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Слова Господа 
 

....  "Я хочу, щоб ви, виконуючи Мої 
пророцтва, склали томи книг з цим Словом, 

яке Я дав вам, а потім робили з нього 
виписки і тлумачення і доводили їх до 

відома ваших ближніх". (U 6, 52) 
 

... "Цією книгою, яку людство з часом 
визнає Третім Заповітом, ти будеш 

захищати Мою справу. Людство знає тільки 
закон "Першої Ери" і те, що написано в 

Першому і Другому Заповітах. Але Третій 
зараз об'єднає і виправить те, що чоловіки 

змінили через непідготовленість і 
нерозуміння". (U 348, 26) 

 
Цей голос, що кличе вас, - це голос 

Божественного Вчителя. Це Слово від Того, 
Хто все створив. Суть цієї роботи стане тим 
наріжним каменем, на який спиратимуться 

всі накази в майбутньому. Той, Хто має 
владу над усім, перетворить ваші кам'яні 

серця на святилище любові та піднесення і 
запалить світло там, де була лише темрява". 

 
У зв'язку з цифрою маються на увазі цитати 

в 12-ти томах "Книги істинного життя". 
 

Коли Господь неодноразово згадує у Своїх 
зверненнях і проповідях "Книгу" або "Мою 

Книгу", Він має на увазі не матеріальну 
книгу, подібну до цієї, а всю сукупність Своїх 

навчань і настанов у цій Третій Ері, які Він 
приніс людству в Мексиці від Свого 

першого одкровення в 1884 році до 1950 
року. У цій так званій "книзі" Він приніс нам 
Свій "Третій Заповіт", про що неодноразово 
і недвозначно нам підтверджує. Див. також 

розділ 63, вірші 82 і 83 цієї книги. 
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ТРЕТІЙ 
ЗАПОВІТ 

 

I. Другий прихід Христа - 
третій час Об'явлення 

    

Розділ 1 - Очікування Другого 
пришестя Христа 
 
 
1 На початку часів світу не вистачало 
любові. Перші люди були далекі від 
відчуття і розуміння того, що Божественна 
Сила - це сутність Духу, першооснова всього 
створеного. 
2 Вони вірили в Бога, але приписували Йому 
тільки силу та справедливість. Люди 
думали, що розуміють Божественну мову 
через стихії природи, тому, бачачи їх 
м'якими і мирними, думали, що Господь 
задоволений справами людей; коли ж сили 
природи виходили на волю, думали, що 
бачать в них гнів Божий, що проявляється в 
такій формі. 
3 У серцях людей сформувалося уявлення 
про страшного Бога, який несе в собі гнів і 
почуття помсти. Тому, коли їм здавалося, 
що вони образили Бога, вони приносили 
Йому цілопалення і жертви в надії 
умилостивити Його. 
4 Кажу вам, що ті приношення не були 
натхненні любов'ю до Бога: це був страх 
перед Божественною справедливістю, страх 
перед покаранням, який спонукав перші 
народи платити данину своєму Господеві. 
5 Вони називали Божественного Духа 
просто Богом, але ніколи не називали Його 
Отцем чи Учителем. 
6 Саме патріархи і перші пророки почали 
давати людині зрозуміти, що Бог є 
справедливість - так, але досконала 

справедливість, що Він є Отець понад усе і 
як Отець любить усі свої творіння. 
7 Крок за кроком людство повільно 
мандрувало шляхом свого духовного 
розвитку і продовжувало своє 
паломництво, переходячи з однієї епохи в 
іншу і пізнаючи трохи більше Божественної 
Таємниці через одкровення, які Бог дарував 
Своїм дітям у всі часи. 
8 Проте людина не досягла повного 
пізнання Божественної любові, бо не 
любила по-справжньому Бога як Отця і не 
була здатна відчути в своєму серці ту 
любов, яку завжди виявляв до неї 
Господь..... 
9 Потрібно було, щоб досконала любов 
стала людиною, щоб "Слово" втілилося і 
прийняло тіло, яке можна було б помацати і 
побачити; щоб люди нарешті відчули, як 
сильно і в який спосіб Бог їх любить. 
10 Не всі визнали присутність Отця в Ісусі. 
Як вони могли впізнати Його, адже Ісус був 
смиренним, милосердним і люблячим 
навіть до тих, хто Його кривдив? Вони 
вважали Бога сильним і гордим по 
відношенню до Своїх ворогів, суворим і 
грізним по відношенню до тих, хто Його 
ображає. 
11 Але так само, як багато хто відкинув те 
слово, так само багато хто повірив йому - 
тому слову, що проникало до самої глибини 
серця. Це шлях зцілення страждань і 
невиліковних хвороб лише ласкою, 
поглядом безмежного співчуття, словом 
надії. Ця настанова Отця, яка була 
обітницею нового світу, життя, сповненого 
світла і справедливості, вже не могла бути 
стерта з багатьох сердець, які зрозуміли, що 
ця Божественна Людина була істиною Отця, 
Божественною любов'ю Того, Кого люди не 
знали, а тому не могли любити. 
12 Насіння цієї найвищої істини було навіки 
посіяне в серці людства. Христос був сіячем, 
і він досі доглядає за своїм насінням. Потім 
він принесе свій плід і буде 
насолоджуватися ним вічно. Тоді він більше 
не скаже: "Я хочу їсти" або "Я хочу пити", бо 
нарешті його діти будуть любити його так, 
як він любив їх з самого початку. 
13 Хто говорить вам про Христа, учні? Він 
сам. 
14 Це Я, Слово, промовляю до вас, людство, 
наново. Знайте Мене, не сумнівайтеся в 



