хто підуть за ним, знайшли шлях обробленим; бо 

Я звертаюся із закликом до всіх народів і націй світу, оскільки Новий Народ Ізраїлю буде 

сформований з людей усіх рас, класів і віросповідань. 
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64 Помиляються ті, хто вважає, що істинним народом Ізраїлю був народ Першої Ери; це був 

лише образ народу, який з часом має стати істинним народом Божим, в якому повинні злитися всі 

люди, люблячи свого Отця в своїх братах і сестрах-людях. Так говорив Закон у Першу Еру: "Люби 

Бога всім серцем твоїм і всією душею твоєю. Полюби ближнього свого, як самого себе". Так 

говорив Христос у Другу Епоху, коли навчав людство новій заповіді: "Любіть один одного". Тим, 

хто виконує ці найвищі заповіді, Ілля провістив у цей час, що вони побачать Отця у всій Його 

славі. 

65 Кожному буде доручено завдання і кожному будуть відкриті його духовні дари, щоб усі 

мали в собі засоби сіяти добро і поширювати світло. І в ті часи кожному племені було доручено 

завдання і відкриті його духовні дари, щоб всі разом принести Отцю плід покори, злагоди і віри. 

66 Улюблені, Я забезпечую вас усім необхідним для мандрів. Твій дорожній мішок буде 

переповнений Моїми благословеннями, і ти не боятимешся, що вони закінчаться. Але якщо 

виникне нестача, щоб випробувати вашу віру, не забувайте, що Ізраїль навчився від Мойсея в 

перші дні, що той, хто покладається на Господа, ніколи не загине. 

67 Дивись і молися, Ізраїлю! О люди, яким судилося нести прапор одухотворення по світу, 

навчіться нести у своєму серці скинію, у своєму дусі ковчег заповіту, а у своїй совісті закон. 

68 Вийдіть і проголосіть своїм братам, що настала година свободи і що голос, який чути в тиші 

ночі, - це голос Іллі, який поспішає з одного кінця світу в інший і будить душі, що заснули. Не 

бійтеся насмішок і презирства братів ваших, але якщо світ зненавидить вас, знайте, що він 

зненавидів Мене, перш ніж зненавидів вас. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 79 
1 Хтось почув Моє Слово раніше, хтось пізніше, але істинно кажу вам: не тривалість чи 

короткість часу, протягом якого ви слухали Мене, дасть вам духовний розвиток і прогрес, а запал і 

любов, з якими ви приймаєте Моє Вчення, і милосердя, присутнє у ваших справах. 

2 Приходьте до Мене, втомлені, сумні і спраглі любові, ті, з ким людство погано обійшлося. 

Прийдіть до Мене, недужі. Я дам вам відчути солодку любов Мого Милосердя. Я зніму вашу 

печаль і зроблю вас дітьми миру, світла і віри. - Ви запитуєте Мене, навіщо Я прийшов до вас: Бо Я 

бачу, що ви забули шлях повернення до лона, з якого вийшли, і Я вказую вам його наново. 

3 Шлях - це Мій закон, і, слідуючи йому, душа досягне безсмертя. Я показую вам ворота, які 

так само вузькі, як і шлях, який Я показав вам свого часу з Моїми настановами. 

4 Я нині відбудовую храм, який мав на увазі, коли сказав Своїм учням, що із захопленням 

споглядали храм Соломона: "Істинно кажу вам: каменя на камені не залишиться від нього, але Я 

відбудую його за три дні". Я хотів сказати, що всякий зовнішній культ, яким би пишним він не 

здавався людям, зникне з людських сердець, а на його місці Я зведу істинний, духовний храм Моєї 

Божественності. Зараз настав Третій Час, тобто Третій День, коли Я завершу відбудову Мого 

Храму. 

5 Учні, Моє Слово виливається на ваші уми, щоб, коли прийде година, коли ви перестанете 

його чути, у ваших серцях не було ні голоду, ні спраги чути Мене. 

6 Любіть один одного вже тут, на землі, і пам'ятайте, що ви всі об'єднані нерозривними 

духовними узами і що неминуче настане час, коли ви всі будете об'єднані в духовному світі. Не 

викликайте тільки самозвинувачення за те життя, і не чекайте, поки вам доведеться соромитися в 

присутності тих, кого ви образили. 

7 Той, хто розвинув дар зору, може свідчити про Мою Присутність; але той, хто не зміг його 

розвинути і кому не вистачає віри, каже: Я хочу бачити, щоб вірити. 

8 Ти хочеш, щоб Я показав тобі Свою рану, щоб ти споглядав її і занурював у неї свої пальці. 

Але Я кажу вам: Фома просив цього доказу, і він був йому дарований, але потім він плакав про 

своє невір'я і віддав своє життя, щоб засвідчити Моє Вчення. Якби Я дарував тобі цю благодать, чи 

вчинив би ти так, як той учень? 

9 День, коли Я даю вам Мою настанову, є днем благодаті, бо мир Мого Духа виливається на 

весь всесвіт. Як безмежний Господь усього створеного, Я даю відчути Свою присутність у всьому і 

вимагаю, щоб кожна істота і кожне створіння показали Мені виконання свого завдання. Нарешті, Я 

шукаю Свого храму в серці людини, щоб оселитися в ньому. 

10 Люди, які чують Моє Слово, не знають, чи будуть їхні справи, коли вони принесуть їх 

переді Мною, до вподоби Мені. О, якби замість страху ви відчували захоплення, коли сходить Мій 

Божественний Промінь. Але ваша віра мала, і ваше передчуття ще не сказало вам про битву, яка 

наближається, ось чому необхідно, щоб я сказав вам, що під світлом, яке поширює Шоста Печатка, 

всі віри, релігії і секти землі об'єднаються, щоб запропонувати один тип поклоніння єдиному Богу, 

якого всі шукають. 

11 На ці сухі поля впав плодоносний дощ болю, і незабаром вони стануть сприйнятливими до 

духовного насіння. Я зараз формую народ, який буде зростати з кожним днем. Я сформую його з 

людей усіх рас, і першим його завданням буде робити борозни в землі своїми справами любові, 

щоб потім посіяти насіння Моєї істини. 

12 Як багато вам ще потрібно роздумувати над Моїм вченням і готувати своє серце, щоб 

любов'ю і милосердям ваших справ давати істинне свідчення і приклад вашим братам! 

13 Користуйтеся цими вченнями, бо це той момент, коли Моє світло, досягаючи органу розуму 

носія голосу, стає словами на його вустах і говорить вам про Духовне Царство, в яке ви всі 

запрошені вселитися. 

14 Я звертаюся до людини, чиє буття вийшло з творчого Божого джерела, і яка, прийнявши в 

свій дух Божественний подих, здатна розуміти свого Отця і перебувати з Ним у духовному 

спілкуванні. 
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15 Я - ваш Батько, від Мого Духа прийшла ідея викликати вас до життя, і це натхнення 

здійснилося. У Моєму Дусі була воля створити вас, і була створена людина. Я хотів, щоб ви мали 

схожість зі Мною, як це повинно бути між батьком і дітьми, і дав вам дух, і завдяки цьому духу ви 

будете найближчими до Мене серед усіх створінь. 

16 Я доручив духу завдання в матеріальному світі, щоб він знайшов у ньому широке поле для 

свого розвитку, світ досвіду, малих і великих випробувань, який був би сходинкою, пробним 

каменем і долиною спокути. 

17 Людське тіло було довірено духу, щоб він знайшов у ньому найефективніший і 

найдосконаліший засіб для свого розвитку - тіло, оснащене мозком, щоб дух міг проявляти через 

нього свій інтелект; носій чутливих нервів, щоб він міг сприймати кожне тілесне відчуття. Серце 

було посаджено в тіло також для того, щоб любов і всі добрі почуття, які виходять від нього, мали 

людського посередника. Але Я хотів, щоб це створіння, наділене Отцем такою великою 

благодаттю, яка повинна була служити опорою для душі, що втілилася в ньому, було слабким, щоб 

душа боролася в ньому і ніколи не віддавалася на поталу нахилам плоті. 

18 Плоть у своїй немочі свавільна і чуттєва, вона любить низьке, і тому нею треба керувати. 

Хто може виконати це завдання краще, ніж душа, яка наділена силою, світлом, розумом і волею? - 

Для того, щоб прогрес і розвиток душі був гідним перед Богом і перед самою собою, їй надана 

вільна воля обирати шлях добра чи зла, щоб через себе піднятися або впасти. 

19 Так виникла боротьба всередині людини, боротьба душі з матерією. Хто вийде переможцем 

з цієї битви? - Душа не мала зброї, бо тільки починала свій шлях розвитку; світ і матерія ж мали 

багато зброї, щоб перемогти її, багато спокус, щоб звести її нанівець, і багато пасток, щоб погубити 

її. 

20 Отець - передбачливий і милосердний, націлений на перемогу і спасіння душі - запалив у 

ній світло, яке мало служити маяком на всьому шляху, орієнтуючи її в темряві, - внутрішнім 

суддею при кожній здійсненій справі, порадником, який завжди повинен був спонукати людину до 

добра і тим самим застерігати її від помилок. Це світло, яке через душу доходить до матеріальної 

частини людського єства, є совість, є та божественна іскра, яка ніколи не гасне, суддя, якого ніколи 

не можна підкупити, маяк, який ніколи не змінює свого положення, поводир, який ніколи не 

збивається з шляху. 

21 Це три частини, з яких складається людина, тобто три її природи - божественно-духовна, 

душевна і матеріальна в досконалому єднанні для того, щоб душа перемогла над випробуваннями, 

над пристрастями і бурями світу і врешті-решт заволоділа Духовним Царством. 

22 Якщо врахувати, що гріх, помилки, пристрасті, зло у всіх його проявах завжди переважали 

серед людей, то чи можна сказати, що дух програв битву, або що совість не була почута? - На 

даний момент ви можете прийняти це, бо це були не малі випробування, яким піддавалися люди, і 

тому багато хто не пройшов їх, і необхідно було, щоб у своєму падінні вони спорожнили чашу 

страждань, щоб вони прокинулися і прислухалися до того голосу, який так довго підслуховувався. 

23 Зараз настав час совісті, суду і остаточного розрахунку, так само, як Другий Час був часом 

світанку одухотворення, а Перший Час був часом природного права. 

24 Я явив Себе людству в трьох різних формах, але ці три форми являють собою єдину 

сутність, і тому дехто бачить три божества там, де є тільки одне. 

25 Я - Єдиний і дозволяю тобі приписувати Мені Трійцю тільки тоді, коли ти зрозумієш, що в 

Перший Час Я проявив Себе в Праведності, що в Другий Час Я відкрив тобі Свою Любов, а 

Мудрість Я приберіг для цього останнього Часу. 

26 Мудрість - це книга, яка сьогодні відкривається перед вами і показує вам свій зміст 

нескінченного світла, немислимих одкровень і ніколи не досягнутих знань. Тільки там ви 

дізнаєтеся про те, що існує поза вами, і тоді ви зможете пояснити собі причину багатьох Моїх 

вчень теперішніх і минулих часів. 

27 Що ви знаєте про потойбіччя? Що людина знає про те, що буде після цього життя? Що ви 

знаєте про те, чому ви народжуєтеся і чому помираєте? 
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28 Все те, що ви називаєте несправедливістю Бога або іронією долі, що ви повинні називати 

справедливістю, ви поясните собі дохідливо, коли через свою совість засвоїте уроки, відкриті вам 

Книгою Мудрості в Третю Епоху. 

29 Чи не було вам пророцтво, що кожне око буде бачити Мене в цей час? Цим я хотів сказати 

вам, щоб ви всі знали правду про те, ким я є. 

30 Як ви можете припускати - хоча ви були у світлі Святого Духа - що ви можете залишитися у 

темряві назавжди? 

31 Подивіться, як люди знищують і ненавидять один одного, виривають один в одного владу, 

не гребуючи ні злочинами, ні обманом, ні зрадою. Є люди, які мільйонами гинуть, стаючи 

жертвами своїх ближніх, а є ті, хто гине під впливом пороку. Чи є в них світло? Чи говорить дух, 

який живе в них? Те, що є, - це темрява і біль, результат зловживання даром вільної волі і 

неслухання внутрішнього голосу, і тому, що вони не звернули свою увагу на світло тієї іскри 

Божої, яку ви всі несете в своєму єстві і яка є божественним променем світла, що ви називаєте 

совістю. 

32 Людина опустилася в безодню, а совість супроводжувала її там, чекаючи слушного часу, 

щоб бути почутою. Незабаром цей голос пролунає у світі з такою силою, яку ви ще не можете собі 

уявити. Але це змусить людство піднятися з безодні гордині, матеріалізму і гріха, омитися в річках 

сліз свого покаяння і почати еволюціонувати вгору по шляху одухотворення. Я допоможу всім 

Своїм дітям, бо Я є Воскресіння і Життя, що піднімає "мертвих" з могили. У цьому житті, яке Я 

сьогодні пропоную людству, люди будуть виконувати Мою Волю і зречуться свободи волі з 

любові, переконавшись, що той, хто виконує Волю Отця, не слуга і не раб, а істинна дитина Божа. 

Тоді ви пізнаєте справжнє щастя і досконалий мир, які є плодом любові і мудрості. 

33 Люди, ви просите у Мене прощення за всі помилки, які ви зробили, бо Моє Слово глибоко 

зворушило ваші душі. Але я прошу вас: Чому ви не відчуваєте таких же докорів сумління, коли 

ваша совість не схвалює якусь вашу роботу? Чи відрізняється цей внутрішній голос від того, який 

проявляється через цих носіїв голосу? Подумайте і зрозумійте, що ви не завжди чуєте Мене в такій 

формі, щоб змусити вас покаятися. Необхідно, щоб ви потроху одухотворяли себе, щоб ви з 

кожним днем все ясніше чули голос своєї совісті, яка існує в вас як книга мудрості і любові. 