Моїй Присутності через непомітність, в якій 
Я проявляю Себе. Зі Мною не може бути 
зарозумілості. 
15 пізнайте Мене за Моїм способом життя в 
тодішньому світі, пам'ятайте, що Я помер 
так само смиренно, як народився і жив. 
(296, 4- 16) 
 
Надії та очікування 
16 після Мого відходу в Другу Еру Моє 
повернення чекали з покоління в покоління 
ті, хто зберіг віру в Мене. Від батьків до 
дітей передавалася Божественна обітниця, і 
Моє Слово підтримувало в них прагнення 
пережити Моє повернення. 
17 Кожне покоління вважало себе 
обдарованим, сподіваючись, що в них 
здійсниться слово їхнього Господа. 
18 Так минав час, і покоління також минали, 
і з сердець Моєї обітниці дедалі більше 
витіснялося, і люди забували пильнувати й 
молитися. (356,4- 5) 
19 Світ піддається випробуванню, народи 
відчувають всю вагу Моєї справедливості, 
що падає на них, і Моє світло, Мій голос, що 
кличе вас, дає про себе знати в усьому 
людстві. 
20 люди відчувають Мою Присутність, вони 
відчувають Мій Вселенський Промінь, що 
сходить і спочиває на них. Вони відчувають 
Мене, не знаючи цієї Справи, не чуючи 
Мого Слова, і підносять до Мене свої душі, 
щоб запитати Мене: "Господи, в який час 
ми живемо? Ці нещастя і страждання, які 
обрушилися на людей, що вони означають, 
Отче? Хіба Ти не чуєш плачу цього світу? 
Хіба Ти не казав, що прийдеш знову? Коли 
Ти прийдеш, Господи? І в кожній 
конфесійній групі і релігійній громаді дух 
Моїх дітей піднімається, і вони шукають 
Мене, просять Мене, просять Мене і 
чекають Мене. (222,29) 
21 Люди запитують Мене і кажуть Мені: 
"Господи, якщо Ти є, 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 
їх повно у світі. Невже ми більше не 
викликаємо Твого співчуття? 

22 Ти сказав Своїм апостолам, що 
повернешся до народу і що даси знаки 
Свого приходу, які ми тепер віримо, що 
бачимо. Чому Ти не показуєш нам Свого 
обличчя?". 
Об'явлення Христа про Його Другий прихід 
у Слові, в духовній формі, яке почалося в 
1866 році в Мексиці через першопрохідця 
Іллю. 
23 Ось так люди чекають на Мене, не 
відчуваючи, що Я серед них. Я перед їхніми 
очима, а вони Мене не бачать; 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. 
24 І справді, знаки Мого об'явлення в цьому 
часі були великі, навіть кров 
що проливається в ріках і поливає землю, 
означив час Моєї присутності серед вас як 
Духа Святого. (62,27 - 29) 
25 Ніхто не повинен дивуватися Моїй 
присутності. Вже через Ісуса Я вказував вам 
на події, які будуть провіщати Мій прояв як 
Духа Істини. Я також говорив вам, що Мій 
прихід буде в дусі, щоб ніхто не очікував 
матеріальних проявів, які ніколи не 
настануть. 
26. подивіться на єврейський народ, як 
вони все ще чекають Месію, але Він не 
прийде в тому вигляді, в якому вони 
очікують, тому що Істинний вже був з ними, 
а вони не впізнали Його. 
27 людство, невже ви не визнаєте Моє нове 
одкровення, щоб продовжувати очікувати 
Мене згідно з вашою вірою, а не згідно з 
тим, що Я вам обіцяв? (99,2) 
28 Світ не повинен чекати нового Месії. Так 
само, як Я обіцяв прийти знову, Я також 
даю вам знати, що Мій прихід буде 
духовним; але люди ніколи не знали, як 
підготувати себе, щоб прийняти Мене. 
29 У той час люди сумнівалися, що Бог 
може ховатися в Ісусі, якого вони вважали 
людиною, подібною до всіх інших і такою ж 
нещасною, як і всі інші. Проте, зважаючи на 
могутні діяння Христа, люди згодом 
прийшли до віри, що в цій людині, яка 
народилася, виросла і померла у світі, було 
"Слово" Боже. Але в нинішній час багато хто 
підтвердив би Мій прихід тільки в тому 



випадку, якби Я прийшов як людина, як це 
було в Другу Епоху. 
30. докази того, що Я приходжу в Дусі і 
таким чином відкриваю Себе людству, не 
будуть визнані всіма, незважаючи на 
свідчення, бо матеріалізм буде як темна 
пов'язка на очах у деяких. 
31. скільки людей хотіли б ще раз побачити, 
як Христос страждає на землі і отримати від 
Нього чудо, щоб повірити в Його 
присутність або в Його існування. Поправді 
ж кажу вам, що вже не буде на цій землі 
ясел, де б Я народився як людина, і не буде 
іншої Голгофи, де б Я помер. Тепер усі, хто 
воскресне до істинного життя, відчують, як 
Я народжуюсь у їхніх серцях, так само, як 
усі, хто вперто перебуває у гріху, відчують, 
як Я вмираю у їхніх серцях. (88,27- 29) 
32 Подивіться, скільки людей в цей час 
досліджують Писання минулих віків, 
роздумують над пророками і намагаються 
збагнути обітниці, які дав Христос про Свій 
прихід. 
33 Послухайте, як вони кажуть: "Учитель 
близько" - "Господь вже тут", або: "Він 
скоро прийде", додаючи: "Ознаки Його 
повернення ясні і очевидні". 
34 Одні шукають Мене і кличуть Мене, інші 
відчувають Мою присутність, а ще інші 
відчувають Мій прихід духом. 
35 О, якби тільки була в усіх та жага 
пізнання, якби тільки всі мали те прагнення 
до пізнання найвищої істини! (239,68 - 71) 
36. подивіться, як люди в усіх конфесіях і 
сектах шукають крізь час, життя і події в 
надії виявити знаки, що сповіщають про Мій 
прихід. Це невігласи, які не знають, що Я 
проявляю Себе вже давно і що незабаром 
цей прояв закінчиться. 
37. але й вам кажу, що багато хто з тих, хто 
чекає на Мене з такою тугою, не впізнали б 
Мене, якби побачили, як Я виявляю Себе, а 
навпаки, відкинули б Мене зразу. 
38. тільки свідчення дійдуть до них, і через 
них вони все ще будуть вірити, що Я був 
серед Моїх дітей. 
39. ви теж внутрішньо чекали Мене з 
нетерпінням, але Я знав, що ви впізнаєте 
Мене і будете серед Моїх працівників у цей 
час. (255,2 - 4) 
 