34 Зрозумійте, що хоча творіння і здається завершеним, але все розвивається, трансформується 

і вдосконалюється. Чи може ваша душа уникнути цього божественного закону? Ні, діти мої. Ніхто 

не може сказати останнього слова ні про духовне, ні про науку, ні про життя, бо це - Мої справи, 

яким немає кінця. 

35 Я навчаю вас гідно зайняти місце, яке Я призначив кожному з вас, і йти з покорою і в той же 

час з непохитністю шляхом, який проклала для вас Моя Батьківська любов. Моє Небесне Слово 

висвітлює і того, хто займає позицію керівника, і того, хто виконує завдання підлеглого; воно 

подібне до світла сонця, що осяває всіх. 

36 Люди на землі ще не виконали своїх найбільших справ, тих, які приносять Моєму 

Батьківському Серцю божественне задоволення. Їхні твори, прекрасні з людської точки зору, все 

одно виявляються мізерними, коли їхні автори судять про них за Моїми законами любові. Саме 

тому багато вчених не хочуть перейматися духовним, бо знають, що є присутність Того, Хто все 

знає - Того, Хто все бачить і всіх судить. Вони вважають за краще заперечувати Моє існування, 

думаючи, що тим самим заглушать голос своєї совісті. 

37 Не думайте, що Я суджу Своїх дітей погано за те, що вони хочуть знати таємниці природи. 

Ні, Моя мудрість - це Божественна спадщина, яку Я зберігаю для Своїх дітей. Але я засуджую мету 

або наміри вчених, коли ці наміри не збігаються з тими цілями, заради яких їм були відкриті 

таємниці природи. 

38 Коли Я кажу вам, що Моя мудрість буде вашою, чи вірите ви, що одного земного життя 

може вистачити, щоб пізнати все те, що Я маю відкрити вам? Якщо я кажу вам, що ви не можете 

оволодіти людськими науками, не пройшовши довгий шлях розвитку, то тим більше ви не можете 

оволодіти знаннями духовними без повного розвитку свого духу. 

39 Я не протиставляю одухотворення науці, бо ця помилка була помилкою людей, а не моєю. 

Навпаки, Я вчу вас гармонізувати духовне з матеріальним, людське з божественним, минуще з 
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вічним. Проте пояснюю вам, що для того, щоб іти стежками життя, треба спочатку знати той шлях, 

який прокладає для вас ваша совість, духовний закон якої виходить від Божественного Духа. 

40 Людина вірить, що діє за своєю волею, вірить, що вільна від усякого вищого впливу на неї і, 

нарешті, вважає себе незалежною і творцем власної долі, не підозрюючи, що настане година, коли 

кожна людина зрозуміє, що це була Моя воля, яка виконувалася над нею. 

41 Багато справ Божественної справедливості ви побачите на землі; серед них ви також 

зможете стати свідками того, як вчені шукають неосвічених, простих людей, які несуть у своїх 

серцях насіння одухотворення, або які розвинули в собі дар духу до діалогу з духом, щоб почути 

через них одкровення, які не відкрив їхній розум. 

42 Вам, люди, що слухають Мене, Я ще раз кажу: прислухайтеся до Моїх повчань, бо 

наближається час, коли закінчиться цей прояв, і тоді сильним буде той, хто живив, засвоював і 

зберігав духовне добро, а слабким - той, хто не зрозумів його або витлумачив за своїм смаком. 

43 Ви бачите, скільки натовпів оточує Мене в цей час прояву через людський орган розуміння? 

Істинно кажу вам, що після 1950 року мало буде тих, хто піде за Мною. 

44 Сьогодні ви не розумієте того, що Я говорю вам, але потім ви зрозумієте. 

45 Споглядай своїм духом сходи, що піднімаються перед тобою в нескінченність. Вона, як 

світлий шлях, запрошує прийти в лоно Отця, яке є лоном миру і невимовної радості. 

46 Я знайшов вас загубленими, як покинутих без компаса, як заблукалих мандрівників у 

пустелі; але Я послав вам світло, яке допомогло вам знайти шлях, сповнений надії, віри і розради, 

яке підбадьорило і наповнило ваш дух життєвою силою і енергією, щоб йти до обіцяної мети. 

47 В кінці сходів, там, нагорі, є дім, до якого ви всі приречені, але якого ви повинні досягти 

через заслуги, через віру, через велику любов і безмежне милосердя, долаючи перешкоди, 

перемагаючи негаразди і перемагаючи ворогів, поки ви, нарешті, не прибудете в Нову Обітовану 

Землю, яка не від цього світу. 

48 Ці сходи - прямий шлях, де немає підводних каменів і лабіринтів, по якому Я хочу, щоб ви 

зрозуміли, що не знайдете ніяких труднощів у виконанні Мого Закону. 

49 Твердо йдіть цим шляхом, боріться за своє сходження, Я зроблю вас сильними. Розумію: 

Якщо не Моєю силою і Моїм світлом - то якою зброєю ви будете боротися і захищатися? Якби Я не 

дарував тобі Свого світлового меча - чим би ти подолав свої спокуси? Якби Я не вкрив вас Своїм 

покровом - як би ви могли звільнитися від ворогів ваших? Але істинно кажу вам: навіть захист Мій 

і світло меча Мого ви повинні здобути своїми заслугами! 

50 Ваші сліди повинні залишатися видимими на духовному шляху, що відкривається перед 

вами. Вони мають бути прикладом добрих справ, зречення, благородних вчинків, високої любові та 

безмежного милосердя. 

51 Доля кожного позначена його духовним завданням і його людським завданням. Обидва 

мають бути в гармонії між собою і спрямовані до однієї мети. Але істинно кажу вам: Я буду 

розглядати не тільки ваші духовні справи, але й матеріальні, бо і через них дух може набути 

заслуги, якщо в них є любов і милосердя до братів ваших. 

52 Ви не будете самотніми у своїх мандрах; попереду вас є багато істот - деякі дуже близько, а 

інші далі - які також йдуть вперед крок за кроком і які спостерігають і моляться за тих, хто блукає 

позаду них. Вони не мають бажання прийти поодинці чи бути першими, але прокласти шлях для 

своїх братів, щоб одного дня радість першого стала радістю всіх. 

53 Який славний цей шлях в Моїх очах! Як оновлюється Мій дух, коли бачить прогрес Моїх 

дітей і їхнє прагнення піднятися до нових ступенів досконалості! 

54 Там є істоти з усіх світів і потойбічних сфер, одні - духовні, інші - втілені, і всі вони 

виконують різні завдання. Саме в нескінченності (потойбічних світах) ви робите свій дім, щоб 

завтра насолоджуватися спокоєм духу. 

55 Поки ви ще прямуєте до мети - заспокойте свій розум, який іноді нагадує бурю, і слухайте 

Моє Слово, звертайте на нього увагу і осягайте його, бо воно - світло маяка для вашого спасіння. 

Багато хто прийшов до Мене як потерпілі корабельну аварію, але Я дарував їм Свій Мир, який був 

подібний до рятувальної шлюпки, і Я послав їх знову в море шукати своїх братів, які заблукали. 
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56 Той, хто був впевнений у своїй загибелі і раптом відчув, що лагідна рука врятувала його від 

прірви, природно, розуміє своїх ближніх, коли бачить їх у такій самій ситуації і простягає їм руку 

допомоги. 

57 Той, хто не знає Моєї любові, не зможе зробити її відчутною для своїх братів, але той, хто 

здатний відчувати її протягом усього свого життя, свідчить про Мене і знаходить глибоке щастя в 

тому, що робить своїм братам те, що Отець зробив йому. 

58 Улюблені, Учитель бажає, щоб ви зрозуміли Його вчення і діяли згідно з Його настановами. 

Я говорив вам, що Моє Вчення - це вузький шлях, бо, відхилившись від нього в один бік, ви 

відійдете від Моїх Законів Любові, а в інший - піддастеся небезпеці впасти в фанатизм, а значить, у 

сліпоту і застій. Спокуси по обидва боки шляху, але Божественне Світло завжди світить попереду 

на горизонті, запрошуючи ваш дух до висхідної еволюції і вдосконалення на прямому і вузькому 

шляху добра. 

59 Хтось запитує Мене в серці: "Чи обов'язково любити, щоб знайти спасіння?". Але Учитель 

відповідає: Ні, не "обов'язково" любити, щоб знайти спасіння, бо любов не дається з примусу, вона 

має виникати природно і спонтанно. Той, хто поставив це запитання, зробив це тільки тому, що це 

почуття ще не народилося в ньому; але воно з часом проросте і розквітне в ньому, і тоді він 

зрозуміє, що любов в душі - це щось народжене разом з ним, як плоди землі; що найприродніше, 

щоб він носив у своєму серці насіння, яке є зародком життя. Адже любов у душі - це зерно для 

вічності. 

60 Ви зрозуміли, учні, але тут же у вас виникають сумніви, чи зможе це людство врятуватися 

через любов, адже саме цього йому не вистачає. У відповідь скажу вам, що любов подібна до 

божественного насіння, яке ніколи не може померти, яке залишається прихованим у 

найпотаємнішому куточку людського серця, і якщо воно ще не проросло, то тільки тому, що не 

було полите водою істини; бо вода, яку воно отримало, була лише видимою любов'ю. Егоїзм, 

фальш, лицемірство, пусті слова про (удаване) "світло" - це те, що день за днем роз'їдає серце 

людства. Але чи може серце живитися тим, що не містить життєвої суті вічності? 

61 Я, Божественний Сіяч, який любов'ю обробляє ниви, щоб дати їм життя, прийшов, щоб 

полити їх Своєю Кров'ю, і тепер, в цей Третій раз, Я дам вам ще один доказ сили і життя, які несе в 

собі зерно любові. 

62 Коли Я назвав вас "працівниками на Моїх полях", то не тому, що ви вже фактично ними є, а 

тому, що Я хочу, щоб ви працювали зі Мною в цьому Божественному завданні спасіння ваших 

братів з любові. 

63 Ви далеко блукали, і Я кажу вам у цей час: зупиніться і відпочиньте! Через усі життєві 

перипетії ти залишився вірним Моєму шляху. Залиште позаду всю гіркоту, яку ви пережили на 

життєвому шляху. Коли ви починаєте вбирати це зерно (Мого Слова) у свої серця, ви розумієте, що 

Я передаю вам все більше і більше і не вимагаю від вас звіту за це. Але знайте, що ви зобов'язані 

плекати це насіння у своєму житті, бо прийде день, коли Я з'явлюся як управитель Моїх земель і 

зажадаю від вас звіту за вашу роботу. Працюйте з любов'ю і завзяттям, але також з простотою і 

природністю. Я не хочу, щоб вас називали фанатиками, не хочу, щоб Моя Робота стала 

нав'язливою ідеєю у вашій свідомості. Передавайте Мою істину через істинне милосердя і нічого 

не просіть натомість, бо Я віддам вам по справедливості. 

64 Радійте від усвідомлення того, що маєте прекрасну місію, доручену вам вашим Отцем, і 

завжди пам'ятайте, що коли ваш хрест важкий, у вас є Всевишній, який допоможе вам. 

Піднімайтеся на крутий схил гори, бо там вас чекає не обов'язково Голгофа, але Моя Батьківська 

любов. 

65 Слідкуйте, щоб це одкровення ніхто не сфальсифікував. Очищайте свою відданість 

настільки, наскільки це можливо, і збільшуйте своє розуміння і духовність. Моя Робота досконала 

в усіх відношеннях; але якщо ти коли-небудь виявиш щось, що вважатимеш недосконалим, знай, 

що ця недосконалість не божественна, а людська. - Моліться за всі народи світу, усвідомлюйте, як 

вони день за днем очищаються болем, і як вони завжди заплямовані гріхом. Моліться, щоб у них 

стало світло, і щоб - коли вони розпізнають час, коли вони чисті, - вони знали, як цю чистоту 
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зберегти. Бо тоді вони будуть гідні того, щоб Я був з ними, і достатньо чутливі, щоб відчувати 

Мою присутність. 

66 Я благословляю всі народи - і ті, що люблять Мене, і ті, що відкидають Мене, - і ті, що 

йдуть за Мною, і ті, що віддалилися від Мене. Всі покликані увійти в Мою Присутність, і рано чи 

пізно вони знайдуть шлях, який приведе їх до дому Отця, який з любов'ю чекає на них. 

67 Ви всі підійдете до столу, за яким підкріпилися "перші", і відчуєте, що місць і їжі на вас 

також чекає достатньо. Застосовуйте цю притчу і в матеріальному житті, і в житті духовному, і ви 

зрозумієте, що для тих, хто виконує закони людського життя і закони духу, немає потреби 

відчувати біль. Поміркуйте над цим вченням і, зосередившись у найпотаємнішій частині свого 

серця, почуйте голос своєї совісті. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 80 
1 Люди, Я обсипав вас Своїми милостями, щоб стримати вас і змусити вас почути Моє Слово. 

Я відсвяткував свято в цей час пам'яті, щоб після того, як ви перестанете чути Моє Слово, ви були 

озброєні, і ваші зібрання будуть схожі на бенкет братерства, на який поспішають ті, хто не чув 

цього голосу і хто прийшов у бажанні для вас. Але як тільки Моє Слово дійде до мас у всій своїй 

чистоті і духовній суті, вони вигукнуть: "Воістину Дух Святий вилив на нас світло!". і зрозуміють 

Мою настанову, в якій Я сказав вам: "Не хлібом єдиним живе людина, але кожним словом, що 

виходить від 

Бог іде". 