Біблійні обітниці  
40 У Своєму одкровенні через Ісуса Я 

сповістив вам про прихід Святого Духа, і 
люди повірили, що це божество, яке 
перебуває в Бозі, не визнане ними, не 
будучи здатними зрозуміти, що коли Я 
говорив про Святого Духа, Я говорив вам 
про єдиного Бога, який готував час, коли Він 
відкриє Себе людям через людську 
здатність розуміння. (8,4) 
41. чому хтось повинен дивуватися Моїм 
новим одкровенням? Істинно кажу вам, що 
патріархи давніх часів уже знали про прихід 
цього віку, бачили його провидці інших віків 
і сповіщали його пророки. Це була 
Божественна обіцянка, дана людині задовго 
до того, як я прийшов у світ в Ісусі. 
42. коли Я сповістив Своїм учням про Своє 
повторне пришестя і розповів їм про те, 
яким чином Я зроблю Себе відомим людям, 
минуло багато часу з того моменту, як вам 
була дана обітниця. 
43 А тепер ви маєте хід того часу перед 
вашими очима, і ось ті пророцтва 
збуваються. Кого цим можна здивувати? 
Тільки ті, хто спав у темряві, або ті, хто 
погасив у собі Мої обітниці. (12,97 - 99) 
Термін "темрява" тут і в інших місцях має 
значення "відсутність знань", 
"невігластво", тоді як "світло" 
вживається в протилежному значенні як 
символ "знання", "просвітлення".  
44. знаючи, що ви будете мало 
заглиблюватися в Моє вчення, і 
передбачаючи помилки, в які ви впадете в 
тлумаченні Моїх одкровень, Я сповістив про 
Своє повернення до вас, сказавши вам, що 
пошлю вам Духа Істини, щоб прояснити 
багато таємниць і пояснити вам те, чого ви 
не розумієте. 
45. бо в основі Мого пророчого Слова Я 
відкрив вам, що в цей час Я не прийду в 
громі і блискавці, як це було на Синаї, і не 
стану людиною і не олюдню Свою любов і 
Свої слова, як це було в "Другій Ері", але що 
Я прийду до вашого духу в промені Моєї 
мудрості, дивуючи ваш розум світлом 
натхнення і кличучи до дверей ваших 
сердець голосом, зрозумілим вашому духу. 
Ці прогнози і обіцянки якраз зараз 
збуваються. 
46. досить трохи підготувати вас, щоб 
побачити Моє світло і відчути присутність 
Мого Духа - того самого, який оголосив вам, 



що прийде, щоб навчити вас і відкрити 
істину. (108,22 - 23) 
47. є багато тих, хто зі страху або через брак 
старанності не розвинувся і лише 
дотримується Закону Мойсея, не визнаючи 
пришестя Месії, а інші, хоч і вірять в Ісуса, 
все ще не очікують обіцяного Духа 
Утішителя. Зараз Я спускаюся втретє, і вони 
Мене не чекали. 
48 Ангели оголосили ці об'явлення, і їхній 
заклик наповнив кімнату. Ви їх впізнали? Це 
світ духів прийшов до вас, щоб засвідчити 
Мою присутність. Все, що написано, 
збудеться. Розв'язана руйнація переможе 
зарозумілість і марнославство людини, і 
вона - смирившись - буде шукати Мене і 
називати Мене Отцем. (179,38 - 39) 
49. ось що Я сказав вам тоді: "Те, що Я 
сказав вам, - це ще не все, чого Я маю 
навчити вас. Для того, щоб ви могли знати 
все, Я повинен спочатку піти і послати вам 
Духа Істини, щоб пояснити все, що Я сказав і 
зробив. Я обіцяю вам Утішителя в часи 
випробувань". Але цей Утішитель, цей 
Пояснювач - Я Сам повертаюся, щоб 
просвітити вас і допомогти вам зрозуміти 
минуле вчення і це нове, яке Я несу вам 
зараз. (339,26) 
50 У мудрості - цілющий бальзам і потіха, за 
якою прагне серце твоє. Ось чому Я колись 
обіцяв вам духа істини як духа втіхи. Але 
важливо мати віру, щоб не стояти на місці 
на шляху і не відчувати страху перед 
випробуваннями. (263,10 - 11) 
 
Здійснені прикмети  
51 Мало хто з людей розпізнає ознаки того, 
що настала нова епоха і що Я в даний час 
духовно відкриваю Себе людству. Більшість 
з них присвячують своє життя і зусилля 
матеріальному прогресу, і в цій нещадній, а 
часом і кривавій боротьбі за досягнення 
своїх цілей вони живуть як сліпці, втрачають 
орієнтир, вже не знають, до чого прагнуть, 
не бачать яскравого сяйва нового світанку, 
не сприймають знаків і далекі від пізнання 
Моїх одкровень. 
52. це людство більше вірило у вчення і 
слова людей, ніж в одкровення, які Я 
дарував йому протягом століть. Чи чекаєте 
ви, що Отець у Своїй справедливості пошле 
вам ще більші знамення, ніж ті, які ви 
бачите на кожному кроці, щоб ви відчули і 

повірили, що настав час, передвіщений для 
Мого прояву як Духа Істини? О люди 
маловірні! Тепер ви зрозумієте, учні, чому Я 
іноді кажу вам, що Мій голос волає в 
пустелі, бо немає нікого, хто б почув його і 
дійсно звернув на нього увагу. (93, 27 - 28) 
53. для того, щоб усі люди землі могли 
повірити в істинність цього послання, Я 
зробив так, що по всій землі стали 
відчутними ті знамення, які були 
пророковані в давнину, - пророцтва, які 
говорили про Моє повернення. 
54. отже, коли ця Добра Новина досягне 
народів, люди будуть досліджувати і 
вивчати все, що було сказано їм в ці часи, і 
здивовані і радісні вони виявлять, що все, 
що було оголошено і обіцяно про Моє 
повернення, було вірно виконано, згідно з 
Тим, у Кого є тільки одна воля, одне слово і 
один закон. (251,49) 
55. в "Другій Ері" Я оголосив Моє нове 
одкровення Моїм апостолам, і коли вони 
запитали Мене, які ознаки будуть 
провіщати цей час, Я оголосив їм одну за 
одною, а також докази, які Я дам їм. 
Історія спасіння розділена Христом на 3 
основні частини, віки або "часи", "Другий 
вік" - це час Божого об'явлення через Ісуса і 
час після нього (див. розділ 38 для більш 
детальної інформації)  
56. провісники з'явилися до останнього, 
сповіщаючи, що настав час, про який 
провіщав Ісус, і тепер я прошу вас: Якщо це 
духовне проявлення, до якого Я змушую вас 
долучитися, не було істиною - тоді чому 
Христос не з'явився (в тій формі, якої 
очікували віруючі), хоча знамення 
прийшли? Чи ви вважаєте, що спокусник 
також має владу над усім творінням і над 
силами природи, щоб обманювати вас? 
57. 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, яким би засліпленням він 
не володів. 
58. тому Я сказав вам: Перш ніж ви сліпою 
вірою кинетеся на цей шлях, перевірте, 
скільки хочете! Зрозумійте, що це Слово 
було дано для всіх, і що Я ніколи не 
залишав жодної його частини тільки для 



певних людей. Переконайтеся, що в цій 
роботі немає книг, в яких я намагаюся 
приховати від вас будь-яку таємницю 
вчення. 
59. але Я також сказав 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 прийняли її до серця в цей 
час. (63,79 - 80) 
60 Відтоді, як прийшли знамення та 
відвідини, а Я не з'явився ні в синагозі, ні в 
жодній церкві, чи не підозрює світ, що Я 
маю тепер десь об'явитися, бо не можу піти 
проти Свого Слова? (81,41) 
 

Розділ 2 - Світанок третьої ери 
 
Перше проголошення  
1 Це день пам'яті: в день, подібний до 
сьогоднішнього, Я освятив Своїх перших 
носіїв голосу, щоб оголосити через них Мої 
нові директиви і Мої нові одкровення. Дух 
Іллі засяяв через Роке Рохаса, щоб нагадати 
вам про шлях, який є Законом Божим. 
- Ім'я цього першого носія голосу 
вимовляється як "Роке Рохас". 
2 Момент був урочистий, дух присутніх 
тремтів від страху і захоплення, як тремтіло 
серце Ізраїлю на горі Синай, коли був 
проголошений Закон; як тремтіли учні, коли 
бачили преображення Ісуса на горі Фавор, 
коли Мойсей і Ілля духовно з'явилися 
праворуч і ліворуч від Учителя. 
3 Це 1 вересня 1866 року стало 
народженням нової епохи, світанком 
нового дня: "Третьої ери", що настала для 
людства. 
4 З того часу багато пророцтв і багато 
обітниць, які Бог давав людям протягом 
тисячоліть, невпинно виконувалися. Вони 
здійснилися у вас, чоловіки і жінки, які 
населяють світ у цей час. Хто з вас, 
можливо, був на землі, коли були 
виголошені ці пророцтва і дані ці обіцянки? 
Я один знаю; але головне, щоб ви знали, що 
Я обіцяв вам, і що Я зараз виконую це. 
5 Чи знаєте ви про ту "хмару", на якій Мої 
учні бачили, як Я возносився, коли востаннє 
об'явив їм Себе? Бо правдиво написано, що 
Я повернуся "на хмарі", і Я сповнив це. 1 