2 Вони більше не ставатимуть на коліна для молитви, бо навчилися підносити свої думки 

догори, бажаючи духовного спілкування зі своїм Учителем. Ваш дух зміцніє, у час боротьби він 

буде невтомним у поширенні Божого слова справами, словами і думками. Він буде шукати 

нужденних, щоб донести їм духовне послання. В інший час він буде виконувати свою місію в 

усамітненні своєї опочивальні, молячись за своїх братів. 

3 Настають часи болю, коли багато людей, які вважають, що вони готові допомагати людям 

духовно, не здатні нічого зробити, або роблять дуже мало, тому що вони зайняли себе тільки 

наповненням розуму навчанням і наукою про світ, а серце залишили порожнім. 

4 Ви, що слухаєте Мене, повинні приготувати дорогу тим, хто прийме Мене духом. Не 

випадковість привела в Мою Присутність тих, хто отримав Мою настанову, так само як і не 

випадковість розвине дари Духа в тих, хто відчує Мою Присутність без потреби в людському 

голосоносці. 

5 Чуття, передчуття, одкровення, пророцтво, натхнення, провидіння, дар спасіння, Внутрішнє 

Слово - всі ці та інші дари будуть виходити від Духа, і через них люди підтвердять, що для людей 

настав новий час. 

6 Сьогодні ви сумніваєтеся в існуванні цих духовних дарів, бо дехто приховує їх від світу, 

боячись його думки, а завтра володіти ними буде найприроднішим і найпрекраснішим. Я приходжу 

до вас втретє, бо ви хворієте душею і тілом. Здорові не мають потреби в лікарі, а праведники - в 

очищенні. 

7 Моя Батьківська Любов забула всі образи, які людство завдало Мені, і Моя Любов 

невичерпно тече, щоб дарувати їм життя. Пройшли століття, багато поколінь грішників, 

братовбивць, і коли людина все більше втрачає надію знайти спасіння, Я приходжу і продовжую 

покладати на вас Свою надію, знаючи, що ви, врешті-решт, полюбите Мене. Ваша любов врятує 

вас у цей час. 

8 Сьогодні Отець не запитує: хто може і хоче спасти рід людський своєю кров'ю? І Ісус не 

відповість: Господи, Я Агнець, який готовий прокласти шлях до спокути людства Своєю кров'ю і 

любов'ю. 

9 І Я не пошлю Своє "Слово", щоб стати людиною в цей час. Цей вік закінчився для вас, 

залишивши по собі своє вчення і висхідний розвиток вашого духу. Нині Я відкрив нову епоху 

духовного прогресу, в якій ви будете тими, хто заслужив її. 

10 "Слово" Боже, яке є Духом, Світлом і Життям, добровільно зійшло зі Свого Царства, щоб 

промовляти безпосередньо до Своїх дітей. Христос був прикладом смирення серед людей, якщо 

говорити про Його тілесно-земну природу, але якщо говорити про Його дух, то Він був 

досконалістю. 

11 Коли для "Агнця" настала остання мить на землі, він промовив до Отця з тією ж 

смиренністю, з якою прийняв свою місію: "Все звершилося". Ця жертва - найбільший урок любові і 

милосердя, який я дав людству. Той Твір був як зерно, що впало на кожну душу. 

12 Чому дехто чекає, що Дух Істини в образі людини принесе цю жертву заново? У цей час Я 

прийшов духом, як і пропонував, щоб вилити Своє світло у вигляді натхнення серед людей, щоб 

вони, просвітлені цим світлом, могли знайти порятунок через свої власні заслуги. Чи здається вам, 

що важко любити і допомагати вам у житті? 
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13 Я не прошу вас кидати все, як Я просив тих, хто пішов за Мною в Другу Епоху. Серед них 

одні залишили батьків, інші - партнера; вони залишили свій дім, свій берег, свій рибальський човен 

і свої сіті - все це вони залишили, щоб слідувати за Ісусом. Я також не кажу вам, що в цей час вам 

необхідно проливати свою кров. 

14 Я говорив вам, що там, де кожен з вас живе, він може робити багато з кожним днем. 

Шукайте в глибині свого єства той добрий стрижень, який Я вклав у кожного з дітей Моєї 

Божественності; цей стрижень належить не серцю, а духу. 

15 Не забувайте, що ваше походження - в Моїй любові. Сьогодні твоє серце закам'яніло від 

егоїзму, але коли воно знову стане сприйнятливим до кожного духовного натхнення, то відчує 

любов до ближнього і співчуватиме чужому болю, як власному. Тоді ви зможете виконати 

заповідь, яка говорить вам: "Любіть один одного". 

16 Це - Моя зброя: зброя любові, яку Я ніколи не приховував від вас, яку завжди ясно показую 

в боротьбі з темрявою гріха. Хто хоче бути Моїм воїном, хай візьме меч любові. Тому я можу 

говорити лише з народом, загартованим у болі протягом століть і віків. 

17 Дух твій заспокоївся, і він сподівається і довіряє тільки Моїй Волі. 

18 У цей час Ілля прийшов як предтеча, щоб підготувати дух людини до з'єднання зі Мною. 

Слово Іллі пробуджує вас, збуджує і робить вас пильними, бо його світло подібне до променя 

блискавки. 

19 Ваш дух здатний в цей теперішній час зрозуміти, хто такий Ілля. Ви вже давно залишили 

позаду духовне дитинство. Саме віра і передчуття зробили Мою Присутність і кожне Моє 

одкровення відчутними для вас в цей час, в якому Моє Вчення дасть людям справжню велич - не 

фальшиву, яку дає світ, але ту, що походить від смирення і чесноти. 

20 Нелегке завдання чекає на кожного, хто вирушає і йде за Мною. Без хреста ніхто не може 

мати Мене за приклад; але істинно кажу вам: хрест, який Я покладаю на ваші плечі, не для того, 

щоб штовхнути вас донизу, але щоб підтримати вас на скорботному шляху вашого життя. Хто 

відкидає свій хрест, тому доведеться впасти, хто любить його, той досягне мети, хто несе його на 

землі до останнього подиху, той відчує в цей момент, як його хрест піднімає його, несе його вгору і 

веде його до Мене. Той, кого смерть застає зненацька, коли він несе свій хрест на плечах, не 

повинен боятися падіння в невідомість. Там розкриється багато таємниць, які людина не змогла 

розшифрувати. Невже ви думаєте, що Отець воліє, щоб ви були невігласами на землі? Ні, люди, я 

постійне джерело розкриття таємниць для людей. Але вони наполягають на тому, щоб бути 

сліпими до Об'явленого і глухими до Мого голосу. 

21 Хто вірує в Мене, той знає, що Я чистий і праведний; але оскільки людина любить зло, то 

нечистота притягує її і гріх спокушає її. Він віддає перевагу безмежності своїх пристрастей перед 

просвітленням душі. Привабливість, яку гріх має для людини, подібна до тієї, яку відчуваєш перед 

обличчям порожнечі і глибини прірви. Як важко спастися тому, хто впав і не знає Мене, і як легко 

спастися іншим, бо вони думають, що якщо в останній момент свого життя визнають свої гріхи, то 

цього достатньо, щоб отримати прощення гріхів і зайняти місце в Царстві Господньому! 

22 Знайте, що тільки вода покаяння змиває плями, а не страх перед судом; що те, що наближає 

вас до Господа, - це відплата розкаяної душі за всі її провини. 

23 Всі вірять в Мене, нехай не всі в цьому зізнаються, не всі люблять Мене. Не вірю в атеїста, 

не бачу атеїстів, та й не може їх бути. Плоть може зректися Мене, але не дух. Чи може людина 

відректися від свого фізичного батька, навіть якщо вона його не знала? Так само дух не може 

відректися від свого духовного Отця, навіть якщо він Його не знає. Чи може з'явитися на дереві 

плід, якого раніше не було на дереві? 

24 Від початку часів Я навчаю і суджу вас з любов'ю. Якщо ви несправедливо називаєте Моє 

правосуддя покаранням або засудженням, то кажу вам, що Я караю і суджу вас з любов'ю. - Я 

говорю так до вас, бо ви живете в час, коли страх перед Моїм правосуддям більше не буде 

приводити вас до виконання Моїх заповідей, але звернення до Моєї любові, до Мого закону, бо в 

ньому - любов вашого Отця. Але якщо ви хочете, щоб Мої закони не судили вас, вивчіть їх за 

Моїми настановами і живіть за ними. Як ви хочете жити зі шляху за власною волею, щоб вас не 

вражав несподіваний біль? Хто порушує закони, той миттєво постраждає від них. 
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Хочете ще більших доказів любові? 

25 Ця природа, яку я вам довірив, є справжнім джерелом життя і здоров'я. Пийте воду і будете 

жити без бід, матимете силу, світло і радість на своєму життєвому шляху, а дух ваш буде краще 

виконувати своє призначення. Як можна стверджувати, що ти здоровий душею і тілом, якщо не 

шукаєш цих благ там, де вони є? Здоров'я тіла ви шукаєте на землі у лікаря, серце якого не завжди 

милосердне, а здоров'я душі ви шукаєте, позбавляючи себе чогось матеріального, щоб віддати його 

перед голосом своєї совісті. 

26 Істинно кажу вам: природа має лоно, подібне до лона люблячої матері; припадайте до нього, 

поки живете в ньому, бо душа також бере участь у насолодах тіла, через посередництво якого 

Господь дає їй так багато і такі прекрасні вчення любові. 

27 Сьогодні людство живе далеко від будь-якого джерела життя, звідси і його біди. У 

результаті світ вважає, що Я повинен припинити Своє правосуддя серед людей, щоб до них 

повернулися мир і благополуччя, тоді як єдине, що ви повинні зробити, - це повернутися на шлях 

Закону. Людина каже, що прагне до ідеалу, а я їй кажу: хіба можна досягти цього ідеалу, йдучи 

стежкою без світла? 

28 Люди створили світ за своєю уявою, за своєю волею. Я дозволив їм мати його, щоб не 

позбавляти їх вільної волі; але цей світ вони зруйнують самі, як доказ того, що вони побудували на 

сипучих пісках. "Як же це можливо, - скажуть сильні світу цього, - щоб стільки сили згасло?" І все 

ж імперії, престоли, скіпетри, наука і багатства загинуть. Один слабкий подих, і лише письмо 

історії ще збере рештки стільки фальшивої величі! 

29 Брехливим я називаю ваш світ, бо поки ваше обличчя сміється, ваше серце якщо не 

сповнене гіркоти, то сповнене недоброзичливості. І якщо ви вже зробили це з людським життям, то 

що ви можете сказати про все те, що ви зробили і не зробили стосовно життя і законів, які 

стосуються вашого духу? Ви дозволили їй настільки віддалитися від джерела вічного життя, від 

істини, справедливості і любові, які є у вашому Творцеві, що, хоча вона повинна бути паном у світі 

і над матеріальним, вона перетворилася на жорстоко поводжену і принижену рабиню. Дух 

настільки підвладний слабкостям і нахилам тіла. Воно, нарешті, піддалося через любов, яку 

відчуває до плоті, з якою пов'язане. Незважаючи на любов, яку відчуває душа до світу, незважаючи 

на надмірний матеріалізм, якого вона досягла, немає жодної людини, яка б не відчула, хоча б на 

мить, бажання вийти за межі цього життя у світ духовний. Немає жодної людини, яка б не 

пережила тут момент внутрішнього піднесення, яка б не відчула існування і умиротворення цього 

життя. Мої духовні одкровення в цьому світі - це запрошення до Мого Царства. 

30 Настане день, коли все людство пізнає Моє вчення. Багато хто буде їх заперечувати і навіть 

скаже, що це спокусник дав ці вчення. Але якщо хтось із Моїх дітей повірить у них і буде 

практикувати їх, то він побачить, як навіть ті, хто відрікся від Мене, принесуть добрі плоди як 

свідчення цієї істини. 

31 Будьте здорові тілом і душею і беріть за приклад добрих патріархів, тих, які вміли 

приносити свою жертву Отцю і отримували задоволення від виконання своїх обов'язків на землі. Я 

звертаюся до вас, люди, і я звертаюся до людства. До тебе, народе Ізраїлю, Я звертаюся тому, що, 

хоча ти слухаєш Мене, але не йдеш повністю правильним шляхом, а намагаєшся йти правою ногою 

по Моїй стежці, а іншою йдеш поруч з нею. 

32 Я кажу вам усім: Я є здоров'я, Я є шлях, істина і життя. 

33 Дух Іллі веде вас у Мою присутність і допомагає вам стати гідними того, щоб Я прийшов до 

вас. Не відкидайте Іллю в цей час, як ви відкинули Христа в Другий Час і Мойсея в Перший. 

34 Подумайте, що Ілля зняв завісу, якою ви покривали багато таємниць, щоб ви могли бачити 

славу Отця. 

35 Будьте лагідними і слухняними, щоб дати можливість своєму духу виконати своє завдання. 

Вона є володарем світла досвіду, розвитку і знань. 

36 Дух народжується в Мені, він має своє зародження, свій розвиток і свою повноту; на відміну 

від "плоті", яка старіє і вмирає, він завжди зростає в знанні і в любові, тобто в досконалості. Ви 

знаєте, що вийшли від Мене, але не знаєте, як. Ви також знаєте, що повинні повернутися до Отця, 

але не знаєте, яким чином. Це - Мої високі поради, це - таємниця, яку ви повинні поважати. 
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37 Я вклав у людину велич, але не ту, до якої вона прагне на землі. Велич, про яку я говорю, - 

це жертовність, любов, смирення, милосердя. Людина постійно втікає від цих чеснот, тим самим 

відвертаючись від своєї справжньої величі та гідності, якою Отець наділив її як Свою дитину. 

38 Ви тікаєте від смирення, бо вважаєте, що воно означає бідність. Ви тікаєте від випробувань, 

тому що страждання лякають вас, не розуміючи, що вони звільняють вашу душу. Ви також тікаєте 

від духовного, бо вважаєте марною тратою часу заглиблюватися в ці знання, не усвідомлюючи, що 

зневажаєте вище світло, ніж будь-яка людська наука. 

39 Ось чому Я говорив вам, що є багато таких, які, хоча і сповідують любов до Мене, але не 

люблять Мене, і хоча стверджують, що вірять в Мене, але не мають віри. Вони зайшли так далеко, 

що сказали Мені, що готові йти за Мною, але вони хочуть йти за Мною без хреста. Але Я сказав їм, 

що кожен, хто хоче йти за Мною, повинен взяти свій хрест і йти за Мною. Той, хто з любов'ю 

прийме свій хрест, досягне вершини гори, де видихне свій останній подих на цій землі, щоб 

воскреснути до життя вічного. 

40 Духовне Життя, якого прагнуть одні, якого бояться, заперечують і навіть висміюють інші, 

але воно неминуче чекає на вас усіх. Це лоно, яке приймає всіх, рука, яка простягає до вас, 

Вітчизна Духу - незбагненна таїна навіть для вчених. Але в Мої таємниці можна проникнути, коли 

ключем, яким ви відкриваєте ці ворота, є ключ любові. 

41 Зрозумійте, що від початку існування людини Отець є постійним одкровенням таємниць 

дитині. Радійте думкою про те, що якщо людина не досягла меж своєї науки за стільки віків вашого 

життя (на землі), то вона також вічно буде відкривати для себе нові краси, нові чудеса, нові істоти, 

інші світи, як тільки вступить на шляхи одухотворення. Цей новий досвід змусить дитину любити 

свого Творця ще досконаліше, любов'ю, подібною до тієї, яку Я маю до вас. Саме через це 

настільки гучне і велике почуття, яке Я маю до людства, Я став людиною, щоб ви могли мати Мене 

поруч з вами. Але після цієї жертви Я бачу, що люди цього часу глухі, сліпі і невдячні до тієї 

любові, що вони створили для себе світ, в якому їм не потрібно підкорятися Моїм заповідям, Моїм 

справедливим законам, Моєму Вченню про любов. 

42 Безодня вабить людей, заборонене спокушає, вони по-своєму користуються свободою волі. 

Для людства, настільки залежного від пристрастей, гонитви за наживою і земними задоволеннями, 

його падіння здається неминучим. Душі здається, що дуже важко знайти спасіння, і вона не 

розуміє, що в Божественній Справедливості, в любові Отця свого вона може знайти той шлях, яким 

вона може очиститися, розвиватися вгору і знайти спасіння. 

43 Усі люди вірять у Моє існування, тому що вони володіють духом і зберегли глибоке 

внутрішнє знання про те, що Я існую. Навіть той, хто відрікається від Мене, вірить у Мене, бо Моя 

Присутність - у ньому і в усьому, що його оточує. Але людина піддалася матеріальним стимулам і 

спокусам. І створена ним таким чином темрява - це те, що не дозволяє людству побачити ту велич, 

з якою Святий Дух наближається до нього в цей час. Але не буде ніякої людської сили або духу, 

який переможе Мою Силу, Моє Світло або Мою Любов. Але коли діти прийдуть ридати перед 

Отцем, одні попросять прощення і будуть прощені за свою смиренність, а інші запитають Мене: 

"Отче, за що Ти покарав мене?". Їм Я скажу: Я ніколи не караю; ви тільки пожинали на своїй дорозі 

те, що посіяли на ній. Ви не зуміли зберегти здоров'я душі і тіла; але хто оскаржує або порушує 

Мої закони, той судить себе за ними. 

44 Живіть у злагоді з законами природи і духовними законами, і ви завжди будете здорові 

душею і тілом. 

45 Людство сьогодні володіє багатьма науками, але разом з ними воно створило відчужений 

світ, який відокремлює його від того, що є природним, від джерела життя, від елементів природи, 

які Я довірив йому для її збереження і оновлення. Як людина, яка так живе, може бути здоровою 

душею і тілом? 

46 Земля подібна до матері, яка простягає руки, щоб обійняти тебе з моменту твого 

народження; повітря, яким ти дихаєш на ній, подібне до Мого Божественного Подиху; велична 

царська зоря, у своїй пишноті подібна до вогняного смолоскипа, є образом Всевишнього, бо вона є 

світло, тепло і життя. Ти маєш у цій своїй природі і воду, яка подібна до істини, бо вона 

кришталево чиста, прозора і чиста; вона втамовує мучительную спрагу, очищає і очищає; під її 
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дією поля стають родючими, а насіння проростає. Ці чотири стихії, об'єднані законами 

Божественної Мудрості, у своїй єдності і гармонії утворюють ваш дім. Для того, щоб жити на ній, 

свідомо насолоджуватися нею і жити в повній відповідності з її законами, Я рясно наділив людину 

всіма необхідними для життя якостями, силами і почуттями. 

47 Чому ж тоді, коли ви впевнені, що Я люблю вас, ви називаєте Мене несправедливим, коли 

страждаєте з власної вини, і говорите, що Отець карає вас? 

48 Моя любов незмінна, вона не може бути більшою, бо вона досконала, і не може стати 

меншою. Я дав вам доказ цього, коли дарував вам це життя, яке є вашим притулком і яке завжди 

проявляє себе щедрим і материнським по відношенню до вас. Ви хоч один день скучили за 

сонячним світлом? Чи було таке, що повітря не могло вас оживити? Чи висохли моря, чи перестали 

текти ріки, води яких омивають усю землю? А планета у своїх обертаннях, вона коли-небудь 

вислизала у вас з-під ніг, щоб кинути вас у порожнечу? 

49 Я не помилився в тому, що створив, але людина упустила намічений шлях і життя, але 

скоро вона повернеться до Мене, як блудний син, що розтратив весь свій спадок. Своєю наукою він 

створив новий світ, фальшиве царство. Він створив закони, спорудив собі трон і наділив себе 

скіпетром і короною. Але як швидкоплинна і оманлива його слава: досить слабкого подиху Моєї 

справедливості, щоб захиталися його підвалини і розсипалося все його царство. Але Царство миру, 

справедливості і любові далеко від серця людини, яка так і не змогла його завоювати. 

50 Приємності і задоволення, які приносить людям їхня праця, можна тільки уявити. Їхні серця 

гризуть біль, неспокій і розчарування, які ховаються за маскою посмішок. Це те, що було зроблено 

з людського життя, а що стосується життя духу і законів, які ним керують, то вони були 

перекручені, бо було забуто, що існують також сили і стихії, які одухотворяють дух і з якими 

людина повинна підтримувати зв'язок, щоб витримати випробування і спокуси і протистояти всім 

перешкодам і негараздам на своєму шляху сходження до досконалості. 

51 Це світло, яке сягає кожного духу з нескінченності, не походить від Цар-зірки; сила, яку дух 

отримує з потойбіччя, не є випарами землі; джерело любові, істини і здоров'я, яке втамовує спрагу 

духу до пізнання, не є водами ваших морів чи ваших джерел; Атмосфера, яка вас оточує, не просто 

матеріальна, вона є витоком, подихом і натхненням, яке людський дух отримує безпосередньо від 

Творця всього сущого, від Того, хто створив життя і керує ним за Своїми досконалими і 

непорушними законами. 

52 Якби людина доклала трохи доброї волі, щоб повернутися на шлях істини, вона миттєво 

відчула б ласку миру як стимул. Але щоразу, коли душа матеріалізується під впливом матерії, вона 

потрапляє в її пазурі, і замість того, щоб бути господарем цього життя, керманичем, який керує 

своїм кораблем, вона стає рабом людських слабкостей і нахилів і терпить корабельну аварію в 

бурях. 

53 Я вже говорив вам, що душа передує тілу, так само, як тіло передує одягу. Ця матерія, якою 

ви володієте, - лише тимчасовий одяг для душі. 

54 Ніхто не народився випадково, і якою б нікчемною, нездатною і нещасною не вважала себе 

людина, вона все одно створена милістю Вищої Істоти, яка любить її так само, як і істот, яких вона 

вважає вищими, і у неї є доля, яка приведе її, як і всіх, до лона Бога. 

55 Чи бачите ви тих людей, які блукають вулицями як ізгої, тягнучи за собою порок і нещастя, 

не знаючи, хто вони і куди йдуть? Чи знаєте ви про людей, які досі живуть у лісах, в засідках 

хижаків? Ніхто не забутий Моєю Батьківською любов'ю, всі вони мають завдання для виконання, 

всі вони мають зародок розвитку і знаходяться на шляху, де заслуги, зусилля і боротьба будуть 

крок за кроком наближати дух до Мене. 

56 Де той, хто - хоча б на одну мить - не прагнув до Мого миру і не бажав звільнитися від 

земного життя? Кожна душа тужить за світом, який вона населяла раніше, за домом, в якому вона 

народилася. Той світ чекає на всіх Моїх дітей і запрошує їх насолоджуватися вічним життям, якого 

одні прагнуть, а інші тільки чекають, щоб смерть перестала бути, бо мають заплутану душу і 

живуть без надії і без віри. Що могло спонукати цих істот боротися за своє оновлення? Що може 

пробудити в них потяг до вічності? Вони очікують лише небуття, тиші і кінця. 
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57 Але "Світло Світу" повернулося, "Шлях і Істина", щоб воскресити вас до життя через Своє 

прощення, приголубити ваше втомлене обличчя, втішити ваше серце і змусити того, хто вважав 

себе негідним існувати, почути Мій голос, що говорить йому: Я люблю тебе, прийди до Мене! 

58 Але так само, як Я пробуджую в вас прагнення до вічності і досконалості, Я також кажу 

вам: Тому не вірте, що Я хочу, щоб ви нехтували матеріальним життям. Не витлумачуйте Моє 

вчення неправильно. Все, що створено і розміщено на землі, служить вашому щастю. 

59 Патріархи і праведники своїм прикладом показали вам, як можна щасливо жити на землі, 

насолоджуючись природними благами і водночас виконуючи духовний закон. 

Беріть з них приклад і будете здорові та сильні. Я хочу, щоб серед вас були сильні люди, які 

борються і відстоюють правду. Якби Я навчив вас відокремлювати себе від природи, це обернулося 

б проти вас. 

60 З Богом немає протиріч, хоча людям іноді здається, що вони знаходять їх у Моєму вченні. 

Щоб допомогти вам зрозуміти їх, Я відкрив ваші очі на світло і сказав вам: якщо ви бажаєте 

здоров'я свого тіла, поверніться в обійми своєї Матері, Природи, з якої вийшла ваша фізична 

оболонка, в лоні якої ви колисали себе, з якою ви зіллєтеся, коли її надра знову приймуть вас. Я 

також сказав вам: якщо ви хочете мати сильну і здорову душу і надію на отримання обіцяної Мною 

нагороди, живіть за Моїм Законом, виконуючи заповіді, які говорять вам: "Люби свого Бога всім 

серцем і душею своєю" і "Любіть один одного". 

61 Щоб виконати Мій Закон, недостатньо говорити про Мене, і недостатньо, щоб ви були 

великими дослідниками Моєї Роботи, щоб вірити, що ви - Мої апостоли; бо більше буде переді 

Мною той простий розум, який не знає, як висловити Моє Слово, але який, натомість, знає, як 

проявляти любов і милосердя серед своїх братів. 

62 У Другу Епоху Мені вистачило трьох років навчання і дванадцяти людей, щоб перетворити 

людство. Сьогодні багаторічної підготовки і великої кількості учнів виявилося недостатньо. 

63 Причина в тому, що ви занадто прив'язані до матеріалу. Ти думаєш про Мене лише п'ять 

хвилин, а решту часу присвячуєш мирським справам. 

64 Я вселяю в вас нову мужність, щоб ви не зупинялися на своєму шляху розвитку. Дивіться, 

бо незабаром ви побачите кінець господарів світу, і коли вони зійдуть, не залишиться більше рабів. 

Тоді людство буде вважати себе однією сім'єю. З сердець людей спалахне іскра взаємної 

доброзичливості, і до них прийде мир. 

65 Загублені душі, душі без миру і без закону, приходьте сюди! Не темрява і не небуття - це те, 

що чекає на вас, це - Моя Батьківська любов, це - гармонія всіх світів і істот. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 81 
1 Ви прийшли в цей день, щоб згадати про новий завіт, який ви уклали з вашим Отцем. У цей 

час суду Мій Дух присутній серед вас, щоб вимагати перших звітів про вашу роботу, про ваші 

справи і запитати вас, що ви зробили з того моменту, коли ви обіцяли Мені виконувати Мій Закон: 

любити один одного. 

2 Серед цього натовпу є "перші", яким Я довірив відповідальність за "поля", і "робітники", 

яким Я дав кришталево чисту воду братерства, щоб вони поливали нею "дерева". 

3 Ваша совість нічим не докоряє вам? Невже ваш рот відкрився тільки для того, щоб радити, 

вчити і направляти? Чи воно виголосилося, як двосічний меч, що ранить і праворуч, і ліворуч? Чи 

ви йшли духовним шляхом і залишили по собі сліди єдності, миру і доброзичливості, чи нав'язали 

йому погані приклади? 

4 Якщо Моє Слово іноді стає суворим, то це тому, що Я не хочу, щоб у лоні Мого народу 

були фальш, порок або обман. Якщо той, хто очолює церкву, подає поганий приклад, то ті, хто 

йдуть за ним, будуть стикатися з перешкодами. У цей судний час Я щомиті показуватиму вам 

плоди вашого сіяння. Не оскаржуйте Мою справедливість, пам'ятайте заздалегідь, що Я - перш за 

все невичерпне джерело добра. 