вересня 1866 року Мій Дух прийшов на 
символічній хмарі, щоб підготувати вас до 
прийняття нового вчення. Після цього, у 
1884 році, Я почав давати вам Своє вчення. 
6. я прийшов не як людина, але духовно, 
обмежений променем світла, щоб він 
спирався на людську здатність розуміння. 
Це засіб, обраний Моєю Волею, щоб 
говорити з вами в цей час, і Я зарахую вам 
віру, яку ви маєте в це Слово. 
7 Бо не Мойсей веде вас через пустелю до 
Землі Обітованої, і не Христос як людина 
змушує вас почути Його Слово Життя як 
шлях до спасіння і свободи. Зараз до ваших 
вух доноситься людський голос цих істот, і 
необхідно одухотворити себе, щоб відкрити 
Божественну Сутність, в якій присутній Я. 
Тому кажу вам, що гідно того, щоб ви 
вірили в це слово, бо воно дається через 
недосконалі істоти. (236,46 - 50) 
8 У 1866 році виникла перша громада 
спіритуалістів, учнів цієї Праці. Під світлом 
мого Духа і навчені Іллею, ті перші учні 
почали отримувати промені послання, які 
ви зараз, їх завершення, отримуєте в 
достатку. (255,10) 
 
Послання та поради по всьому світу 
9 Ілля, який повинен був прийти першим, 
щоб приготувати шлях Господній, вперше 
виявив себе в 1866 році через людське 
розуміння. 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 ті вчені, які вивчають 
зорі і яких в давнину називали магами, 
засвідчать, що небеса дали знаки, які є 
Божественними покликами. (63,81) 
10. не думайте, що в цій точці землі, де 
звучить це слово, це єдине місце, де Я 
перебуваю зі Своїми дітьми. Бо істинно 
кажу вам, що Мій прояв у різних формах є 
універсальним. 
11 Ілля, що виявив себе між вами як 
провісник Моєї звістки через людське 
розуміння, прийшов не тільки на цю землю, 
де ви живете. Він ходив з однієї точки землі 
в іншу і сповіщав про Нову Еру і 
наближення Царства Небесного. 
12 З усіх боків лунали заклики, що 
сповіщали про Мій прихід до вас: потрясена 
природа рухала землю, наука дивувалася 
при вигляді нових відкриттів, духовний світ 



кидався на людей, і все ж людство 
залишалося глухим до цих закликів, 
провісників нової епохи. 
- Цей вислів відноситься до мешканців 
вищих потойбічних планів, світлих духів 
духовного світу Бога 
13 Потік Божественного Світла зійшов, щоб 
вивести людей з їхньої темряви. Але ці - 
егоїстичні і матеріалізовані, далекі від 
прагнення до досконалості 
Духа прагнути до морального 
вдосконалення свого життя на землі - 
використовували це світло лише для 
створення собі тронів і слави, зручностей і 
насолод для тіла, а якщо вважали за 
потрібне, то й зброї для знищення життя 
своїх ближніх. Їхні очі були засліплені 
інтенсивністю Мого світла, і їхнє 
марнославство стало їхньою погибеллю. 
Але я кажу вам, що через це саме світло 
вони знайдуть істину, відкриють шлях і 
врятують себе. 
-- Це означає протилежність 
"одухотвореному", тобто людському 
життю і мисленню, яке пов'язане лише з 
матеріальним і фізичним. 
14 Ті, хто зміг прийняти це світло в своєму 
розумі і прийняв його як божественне 
послання, нехай їхня совість направляє їхні 
кроки і служить орієнтиром для їхньої 
роботи. Бо вони мали передчуття, що 
Господь прийшов знову і що Він з народом. 
15. представники різних сект і деномінацій 
не хотіли приймати Мене, їхнє серце, їхня 
гідність і їхня помилкова велич заважали їм 
прийняти Мене духовно. Саме тому по всій 
землі утворилися групи, братства та 
об'єднання тих, хто відчуває присутність 
Нової Ери, хто шукає усамітнення для 
молитви і отримання натхнення від 
Господа. (37,76 - 81) 
16. є релігійні громади, які прагнуть 
підготуватися до Мого повернення, не 
знаючи, що Я вже йду. 
17 Я закликав усіх, і, істинно, Мій заклик і 
чутка про те, що Я нині даю Себе знати 
людям, досягли кожного куточка землі, 
разом зі свідченнями і доказами, які 
говорять про Мене: оновлені грішники, 
навернені невіруючі, "мертві" воскресають, 
невиліковно хворі одужують, і одержимі 
звільняються від свого зла. 