5 Я не можу дивитися на вас, як на малих дітей, на яких дивляться, як на недосконалість, бо 

ваш дух, коли він уклав заповіт з Моєю Божественністю в цей час, вже пройшов значну частину 

шляху раніше. Той, хто був учнем Мого Закону в Перший Час, учнем Вчительного Слова Ісуса в 

Другий, повинен уподібнитися Вчителеві на нинішньому етапі розвитку. 

6 Довіряю вашій опіці добрий, приємний і солодкий плід, що дає життя, щоб ви відчули 

контраст з гірким смаком і спустошенням, яке викликав серед людей плід з дерева зла. 

7 Я бачу землю і води, заплямовані людською кров'ю, бачу, як люди зневажають один одного, 

наче істоти різних видів, і вбивають один одного без співчуття і жалю. Це дерево амбітного 

владолюбства і ненависті виростили люди, і його плоди отруїли народи землі. Не дозволяйте цьому 

насінню проникнути в ваше середовище. 

8 Сьогодні не міг піднятися голос Ісуса і сказати: "Отче, прости їм, бо не відають, що 

творять", бо твій дух несе в собі знання Мого вчення любові. 

9 Ілля відкрив ворота в нову епоху, він приготував шляхи Господні. Він підготував вас до 

того, щоб ви прийняли первістки Мого одкровення і Моїх настанов. Осягайте Моє вчення і свідчіть 

про нього своїми справами. 

10 У цей час Шоста Печатка знімається, її світло поширюється по земному колу, щоб чоловіки 

і жінки, які чують Мій голос, вчасно прокинулися і піднялися на битву. 

11 Шлях один, ви його вже знаєте. Ви повинні слідувати їй, щоб ніколи не збитися з неї. Це той 

самий шлях, який Я намітив для вас відтоді, як ви вийшли з Мене. В даний час Я дозволив вам 

збиратися в місцях зустрічей, щоб слухати Моє вчення любові, і щоб в них ви могли приймати 

безліч нужденних, які день за днем будуть стукати у ваші двері, які є Моїми. 

12 Як внутрішньо налаштувати себе на кожен новий день, щоб приймати нужденних? З 

абсолютним смиренням, а не з короною і скіпетром марнославства. 

13 Як тільки цей народ об'єднається духовно, я оголошу про це всьому світу. 

14 Я доручаю вам частину Своєї роботи, яка біліша за сніжинку і чистіша за воду ваших 

джерел. Я хочу, щоб так було до кінця шляху розвитку. 

15 Немов дзвіночок пролунав у вашому серці, і сьогодні ви згадали, що це день благодаті, 

день, коли Учитель сходить до своїх учнів, щоб поговорити з ними. Мій Дух з'являється серед вас і 

відкривається, як книга, повна мудрості. Дух твій постає переді Мною, як чистий аркуш, і на ньому 

Я пишу Свою настанову. 

16 Світло Мого Духа, вилите на всю матерію і дух у виконанні обіцянки перших часів, сходить 

на уми цих обраних, названих Носіями Голосу, щоб зробити Божественну Інструкцію чутною для 

вас. 
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17 Одні приймають Моє проголошення сповнені віри, інші відчувають, слухаючи Мене, що 

сумнів заволодів їхнім серцем. Але Я не докоряю їм, бо сумнів змусить їх поглибити вивчення 

Мого вчення, і таким чином вони врешті-решт також знайдуть віру. 

18 На людство чекає нове життя. Справа не в тому, що природа перетворюється, а в тому, що 

людство, одухотворяючись через це вчення, буде дивитися на все очима любові, віри і милосердя, 

тобто людина буде бачити життя очима духу. Сьогодні, дивлячись на те, що вас оточує, ви 

відчуваєте і судите розумом, зосередженим на матеріальному, і егоїстичним серцем. Це життя 

повинно здаватися вам долиною сліз, світом гріхів, а часом навіть місцем покарання. Ваші очі не 

бачать краси, дух не знаходить собі місця, не знаходить ні живлення, ні стимулу. Але якщо ви 

дозволите духу злетіти і він споглядатиме з висоти те, що вас оточує і огортає, вам доведеться 

схилитися перед вашим Отцем і визнати, що ви були глухими, сліпими і нечутливими до його 

божественної присутності, яка проявляється в усьому, що існує духовно або матеріально. 

19 Тоді гіркота відійде від вас, і ви пізнаєте добро, яке витікає з усього створеного, бо все є 

плодом Божественного Древа. 

20 Страждання, які сьогодні переживає людство, походять від поганого використання своєї 

вільної волі і через непослух Моєму Закону. Її останні плоди будуть настільки гіркими, що вона 

відкине їх далеко від себе, і це відкриє її очі до світла, а серце - до покаяння. 

21 Зробіть тіло покірним і слухняним, щоб воно не було перешкодою для вашого духу. 

Підкоряйте його доти, доки не зробите з нього найкраще знаряддя і найкращого співробітника у 

вашій духовній справі. Дозвольте світлу, яке випромінює Шоста Печатка, споглядати як духу, так і 

плоті, бо ви знаєте, що це світло виливається на все суще. 

22 Зрозумійте Моє вчення, і ви будете Моїми добрими учнями, які, коли прийде час, 

розшукають своїх братів і викладуть одкровення Семи печаток. Не зупиняй своїх кроків, думаючи, 

що ти недостойний Моєї благодаті через діла своєї плоті. Я вже говорив вам, щоб ви зупинили 

шалений хід цього непокірного і слабкого створіння, яке було довірене вам на землі, і придбали 

заслуги в цій боротьбі, щоб отримати Мою милість. 

23 Зараз не час сумувати чи соромитися свого минулого. Тільки пам'ятайте, що ви повинні 

очистити свою душу. Зараз настав час відчути, що ви - найщасливіші на землі, бо ви чуєте 

Божественний концерт Мого Слова. Так, люди, Мій промінь світла стає натхненням і людським 

словом, щоб ви могли відчути Мою Присутність у цій формі. Перестаньте думати про своє минуле 

і думайте про своє майбутнє. 

24 Готуйте свою зброю любові для боротьби з людськими ідеями і теоріями. Зміцнюйте своє 

серце у вірі, щоб не відчувати себе маленькими, неосвіченими і слабкими перед тими, кого ви 

називаєте освіченими і вченими, бо вони, можливо, щось знають про науку і релігію, але про Мої 

нові одкровення вони не знають нічого. 

25 Коли Я закликав вас до оновлення, це було для того, щоб розум і серце, колись чисті, могли 

відображати Моє Божественне Світло. 

26 Я бачив, як багато з вас шукали і судили Моє Слово, але Я не докоряв вам, бо знаю, що 

завтра серед тих, хто судить Мене, повстануть ревні учні. Пізніше ви будете вчити по-своєму і над 

вами будуть насміхатися. Згадайте тоді настанову Учителя, і замість того, щоб ображатися на 

братів за їх сумніви і насмішки, пробачте їх, знаючи, що серед них є ті, які покаються в своїх 

судженнях і прийдуть до віри. 

27 Ніхто не відчуває примусу бути Моїм Солдатом. 

Ідіть за Мною, як тільки ваша воля стане твердою і ваша любов спонукає вас втілювати Мої вчення 

в життя. Пройде час, і тоді ви зрозумієте і оціните все те, що дарував вам Господь в цю Третю 

Епоху, і тоді ви відчуєте біль за те, що не розуміли і не були слухняними, коли Я давав вам Своє 

Слово. Але я даю вам ще кілька коротких проміжків часу для того, щоб виправити ваші помилки і 

надолужити втрачений час. 

28 У той час як світ приваблює вас тілом, Мій голос кличе вас у духовні сфери, в які ви 

ввійдете чистими від усякої плями і наповненими світлом. Там Мій голос зазвучить у вашій совісті 

і скаже вам, чи виконали ви своє завдання на землі і чи можете вже піднятися ще на одну сходинку 

по сходах до духовної досконалості. 
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29 У день, який ви сьогодні присвятили відпочинку, Я спускаюся до вас, щоб захопитися вами. 

Це момент, коли ви краще усвідомлюєте, що не хлібом єдиним живете, а потребуєте Мого Слова, 

яке є вашою духовною поживою. Багато хто з вас приходить слухати Мене, але не всі ви вірите в 

Мою Присутність. Деякі воліли б бачити Мене, а не чути Мене через ці органи інтелекту, або хоча 

б чути Мій голос у Нескінченності, у Духовному Просторі. Але як ти хочеш бачити і чути Мене 

духовно, якщо ти повністю прив'язаний до фізичних відчуттів? Тому ви повинні працювати над 

собою, щоб досягти тієї високої духовної вібрації, про яку Я повідомляю вам через орган інтелекту 

людини. Після цього часу Мого прояву в цій формі ви зможете отримувати Моє натхнення від духу 

до духу. Це буде ідеальний духовний зв'язок. 

30 Дивуєшся прогресу науки. Зрозумійте, що кілька століть тому ви б не повірили, чого 

людина досягла сьогодні завдяки розвитку духу і наполегливості своєї матеріальної природи. 

31 Чому б вам не розвиватися духовно, якщо ви наполегливо працюєте? Чому ви стверджуєте, 

що вам будуть відкриті нові вчення, коли ви ще не зрозуміли попередніх? 

32 Віруючі в Моє існування і невіруючі всіх часів воліли б бачити Мене сьогодні видимим для 

людських очей, матеріалізованим у тій чи іншій формі. Але чому ви приписуєте Мені форму, коли 

Я не маю такої форми, як дух? Я видимий і відчутний як для очей вашого тіла, так і для очей 

вашого духу, але необхідно, щоб ви вміли бачити. Несправедливо з вашого боку говорити, що Бог 

ховається від вашого погляду - говорити, що Я егоїст, бо не даю Себе чути і бачити тим, кого 

називаю дітьми Своєї Божественності. Я завжди готовий дати вам побачити Мене, але оскільки ви 

вважаєте себе сліпими до духовного, хоча все знаходиться в межах вашої досяжності, ви не в змозі 

побачити його і не усвідомлюєте Моєї Присутності, хоча торкаєтеся Мене. 

33 У кожну епоху мав прийти посланець Божий, щоб навчити людей шукати свого Господа, 

молитися, поклонятися Йому, відчувати Його, дивитися, чути і розуміти Його. У цю епоху Ілля 

прийшов, щоб підготувати шлях для того, щоб людський дух міг прийняти присутність і об'явлення 

Святого Духа. 

34 Для того, щоб голос і кроки Іллі могли бути почуті і відчуті у світі, глухому до будь-якого 

духовного одкровення через його матеріалізм, Я підготував людину, яка, досягнувши життєвої 

зрілості, мала б світло того великого Духа, який проявився через нього, який надихав його, який 

здійснив чудові справи через його посередництво, і який підготував людство через його світло до 

настання нового часу. Іллі довелося прокладати дорогу, на якій було багато колючок, багато 

бур'янів, а також валуни. Це був релігійний фанатизм, невігластво, переслідування будь-якого 

натхнення, яке вважалося новим. Але Ілля надихнув закони, підготував серця і посіяв насіння, яке 

сприяло розгортанню божественного одкровення і духовному здійсненню народу, який в 

найпотаємнішому куточку світу чекав вказаного часу, щоб приступити до виконання свого 

завдання. 

35 Того чоловіка, який був обраний Мною Голосоносцем Іллі, звали Роке Рохас. Він оголосив 

світові в 1866 році, що для людства настає нова епоха, яка буде керуватися тим самим законом, 

який Господь відкрив у Трьох Епохах, про які я завжди говорив вам: Любіть один одного! 

36 Лише одиниці змогли по-справжньому відчути присутність Божого посланця. Він знову був 

голосом волаючого в пустелі, і знову готував серця людей до пришестя Господнього. Так Шоста 

Печатка була розкрита, її вміст став видимим і вилився на людство рікою праведності і світла. 

Таким чином здійснилося багато обіцянок і пророцтв. 

37 Ілля, як Ісус і Мойсей, просвітив очі вашого духу, щоб ви побачили Отця. Мойсей навчав 

вас: "Люби ближнього твого, як самого себе". Ісус сказав вам: "Любіть один одного". Ілля заповів 

вам все більше і більше милувати братів ваших, і тут же додав: "і побачите Отця Мого у всій славі 

Його". 

38 Це "Слово" говорить з вами в цей час. Я не став людиною, але ви можете знайти подібність 

між Моїм колишнім і нинішнім проявом: так само, як і в 

Якщо колиска Ісуса була бідною, а Його смерть настала на хресті гріха світу, то і місце, де сьогодні 

народилося Світло Третьої Епохи, не може бути більш бідним і смиренним, а хрест, з якого Я дам 

вам Своє останнє слово, буде самою людиною, через яку Я даю про Себе знати. 
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39 Через цього посередника, через якого я говорю з вами, я теж отримав насмішки, бичування, 

сумніви, рани. Така була Моя воля, бо Мій хрест тепер на тобі. 

40 Сьогодні Я говорю вам: Оскільки ваші очі відкрилися до світла, усвідомте, як ваш світ, його 

наука, його мораль і його релігійні громади наближаються до кінця свого існування. З усього цього 

виживе тільки душа, яка підніметься на руїнах свого минулого життя до нової духовної епохи. 

41 Всі знамення, які були передбачені як оголошення про Моє нове одкровення серед вас, вже 

здійснилися. Чи буде світ чекати подальших проявів, а значить, і далі чекати Мого пришестя? Чи 

не вчинить він так, як єврейський народ, який мав пророцтва про прихід Месії, був свідком їх 

здійснення, прийняв у своє середовище Спасителя, але не впізнав Його і досі чекає на Нього? Цей 

досвід занадто важкий і скорботний, щоб це людство все ще застигло у своєму матеріалізмі. 

Оскільки знамення і відвідування збулися, а Я не з'явився ні в синагозі, ні в жодній церкві, то 

невже світ не підозрює, що Я маю зараз десь виявити Себе, бо не можу піти проти Свого Слова? 

42 Учні, тримайтеся Моєї науки, щоб завтра ви могли свідчити про Мене. 

43 Не бійтеся страждань, вони тимчасові, і в них ви будете молитися і брати приклад з 

терпіння Іова. Достаток повернеться, і тоді вам не вистачить слів, щоб подякувати Мені. 

44 Якщо колись хвороба пригнічує вас, о блаженні хворі, не впадайте у відчай, дух ваш не 

хворий. Підніміться до Мене в молитві, і ваша віра і одухотворення повернуть вам здоров'я тілесне. 

Моліться так, як Я вас навчив: духовно. 

45 Зрозумійте, що у вас є світло вашого Учителя. Ісус продовжує залишатися для вас 

досконалим прикладом для наслідування. Ні до, ні після Нього ви не знайдете рівного Йому 

прикладу у світі. 

46 Ісус Христос був найяскравішим навчальним прикладом, який Я дав вам на землі, щоб 

показати вам, наскільки велика любов і мудрість Отця. Ісус був живим посланням, яке Творець 

послав на землю, щоб ви могли пізнати високі якості Того, Хто вас створив. Люди бачили в Єгові 

гнівного і невблаганного Бога, страшного і мстивого суддю, але через Ісуса Я звільнив вас від 

вашої помилки. 

47 Побачити в Учителеві Божественну Любов, що створила людину. Він судив усі ваші справи 

Своїм смиренним, жертовним і милосердним життям, але замість того, щоб покарати вас смертю, 

Він приніс вам Свою Кров, щоб ви пізнали істинне життя - життя любові. Це божественне 

послання осяяло життя людства, а слово, яке дав людям Божественний Учитель, стало 

зародженням релігійних громад і сект, за допомогою яких люди шукали і шукають Мене. Але 

істинно кажу вам, вони ще не зрозуміли змісту цього послання. Людство дійсно приходить до 

переконання, що любов Бога до Своїх дітей безмежна, оскільки Він помер в Ісусі з любові до 

людства. Вона навіть внутрішньо зворушується стражданнями Ісуса перед суддями і катами, і 

поступово також впізнає Отця в Сині, але духовний зміст, обсяг всього того, що Господь хотів 

сказати людям через те об'явлення, яке почалося в Діві і закінчилося в "хмарі" Віфанії, не 

витлумачений вірно і до сьогоднішнього дня. 

48 Мені довелося повернутися на тій самій "хмарі", на якій "Слово" піднялося до Отця, щоб 

дати вам пояснення і показати істинний зміст усього того, що було відкрито вам з народженням, 

життям, діяннями і смертю Ісуса. 

49 Дух Істини, обіцяний Христом у той час, є тим Божественним проявом, який освітив 

темряву і пояснив таємниці, в які розум і серця людей не змогли проникнути. 

50 Мій закон завжди один і той самий, він не менш глибокий, ніж інший. Саме ваш дух часом 

відбиває світло Господнє краще, ніж в інший час. Це залежить від того, якого розвитку досяг ваш 

дух. 

51 Сьогодні Я говорю вам: Духовний бенкет чекає на вас, сідайте за стіл і споживайте їжу. Я 

також дарував вам примноження хліба в цей час, бо тисячі й тисячі слухають Моє слово в багатьох 

провінціях. 

52 Я заповідаю тобі спадок, без твого гріха, який би не був причиною вважати тебе негідним. 

Ворота Мого Царства залишаються відкритими в очікуванні тих, хто прибуде сюди пізніше. Там 

перед вами Моє милосердя, яке ви не очікували, що зайде так далеко, щоб спілкуватися з вами. 
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53 Зараз, коли у світі не вистачає любові - відчуйте чисту любов вашого Вчителя, щоб ви 

могли живитися від усіх своїх ран. 

54 Якщо твоє серце прийде до Мене повне марного насіння, бур'яну і будяків, Я прощу його, 

очищу і змушу розквітнути. Я чекаю від вас тільки прагнення вгору, тоді Я відкрию вам все, що ще 

тримаю в готовності для вашого духу. Але коли ви станете володарями того, що Я обіцяю вам, ви 

не будете шукати катакомб, щоб сховатися від поглядів людей; навпаки, ви вийдете на світло дня і 

в цьому світлі відкриєте цю істину. Відкрийте своє серце, свій розум і свій слух, щоб дозволити 

Моєму вченню проникнути у вашу душу. 

55 Якого часу ви чекаєте, щоб вчитися у Мене? Ви чекаєте 1950 року, щоб прокинутися від 

сну? Ні, народе Мій, бо тоді ти більше не почуєш Мого Слова. Необхідно, щоб ви прийшли до 

абсолютного переконання, що ви прийшли у світ, щоб служити своїм братам. 

56 Ви дивитеся один на одного і розумієте, що Я сформував спільноту з грішників, з невігласів, 

і ви боїтеся, що не зможете вистояти у випробуваннях. Але Я знаю, що роблю, а вам залишається 

тільки вірити, довіряти і бути слухняними. Настане день, коли ви принесете Мені насіння, про яке 

Я просив вас. 

57 Люди, готуйтеся, дозвольте новим натовпам прийти до вас. Серед них будуть ті, кого 

вибере Моя Любов, щоб за їх посередництвом Я міг проголошувати Моє Слово; бо ви дуже добре 

знаєте, що не ваш інтелект може вибрати їх. Тільки Я знаю долю і дари кожного з них. 

58 Очистіть свої уми, підніміть їх вгору, щоб у цю мить з'єднатися з чистими духами, які 

живуть поруч зі Мною. Піднесіть молитву, натхненну любов'ю до Бога, навіть вашим болем або 

каяттям за скоєні гріхи, а також подякою за отримані блага. Це наблизить ваш дух до Отця. 

59 Все, що вас оточує, спрямоване на те, щоб очистити вас, але не всі сприйняли це так. Нехай 

біль, який ви п'єте з чаші гіркоти, не буде безплідним. З болю можна отримати світло, яке є 

мудрістю, лагідністю, силою і чуйністю. 

60 Не бійтеся, що коли ви потрапите в потойбічний світ, вам доведеться думати про те, чим ви 

згрішили на землі. Якщо ви дозволите омити себе від болю і з вашого серця вирветься покаяння, 

якщо ви будете боротися за спокутування своїх проступків, ви ввійдете в Мою присутність гідними 

і чистими, і ніхто, навіть ваша совість, не посміє згадати про ваші минулі недосконалості. 

61 В ідеальному домі є місце для кожного духу, який чекає на прихід свого господаря в часі 

або у вічності. По сходах любові, милосердя, віри і заслуг ви один за одним будете входити в Моє 

Царство. 

62 Показуйте перед своїми дітьми добрі приклади, які будуть служити їм посохом на їхньому 

шляху для продовження сходження до Мене. Не вважайте їх духовно нікчемними, бо бачите в них 

дітей тілесних. Поспостерігайте за ними, і ви побачите, що їхні здібності більш розвинені, ніж 

ваші. Через вас вони дізнаються Моє вчення, а потім навчать вас осягати його. 

63 Ви, сьогоднішні молоді люди, коли досягнете старості, будете свідками багатьох чудес 

через нові покоління спіритів. 

64 Я кажу батькам сімейств, що так само, як вони турбуються про матеріальне майбутнє своїх 

дітей, вони повинні турбуватися і про майбутнє духовне, тому що в цьому плані вони принесли у 

світ ту місію, яку принесли. 

65 Пам'ятайте, що ці істоти ще до того, як прийшли у плоть, вже молилися за вас, вони 

захищали вас і стояли поруч у вашій боротьбі за життя. Тепер вам належить підтримати їх у 

перших кроках, які вони поступово роблять на землі за допомогою слабкої плоті. 

66 Прийдіть до Мене, учні. Ось мир, не той, що дає вам світ, а той, що витікає з Мого Духа. 

Наповніть нею своє серце, щоб ви могли чути Мене і розуміти Мене, а потім застосовувати Моє 

вчення на практиці. 

67 За кожним Моїм працівником закріплена певна кількість сердець. Це земля, на якій кожен з 

них повинен працювати, щоб вона принесла свої плоди і він зміг показати Мені багатий урожай в 

кінці кінців. 

68 Ніхто не зможе побудувати такого храму, як той, що я будую у вашому дусі. Любов 

Вселенського Творця будує цю святиню з безмежним терпінням. Цей храм буде незнищенним, і в 

той час, як рукотворні храми руйнуються камінь за каменем під впливом часу і бурь, цей стоятиме 
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непорушно, бо його підвалини будуть укріплені у вашому дусі, а його вежі торкнуться царства 

небесного. 

Мир Мій з вами! 
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Інструкція 82 
1 Чому деякі з Моїх дітей вважають себе недостойними називати Мене Отцем? Прийдіть до 

Мене, грішні, залиште свій тягар болю позаду. Підніміть своє обличчя і подивіться на Мене, Моя 

Любов робить вас гідними. Якщо Я не прощу вам, то хто вам простить? 

2 Ви жадали миру, бо ваша совість докоряла вам за ваші провини, поки ви не прийшли до 

явлення Мого Слова і ваш плач не омив вас. Тільки я знаю, до кого і з ким я так говорю, і тільки 

вони знають, кому адресовані ці слова. 

3 Ти довго не благословляв Моє Ім'я. Твої муки і страждання змусили тебе повірити, що ти 

перебуваєш у безкінечному пеклі. Причина в тому, що ваші очі були закриті на істину, на те світло, 

яке показує вам Мою Присутність усюди. Слави природи, яка вас оточує, не вистачило для вас, ані 

чудесного способу, яким хліб насущний потрапляв до ваших вуст, щоб повірити в Мої 

благословення. Ви бачили навколо себе тільки темряву, і тільки вогонь своїх страждань ви 

відчували. 

Але коли ти був близький до падіння, прийшов Божественний Помічник, щоб підняти тебе, щоб 

допомогти тобі нести твій хрест. 

4 Ваші очі все більше і більше відкриваються до життя у світлі та вірі. Від усього серця ти 

кажеш Мені: Господи, як я був сліпий, як тривожилося моє серце! Сьогодні я бачу Вашу 

присутність на кожному кроці і в кожному місці і відчуваю Ваше благословення. 

5 Істинно кажу вам: саме ті, хто багато страждав і часто завдавав Мені болю, будуть любити 

Мене найпалкіше, їхнє серце буде постійно виливати підношення Моєму Божеству. Це будуть не 

матеріальні дари, не псалми, не земні вівтарі. Вони знають, що найприємнішим приношенням і 

шануванням для Мене є справи любові, які вони роблять для своїх братів. 

6 Улюблені діти, ви, що прийшли до Мене, як блудний син, не забувайте любові, з якою Я 

прийняв вас, і смирення, з яким ви прийшли сюди, - було б сумно, якби ви стали марнославними по 

відношенню до своїх братів, як тільки знову відчуєте спокій у житті, або егоїстичними по 

відношенню до тих, хто буде шукати вас, щоб попросити у вас дещо з того, що ви маєте сьогодні, 

бо тоді ви були б невдячними дітьми в Моїх очах. Пильнуйте і моліться завжди, щоб не впасти в 

спокусу. 

7 Зрозумійте, улюблені учні, що це існування, яким ви насолоджуєтеся сьогодні, - хороша 

можливість для еволюції вашої душі вгору. Для одних це буде останнє втілення, іншим доведеться 

повернутися на Землю. - Настав слушний час говорити з вами таким чином, нехай ніхто не 

ображається і не дивується. 

8 Ісус відкрив вам багато невідомих на той час вчень і здійснив багато справ, які спочатку 

викликали здивування, але згодом були визнані істинними божественними одкровеннями. 

Прислухайтеся до того, що було сказано, щоб не виносити необачних суджень у цей час, не 

вивчивши попередньо Моє вчення досконально. 

9 Якби людство змогло осягнути пророцтва Першої та Другої Епох, воно не розгубилося б 

перед обличчям їхнього здійснення. Те ж саме відбулося в Другу Еру, коли Месія народився серед 

людей, так само, як це відбувається зараз, коли Я прийшов у Дусі. 

10 Сенс Мого вчення однаковий в обидва часи. Вона готує вас до того, щоб зробити це життя 

люблячим, хоч і швидкоплинним, домом, де люди дивляться і ставляться один до одного як брати, і 

де вони виявляють один до одного тепло справжнього братерства. - Підготуйте також душу до 

входження після цього життя в ті світи або домівки, які Господь приготував для Своїх дітей. Я 

бажаю, щоб, коли ви досягнете їх, ви не відчували відчуження, але ваша одухотвореність і 

внутрішнє знання дозволять вам бачити все, з чим ви зіткнетеся, так, як ніби ви були там раніше. У 

цьому буде багато правди, якщо ви вже тут контактуєте з духовним за допомогою молитви. 

11 Відкрийте свої духовні очі, поки не побачите блиск світла, яке випромінює Моя Істина, щоб 

ви не відчували себе оповитими темрявою, коли перейдете в інший дім. 

12 Серед стількох осель, якими володіє дім Отця, немає жодного світу темряви, у всіх них - 

Його світло; але якщо душі входять до них з пов'язкою на очах через своє невігластво, то як вони 

можуть бачити ту славу? 
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13 Якщо запитати сліпого тут, у цьому світі, що він бачить, то він відповість: тільки темряву. 

Не тому, що там немає сонячного світла, а тому, що він його не бачить. 

14 Зрозумійте, що любов, з якою Я даю вам Моє вчення, дуже велика, навіть якщо число тих, 

хто збирається, щоб слухати Мене, невелике. 