18. але Я знайшов багатьох глухих, інших - 
марнославних у своєму земному престижі, 
а третіх - занадто боязких, щоб зробити Моє 
проявлення відомим як Дух Істини. Я 
приймав і навчав усіх, хто приходив до 
Мене і довіряв Моїй любові. (239,17 - 19) 
19 З інших країн до цього народу прийдуть 
натовпи людей, які будуть жадібно 
розпитувати вас про духовні події, свідками 
яких ви були в цей час, а також про 
одкровення і пророцтва, які Я дав вам. 
20 Бо в багатьох частинах світу були 
отримані Мої послання, в яких говориться, 
що Мій Божественний Промінь зійшов в 
одному місці на Заході, щоб говорити з 
людством цього часу. 
21. коли прийде час, ти побачиш, як вони 
прийдуть з інших народів і країн, щоб 
шукати тебе. Тоді люди великих конфесій 
будуть вражені, що це не до них Я 
звертався. (276,45) 
22 Як мало дбає світ про Мій новий прояв! 
Як мало тих, хто не спить і чекає Мене, і як 
багато тих, хто спить! 
23. про тих, хто живе в очікуванні, можу 
сказати, що не всі здогадуються про дійсну 
форму Моєї присутності в цьому часі. Бо 
якщо одні, під впливом давніх вірувань, 
думають, що Я повертаюся у світ як людина, 
то інші вважають, що Я повинен з'явитися в 
якомусь вигляді, видимому кожному 
людському оку, і дуже мало хто тільки 
здогадується про істину і підозрює, що Моє 
пришестя - духовне. 
24 У той час, як одні гадають, яку форму Я 
прийму, о котрій годині або в який день 
покажу Себе на землі і в якому місці 
з'явлюся, інші кажуть, не думаючи про 
конкретні прояви або час: "Учитель вже 
серед нас, Його світло, яке є Його Дух, 
заливає нас". 
25. коли це послання досягне всіх сердець, 
для деяких це буде момент радості, бо вони 
знайдуть у ньому підтвердження всіх своїх 
передчуттів і віри. Інші, однак, будуть 
заперечувати істинність мого послання, 
оскільки вони не знайдуть його відповідно 
до того, що, як вони вважали, станеться, і 
способу, в який воно буде розкрите. (279,41 
- 44) 
 
Діяльність Іллі як предтечі Господнього 



26. я наказав Іллі повернутися в "Третій 
раз", і я, як Учитель, сповістив про нього в 
той "Другий раз", кажучи: "Воістину, Ілля 
був серед вас, і ви не впізнали його. Я 
повернуся до світу, але істинно кажу вам, 
що переді Мною буде Ілля". 
- див. розділ 38 
27. оскільки кожне слово Вчителя 
збувається, Ілля прийшов переді Мною в 
"Третю Еру", щоб розбудити духів, змусити 
їх запідозрити, що Година Святого Духа 
відкриває свої ворота, сказати кожному 
духу, щоб він розплющив очі, щоб він 
приготувався переступити поріг Другої Ери 
назустріч Третій. Для того, щоб прояв Іллі 
був більш відчутним в цьому "Третьому 
Віці", Я попросив його проявитися через 
праведника: Роке Рохас. 
28 Ілля духовно, з потойбіччя, просвітив 
цього чоловіка, надихнув його, зміцнив 
його і провадив його в усіх його дорогах від 
початку і до кінця. 
29. але поправді не кажу вам, що Він 
вибрав Роке Рохаса з-поміж людей. Я 
вибрав його, послав його дух, 
підготовлений Моєю милістю. Я дав йому 
тіло, так само приготоване Мною, і ви 
знаєте, що він був смиренний, що Отець 
вчинив великі діла через його смирення і 
його чесноти. Він був пророком, глашатаєм, 
провидцем і вождем. З усього цього він 
залишив яскравий приклад народу. 
30 Він був висміяний і зневажений власним 
народом, як Мойсей у пустелі, 
переслідуваний, як пророк Ілля, і змушений 
був відступити на вершини гір, щоб 
молитися і заступатися за свій народ. 
31 Як і Учитель Його, Він був висміяний і 
засуджений священиками та книжниками. 
Як і його Вчитель, лише одиниці повірили, 
пішли за ним і оточили його. Його руки 
випромінювали цілющу силу, творили 
чудеса, які вселяли віру в одних і викликали 
розгубленість в інших. Для декого з його 
вуст прозвучали пророчі слова, які збулися 
в точності до букви. З його вуст лунали 
поради, сповнені втіхи для хворих серцем. 
32 Дух його міг приймати великі натхнення і 
впадати в захоплення, як у праведників, 
апостолів і пророків. Його дух міг 
відірватися від цього світу і тіла, щоб увійти 
в духовну сферу і смиренно дійти до дверей 
Таємної Скарбниці Господньої. Завдяки 