15 Серед вас є ті, хто засвідчить, що це вже третій раз, коли Святий Дух промовляє до всіх 

людей через совість. 

16 Серед цього натовпу є духи, які колись належали до колін Ізраїлевих, названих "народом 

Божим", бо їм було довірено Закон і одкровення, щоб вони поширювали їх по всьому світу. Деякі з 

цих істот приходять на землю востаннє, щоб виконати свою місію і завершити духовне 

відшкодування. У своєму сходженні вони утворять сходинки, по яких зможуть піднятися їхні 

брати, які (поки що) ще залишаються в Долині Землі. 

17 Світло і любов, якими володіє Моє Слово, зробили чудо: з болота проросли чисті і 

прекрасні квіти; подбайте про те, щоб ваша душа відокремилася від вашого тіла, сповненого 

чистоти і світла, коли воно перетвориться на земний пил. 

18 О духи, які тільки приймають Моє вчення, будьте смиренними і слухняними, коли одного 

разу потрапите в Мою присутність, і дозвольте лише Моїй Волі творити з вами! Багато разів ви 

втілювалися на землі, тому що гаряче просили про це Отця. Тепер Я кажу вам, щоб ви більше не 

просили Мене про це. Дозвольте Моїй Волі бути виконаною для вас. 

19 Кожного разу, коли ти приходив у світ за Моїм наказом, Я невблаганно вимагав від тебе 

звіту про твої справи після повернення. Що буде, коли ви повернетеся після того, як прийшли (на 

землю), бо ви просили про це у Господа? Чим закінчиться ваше випробування і як ви відповісте за 

себе? 

20 Ви дивуєтеся, коли слухаєте Моє вчення, і говорите в серцях своїх: "Яке досконале вчення 

Вчителя". На це я вам скажу, що вони ще малі, бо всі вони спрямовані тільки на виправлення і 

формування недосконалих істот. Коли ви досягнете духовної досконалості, тоді ви почуєте Слово 

Боже у всій його повноті. 

21 Зараз, за допомогою людського органу розуму, твій дух пережив час Мого нового 

одкровення, і через нього ти відчуваєш Мою божественну присутність. Мій прояв знову був 

проявом Вчителя, це Я даю вам настанови, але у Мене також є слуги, які роз'яснюють вам потім 

отриману вами настанову. Вони не люди, бо істинно кажу вам, на землі немає нікого, хто міг би 

правильно витлумачити Мої нові одкровення. Саме духовний світ світла приходить вам на 

допомогу, щоб ви не стали жертвою помилки і не утворили нових таємниць з вчень, які ясні, як 

світло дня. 

22 Все підготовлено для здійснення цієї духовної роботи. Не тільки твій дух підготовлений для 

того, щоб вступити на цей шлях, але і твоя плоть, земля, по якій ти ходиш, навколишнє середовище 

навколо тебе, все підготовлено для того, щоб Моє світло засяяло в глибині твого єства. 

23 Душа очищалася в потойбічному світі від плям, отриманих у попередніх втіленнях, тіло 

омивалося болем і сльозами, земля відвойовувала у людей свою первісну чистоту, а навколишнє 

середовище насичувалося проханнями і молитвами. На сходах досконалості Господь спустився до 

Свого народу і досяг тієї сходинки, на якій стоїте ви, і звідти через Своїх посланців і глашатаїв 

доніс до вас Свій голос. 

24 Скільки навчань, скільки настанов Я дав вам з того моменту, як дав вам Свій перший прояв. 

Через них, згідно з Моєю волею, ви прийдете до розуміння того, що Я не розділяю людей, а 

об'єдную їх. Вам, хто сповідує релігійну громаду, Я кажу: читайте Мою Книгу Божественної 

Любові і Мудрості, щоб навчитися бути єдиними в дусі з усіма вашими братами, незалежно від 

віросповідання, релігії чи ідеології. 

25 Спочатку вам буде важко, але коли ви осягнете це вчення, ви воістину ототожните себе з 

усіма людьми, бо відчуєте дух, що вібрує в глибині душі кожного з ваших ближніх, який, будучи 

дитиною Божою, повинен бути вашим братом. 

26 Вчіться, любіться, щоб стати учнем Третьої Епохи, яка відрізняється своєю 

одухотвореністю. 



U 82 

164 

27 Подумайте, і ви зрозумієте, що живете в потрібний час для вивчення Мого Вчення. 

Прийдіть, учні, прийдіть до Мене, бо Я полегшу тягар вашого хреста. Я допоможу вам отримати те 

місце, яке відведено кожному з вас в Землі Обітованій. 

28 Відчуй Мою любов у своєму єстві, щоб ти зрозумів, що Я існую, і відчув Божественне 

бажання врятувати тебе. Моє світло виливається на все людство, бо жодне створіння не могло 

втекти від Мого погляду. 

29 Що станеться з людьми, якщо Я відмовлю їм у Своєму духовному світлі в нинішній час 

випробувань і болю? Темрява затьмарить їхній розум, їхнє мислення сплутається, і, втративши 

надію, людство кинеться назустріч смерті і загине в безодні. Але якщо люди таємно плекають 

надію на порятунок, незважаючи на хаос, в якому вони трудяться, то це тому, що Моє Божественне 

Світло вселяє в них упевненість за допомогою їхнього духу і вчить їх очікувати всього від 

безмежної сили Всемогутнього Бога. 

30 Істинно кажу вам: Моє Слово перетворить характер вашого теперішнього світу і всього 

вашого життя. Для сучасних людей світ і його насолоди є сенсом їхнього життя. Але незабаром 

вони будуть цінувати дух більше, ніж тіло, а тіло більше, ніж одяг, і замість того, щоб гнатися за 

земною славою, вони будуть шукати безсмертя душі. 

31 Спочатку буде фанатизм заради духовного, прагнення до нього буде доведено до 

крайнощів, але потім серця заспокояться і одухотворення розквітне істиною і чистотою. 

32 Коли ви дивитеся на світ, коли він потрясається війнами, знемагає від голоду, або коли його 

трясе від насильства сил природи, завжди знаходяться ті, хто говорить, що це Моє правосуддя 

знищує людство; але істинно кажу вам, що Я прийшов не для того, щоб знищити вас, але щоб 

спасти вас. Ті, хто вважає, що їхнє життя вкорінене тільки в матеріальному тілі, і не вірить у 

виживання душі, бачать свій крок у потойбіччя як кінець свого існування, і тому вважають Мене 

невблаганним і жорстоким. 

33 Якби ви тільки зрозуміли, що часто необхідно померти для світу, щоб жити в духовному, і 

що іноді тільки сильний біль або жорстока смерть здатні пробудити і сколихнути душу, що заснула 

в матеріалізмі. 

34 Що ви знаєте про життя і смерть? Що ви знаєте про дух? Дуже мало, і тому Я вчу вас, щоб 

ви знали, як жити в гармонії зі славою життя, яке вас оточує. 

35 У цей час у світі панує голод, голод тіла і душі. Тебе більше мучить голод тіла, і це змушує 

тебе говорити Мені: "Господи, в минулі часи Ти посилав на Свій народ манну пустелі, щоб він не 

загинув. Потім Ти довірив їм землю, багату благословеннями, з води колодязя Якова пили його 

діти, і його онуки, і багато інших поколінь, а коли Ти прийшов у світ, щоб навчати словом Своїм, і 

повів народ у пустелю, Ти змилосердився над їхньою втомою і голодом і творив чудеса, щоб вони 

мали хліб і рибу в їжу. Чому Тебе сьогодні не зворушує наш голод і злидні, коли Ти бачиш, як ми 

так страждаємо, щоб здобути хліб насущний?". 

36 Якби я вам сказав, що відповідь на всі ці питання знаходиться у вашій совісті, ви б не 

повірили. Тому Я повинен звернутися до вас і сказати вам, що Я не позбавив вас нічого з того, що 

дав вам у світі для вашого прожитку і утримання. Все є, але якщо воно не доходить до всіх, то це 

тому, що ви полили ті зерна егоїзмом і розпустою, а не дощем братерства. 

37 Тому необхідно, щоб на душі зійшло світло праведності, і це Моє натхнення, яке Я виливаю 

на кожну людину в цей час. 

38 Коли люди втомляться від гірких плодів, які вони принесли, і звернуть свої погляди до 

Мене, вони побачать, що Духовне Життя і матеріальна природа ніколи не відмовляли дітям 

Господнім у своїх плодах. Вони присутні в кожному створінні, і саме людина закрила очі розуму і 

здатність передчуття до вічного життя. Тоді ті, хто раніше хулив, зізнаються, що в пустелі цього 

життя ніколи не бракувало манни, що криниця Якова досі дає кришталево чисту воду, і що Господь 

день за днем творить чудо, щоб людство не гинуло від голоду і спраги. 

39 Коли дух людини відкриє очі на світло, він побачить нове життя всередині того самого 

життя, яке, як йому здавалося, він до цього часу знав досконало і яке насправді ніколи не цінував 

по-справжньому. 
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40 Я приходжу до вас як Божественний Лікар, який звертається до хворих тілом і душею, щоб 

повернути їм втрачене здоров'я. Я воскрешаю до нового життя тих, хто загинув за правду і за 

справжнє життя. Моє милосердя готове висушити сльози тих, хто багато плакав. Я намащу їх усіх 

одним цілющим бальзамом - бальзамом любові. 

41 Ласкаво прошу вбогих, плачучих і тих, хто терпить голод і спрагу правди на землі і все 

терпляче зносить, бо Я шукаю їх, щоб винагородити за їхню покору і віру. 

42 Ця епоха - можливість досягти висхідної еволюції духу. Все, навіть страждання, працює на 

те, щоб відвернути людство від матеріалізму, який його поневолив. 

43 люди зійдуть на Святу Гору, на вершині якої зустрінуть Мене, але до них Я вже пройду 

нову Голгофу в людських серцях, і буду ще раз прибитий до Хреста Своєї Місії. 

44 На гріхах, ненависті і пороках Я не буду будувати новий світ, Я будуватиму на міцних 

підвалинах оновлення, досвіду і покаяння, Я перетворюватиму все в вас. Навіть з темряви 

вирветься світло, і з смерті Я сотворю життя. 

45 Навіть якщо люди спаплюжили і осквернили землю - завтра вони своїми добрими справами 

зроблять цей дім гідним, який буде визнаний землею обітованою, на яку вони прийдуть для 

виконання благородних завдань. Хто тоді міг сумніватися у трансформації світу? 

46 Я кажу вам: Якщо ж це людство через своє безбожництво, через відвернення від 

праведності і добра ще більше буде проти Мене, то Я з'явлюся на його шляху, сповнений слави, як 

перед Саулом, і змушу їх почути Мій голос. Тоді ви побачите, як багато з тих, хто, самі того не 

усвідомлюючи, переслідували Мене, підуть за Мною перетвореними і просвітленими шляхами 

добра, любові і справедливості. Їм Я скажу: Зупинись, подорожній, і напийся з цього джерела 

кришталево чистої води. Відпочивайте від нелегкого життєвого шляху, який я вам нав'язав. Довірте 

Мені свої печалі і дозвольте Моєму погляду проникнути в глибину вашої душі, бо Я хочу 

наповнити вас благодаттю і втішити вас. 

47 Хто з вас міг би сказати своєму Вчителеві, що він не несе печалі, що в його серці мир, що він 

переміг у цьому житті, сповненому боротьби і випробувань? Я бачу, як ви плаваєте в морі 

випробувань, і тому хочу вас підбадьорити. Вчіться читати в книзі життя, яку Я поклав перед вами 

навіки, бо завтра ви будете господарями. Кожен з вас повинен брати з Мене приклад і виконувати 

закон, щоб бути здоровим душею і тілом. Ви зустрінете на своєму шляху багато вчень, які не 

приведуть вас до Мене; Я покажу вам прямий шлях, найкоротший - шлях одухотворення. 

48 У Другій Епосі Я давав вам Своє Слово лише три роки, і в них Я готував Своїх учнів. У цій 

Третій Ері Я говорю з вами вже багато років, але Мої учні не просунулися вперед, і Мої апостоли 

не покинули світ, щоб слідувати за Мною. 

49 Хто хоче йти за Мною, нехай взує прості сандалі на ноги свої і не бере другої дорожньої 

сумки, бо в дорозі Моїй він не матиме нестачі. 

50 Розвивайте свій духовний зір, щоб в Третю Епоху ви могли бачити, що відбувається в 

духовних регіонах. Тоді ви зможете проголосити світові, що Я зійшов, щоб просвітити кожен дух. 

Підготуйте себе внутрішньо, щоб відчути Мене і зрозуміти, як приймати те, що Я вам даю. Я 

залишу людству книгу, і кожна її сторінка буде доказом любові. Ти об'єднаєш цю книгу з 

попередніми писаннями Мойсея і Моїх апостолів, і твори Моїх учнів усіх часів також будуть 

записані в цій книзі, яка буде містити в собі Мою мудрість. 

51 Якщо ви ще не можете принести Мені великий урожай, моліться і просіть у Мене сили. 

Пильнуйте, щоб ваш світильник світив ще яскравіше і освітлював ваш шлях. Я бачив, як ви 

плачете, коли відчуваєте, що перешкоди не дають вам працювати. Ти сказав Мені: "Учителю, 

очисти наш шлях від терня, щоб ми могли рухатися вперед". - Зробіть свою тілесну оболонку, яку 

Я дав вам, з любов'ю слухняною, і не показуйте себе слабкими або відкидаючими. Не кажи Мені, 

що ти слабкий, бо Я зробив тебе сильним. Не кажіть, що виконання вашої місії - це жертва. 

Працюйте з любов'ю і ваші твори залишаться записаними. Піднімайся на гору досконалості, поки 

не знайдеш Мою Присутність. Спирайтеся на персонал, який пропонує вам Ілля, дивіться на його 

приклад. Він, символом якого є старець, що спирається на посох, ні на мить не відпочиває, завжди 

шукає своїх заблукалих овець, щоб врятувати їх і привести в Мою Присутність. Його дух не 
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здригається перед обличчям непослуху і непокори, його ревність і наполегливість не слабшають. 

Так буде і з вами. Вирушайте і не бійтеся ні світу, ні спокус. Будьте сильні Духом, якого Я дав вам. 

52 Багато земель вже підготовлені і чекають на робітників, але вони ще не навчилися 

виконувати своє завдання. Відчувши всю значущість своєї місії, ви охоче станете на цей шлях і 

виконаєте своє призначення. Не ставте в цей час межі активної благодійності, але й не доходьте до 

самопожертви, бо можна втомитися і покинути хрест. 

53 Коли ви зцілите хворих і усунете їхні темні думки, їхній приспаний дух прокинеться і 

підніметься до нового життя. Я завжди буду захищати вас, коли ви будете жити в рамках Моїх 

Законів, бо вчені будуть звертатися до вас і закликати вас до відповідальності за зцілення хворих, 

не отримавши докторських ступенів в школах світу, і люди, які керують долями вашого народу, 

також будуть питати вас, який ваш Закон, і ви тоді будете говорити про Мої прояви в цей час і Мої 

одкровення. 

54 Свідчіть про Моє вчення, прославляйте Моє ім'я своїми справами, і ваше приношення 

прийде до Мене. 

55 Прийдуть до Мене хворі, прокажені, стражденні, ті, що не мають миру на серці, а також ті, 

що згрішили або богохульствували, - усіх їх Я зцілю душею і тілом. 

56 Істинно кажу вам: той хворий, хто зуміє зберегти, осягнути і застосувати на практиці одне з 

Моїх Слів Життя, одужає, бо збереже в своєму серці краплю Мого Божественного Бальзаму. 

57 Я дав вам докази Моєї сили і Моєї любові, щоб ви впевнено йшли шляхом. Прийміть це 

послання надії, щоб ви були сильними в цей час, коли гріх поширився, як заразна хвороба. 

58 Нефізична проказа поширилася по землі, роз'їдаючи серця, знищуючи віру і чесноти. 

Прикриваючись духовним лахміттям, люди живуть собі, знаючи, що ніхто не може викрити це 

убозтво, бо люди не бачать далі матерії. Але наближається година совісті, це те саме, якби ви 

сказали: "День Господній, або суд Його, при дверях". Тоді в одних виникне сором, а в інших - 

покаяння. 

59 Той, хто почує цей внутрішній голос, гарячий і невблаганний, відчує в собі вогонь, що 

поглинає, що руйнує і очищає. Цей вогонь суду не може витримати ні гріх, ні будь-що нечисте. 

Витримати його може тільки душа, бо вона наділена божественною силою. Тому, пройшовши 

через вогонь своєї совісті, вона постане новою, очищеною від своїх помилок. 

60 Часто в минулі часи Я говорив вам про цей вогонь, про цей суд, про цю спокуту; але 

алегорії, за допомогою яких були представлені ці вчення, ви сприймали в матеріальному сенсі, і 

ваша уява знецінювала реальність цих одкровень. 

61 Скільки фальсифікованих інтерпретацій дали люди цим божественним вченням. Вони 

виставляють Мене суддею жахливої жорстокості. Скільки абсурду створив людський розум, а 

потім нав'язав (людям) як вищу істину. 

62 Сьогодні Я приходжу в дусі, щоб ви зрозуміли і жили Моїми божественними вченнями. 

63 Молитва птахів - це їхня пісня, молитва людей - це їхні гучні думки, що підносяться до 

Мене. Все створене має дар для свого Творця. Отець також має дар для кожного Свого творіння. 

Проте в людському роді існує лихо, страждання і біль. Це результат використання вільної волі без 

прислухання до голосу совісті, це відсутність гармонії між божественним і матеріальним у житті 

людей, але весь цей біль, який сьогодні є у світі, послужить тому, щоб розбудити його від 

глибокого сну. Одного разу, коли людство усвідомить істину і відповідно до неї вибудує своє 

життя, воно відкриє для себе гармонію духовного з матеріальною природою, яка його оточує. 

64 Моє нове Слово дійде до людства як послання світла, яке розвіє темряву невігластва. 

65 Я готую в цей час нових рибалок душ, які визволятимуть викинутих з розбурханих хвиль. 

Серед цих рибалок будуть ті, хто чує Моє Слово в цей час, а також будуть ті, хто, не чуючи Мене, 

пробудив в собі дари внутрішнього сприйняття і натхнення для отримання Моїх одкровень. Вони 

з'являтимуться в різних точках Землі і вмітимуть об'єднуватися і згуртовуватися, щоб бути 

сильними в бою. 

66 Багато шляхів і засобів матимуть Мої нові учні для поширення цього благословенного 

насіння; але ніколи не забувайте про смирення і простоту, бо так Я прийшов до вас, і так само ви 

будете наближатися до сердець, домівок і народів. Якщо ви прийдете таким чином, вас визнають 
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посланцями духовного послання, і ваша боротьба принесе плоди справжнього одухотворення, 

оновлення та братерства. 

67 У Другій Ері, коли Ісус завершив свою божественну місію на хресті, Він звернув свій 

погляд у нескінченність і сказав: "Все скінчилося". 

68 Коли Я дам вам Моє останнє Слово через людський орган розуміння в цій Третій Ері, Я 

повторю ті ж самі слова, так само, як Я вимовлю їх востаннє, коли всі ви одного разу духом 

опинитеся в Землі Обіцянки, де ви побачите Мене, що сходить зі Свого Хреста Спокути, щоб 

сказати вам знову: "Все здійснилося". 

Мир Мій з вами! 
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Армія духовних істот, що захищають і допомагають 

 світла, що нас оточує  37-39+41 

 Духовний Ізраїль, його велич і відповідальність  61-67 

 

Інструкція 72 
 Справжні учні люблять Мене в ближньому своєму  4-6 

Проголошення Третьої Ери відбуваються в 

 Час найбільшого матеріалізму  17 

 Людське серце нечутливе до духовного  18 

 Божественне послання в кількох словах  21-24 

 Сьогодні ми теж повинні нести свій хрест з Христовою допомогою  33 

 Всі досягнуть мети  34-37 

Всі очі будуть дивитися на Мене.  
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 Як це розуміти?   38-39 

 Перемога над звіром в Одкровенні Івана  43 

Християнство, яке не знає Христа і не слідує за Ним 47 

 Завдання нових учнів згідно з Божою волею  54-58 

 Майбутнє завдання Мексики як держави  59-63 

Інструкція 73 
 Велика трансформація людства на всіх рівнях  3-7 

 Ми самі повинні щось зробити для свого спасіння  8-13 

 Будьте виконавцями слова  17-18 

 Найсильніший ворог - всередині нас самих  19-20 

Піднесеність духу в людині і 

 його неволя  21-22 

 Жодна релігійна громада не є досконалою перед Богом  26-30 

 Велике самосвідчення Бога  33-37 

 Пояснення Божественної Трійці  39-42 

 Серйозні застереження Господа для самоаналізу  43-46 

Закликаємо до пильності, адже саме 

 Час винесення рішення  51 

Дари Духа існували і раніше 

 ми прийшли на землю  54-56 

 

Інструкція 74 
Час образної мови добігає кінця 2 - 6  

Поклоніння мощам є ідолопоклонством 7 - 9  

Всі люди повинні отримати нове одкровення 

Христа 

 

познайомитися з 18 - 19    

Сьогоднішнє фараонське поневолення 27   

Вчення Ісуса було частково сфальсифіковане і неправильно витлумачене 28-31  

Людська гординя досягла своєї межі  32 

 Тимчасове відділення душі від тіла під час сну  41 

Духовного життя може досягти лише зрілий дух. 

зафіксовано 44 - 48 

Царство Небесне - це не місце, а стан 

 

опитування 49 - 50 

Ми лише паломники на землі на шляху до 

 

Духовний дім 51 - 55  

 

Інструкція 75 

  

Слава Духовного дому 1 - 3а  

Вистояти в цьому світі, незважаючи на страждання і 

біль  

Під час трапези ми повинні уявляти собі присутність 

Христа...  

 3b 

візуалізувати 8   

Благодійність з корисливих мотивів 22 - 24  

Досконалий приклад Ісуса веде нас до 

 

Місто обітоване 28 

Великі потрясіння в природі та 

  

зміни в духовному 41 - 44   

Серйозне слово матеріалістам  

Науковці  

 

44-48 
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Характеристика та завдання учнів учень  

Втретє  

Вознесіння і Друге пришестя Христа в 

 

50-51 

променистої хмари світла 56 - 57 

 

 

Інструкція 76 

Відкуплення всіх людей 2 

Кров Агнця при виході з Єгипту 

 

і кров Ісуса 6 - 7   

Служіння учнів біля ліжка хворого і вмираючого   12 

Почуте слово зобов'язує до дії   20 

Вузька дорога і тісні ворота 27 + 30   

Сила думки - на добро і на зло 32 - 35 

Кожен призначений на посаду повинен братися лише 

за те, що йому доручено, 

 

що відповідає його дарам  

Не всі священнослужителі, вчителі чи правителі 

 36 

покликані Богом   37 

Що таке "пекельний вогонь"?          38 - 40  

Що таке "воскресіння плоті"?  41 - 42  

Що таке "День Господній" і "кінець  

світ"? 43 - 44 

 

Проявами Третьої Епохи є  

Третій Заповіт  

 

Інструкція 77 

 

58-59 

Свідчити без страху і сорому 1 - 6   

Неоціненна цінність духовних дарів 7 - 8  

Місія Помічених Христом 10 - 17   

Ненавчений розум, але розвинений дух 18 

Безсвітлові, не пов'язані з землею істоти, що блукають 

у космосі  

 20 

 Духовний прихід Христа  19+24-28 

Нове слово Боже не можна плутати з іншими вченнями. 

 бути змішаним  31 

Дискусія в рамках роботи 

 приносить глибші знання про них  32 

Заклик до активної благодійності та більшої духовності 34-37 

Необхідне очищення ритуальних дійств 

 і символи  38-44 

Початковий зміст і дух вчення Ісуса Христа 

 було втрачено  52-53 

 

Інструкція 78 
 Духовна місія Мексики3-7 

Передача божественних одкровень вимагає  

 Емпатія і терпіння ...  8-11 

 Життя в матерії служить розвитку душі  12-13 

Матеріалізація душі як причина 

 психічні стани розгубленості в потойбічному світі  16-24 

 Пояснення про реінкарнацію  26-28 

 Немає вічного прокляття  28-30 

 Голос совісті - це голос Божий...  31-33 
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 Сучасні форми ідолопоклонства  44 

 Книга Божественної Премудрості  46-51 

 Поява духовного Ізраїлю  56-67 

 

Інструкція 79 
Духовне пояснення пророцтва Ісуса про 

 Храм Соломона  4 

 Томас, що сумнівається  8 

Прийдешнє протистояння між  

Релігійні громади ведуть до об'єднання 

 про те ж саме в ділі Господньому  10-11 

Проникнення в мотиви і наміри Творця 

 у створенні та розвитку людини  14-21 

"Трійця" як виразник єдиного цілого 

 Фази об'явлення Бога  23-26 

 Свобода волі та совісті  31-33 

Творіння, а з ним і кожна душа розвивається 

 і постійно вдосконалюється  34 

 Безвірний вчений  36-37 

"Сходи до неба" - символ нашого духовного 

 Шлях розвитку  45-54+58 

 Зерно любові як насіння для вічності59-61 

 

Інструкція 80 
 З духовних дарів  4-6 

 Людина повинна сама знайти шлях до спасіння  8-14 

 Хрест страждань веде до світла  20 

 Тільки щире покаяння може змити плями ганьби  21-22 

 Для Бога немає атеїстів23 

Хто порушує духовні закони, той буде 

 з привидами  24-27+43 

Світ, побудований людьми, стає 

 також будуть знищені ними  28 

Все людство пізнає духовну доктрину  30  

Життя в гармонії зі стихіями природи 44-46+59-60 

 Блискучий фасад сучасного світу крихкий  49-50 

 

Інструкція 81 
 Плід з дерева зла  6-7 

Життя з точки зору духу - і життя з точки зору духу - і життя з точки зору духу 

 приземлений розум  18-19 

Духовна сліпота людини робить її 

 Невизнання Божої присутності  29-32 

Еліас, першопроходець Третьої Ери, відкрив 

 себе через Роке Рохаса  33-37 

 Пришестя Христа - колись і сьогодні  38-41 

Ісус, живе послання і втілення 

 Божественна Любов  45-48 

Відкритий біль, каяття та репарація 

 нам духовні ворота до Царства світла ....  60-61 

 

Інструкція 82 
 Істинне поклоніння Богу і найприємніша жертва  5 
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 Реінкарнація  7-8+16-18 

Виконання обіцянок було і є 

 відрізняється від того, що очікують люди  9 

Заклик до підготовки до духовних домів 10-12  

Люди повинні усвідомлювати себе дітьми Божими, незважаючи на різні релігійні переконання. 

відчувають солідарність один з одним  24-25  

Переоцінка людського життя  30-31 

Спасіння душі переважує страждання, 

 Біль і смерть  32-34 

 Чому у світі нестача, нужда і голод?  35-38 

Навернення людства до Христа ─ це навернення людства до Христа.  

 навіть через небесне об'явлення  44-46 

 Серед людей поширюється психічна проказа  57-61 
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