цьому піднесенню дух Іллі давав про себе 
знати першим свідкам ще до того, як 
прийшов промінь Учителя. (345,57 - 58) 
33 Роке Рохас зібрав групу чоловіків і жінок, 
сповнених віри і доброї волі, і там, на лоні 
його перших зборів, Ілля явив себе через 
розум посланця, кажучи: "Я - пророк Ілля, 
той, що Преобразився на горі Тавор". Він 
давав перші вчення своїм першим учням, 
одночасно оголошуючи їм епоху 
одухотворення і пророкуючи їм, що 
незабаром прийде промінь Божественного 
Вчителя, щоб спілкуватися зі своїм 
народом. 
34. Одного разу, коли скромне місце 
зібрання Роке Рохаса було повне 
послідовників, які повірили слову цього 
чоловіка, Ілля зійшов, щоб просвітити розум 
його рупора, і, натхненний Мною, він 
помазав сімох цих віруючих, щоб вони 
представляли або символізували Сім 
печаток. 
35. пізніше, коли настав обіцяний момент 
Мого об'явлення, Я виявив, що з тих семи 
обраних лише одне серце спостерігало в 
очікуванні приходу чистого Подружжя, і це 
серце належало Даміані Ов'єдо, незайманій 
дівчині, чий розум першим прийняв світло 
Божественного Променя в нагороду за її 
наполегливість і її підготовку. 
36 Даміана Ов'єдо представляла Шосту 
Печатку. Це стало ще одним доказом того, 
що світло Шостої Печатки є тим, що осяває 
цю епоху. (1,6 - 9) 
- Цим терміном, який посилається на 
Об'явлення Івана, позначається 
передостання з "семи печаток", які слід 
розуміти як символи 7 епох в рамках 3 віків 
історії спасіння (більш детально див. главу 
38). 
37 Лише деякі могли 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, дозволила побачити її вміст і 
вилилася на людство рікою праведності і 
світла. Таким чином здійснилося багато 
обіцянок і пророцтв. 
38 Ілля, як Ісус та Мойсей, просвітив очі 
духа вашого, щоб ви побачили Отця. 
Мойсей навчав вас: "Люби ближнього 
твого, як самого себе". Ісус сказав вам: 



"Любіть один одного!". Ілля заповів вам 
мати все більше і більше співчуття до 
ближнього, і тут же додав: "І побачите Отця 
Мого у всій славі Його". (81,36 - 37) 
39. коли темрява, що огортає людство, 
розвіється і в духовних істотах стане світло, 
вони відчують присутність нової епохи, бо 
Ілля повернувся до людей. 
40 А що вони не могли Його бачити, то 
треба було, щоб дух Його виявив себе через 
людське розуміння, і Він з'явився перед 
пророками в тому знаку пророка Іллі: над 
хмарами на вогненній колісниці Своїй. 
41. ілля прийшов у цей час як предтеча, щоб 
приготувати Мій прихід. Він прийшов як 
пророк, щоб сповістити вам нову епоху з її 
боротьбою і випробуваннями, але також і з 
мудрістю її одкровень. Він приходить на 
своєму транспортному засобі світла, щоб 
запросити вас сісти на нього, підняти вас 
вище хмар і доставити до Духовного Дому, 
де панує мир. Довіряйте Йому як Доброму 
Пастирю, йдіть за Ним духовно, як народ 
йшов за Мойсеєм у "перший час". Моліться, 
щоб Він допоміг вам у виконанні вашої місії, 
і якщо ви бажаєте йти за Ним, робіть це". 
(31,58 - 59) 
42 Ілля, дух великої сили, невизнаний 
людством, завжди був моїм предтечею. 
Сьогодні він прийшов ще раз, щоб зібрати 
позначених - до мене, як і до всіх людей. 
- Позначені (ісп. marcados) або запечатані 
(Євангеліє від Іоанна, гл. 14:1-5) - це обрані 
Христом, які отримали від Нього знак 
Божественної Трійці на чоло своє. 
(Детальніше див. главу 39, останній 
розділ). 
43 Якщо ви приготуєтесь і вивчите Моє 
вчення, щоб пізнати Мою волю, то Ілля 
прийде вам на допомогу і буде вашою 
підтримкою і другом. 
44. ілля - це (а) Божественний Промінь, 
який просвітлює і направляє всі істоти і веде 
їх до Мене. Любіть Його і поклоняйтеся 
Йому як своєму першопрохідцю і 
заступнику. (53,42 - 44) 
45 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 готує свої 
народи, свої армії для боротьби з 
темрявою, яка виникла через невігластво, 

гріх, фанатизм і матеріалізм людства. 
(67,60) 
46 Тепер завдання всіх, хто вже оснащений і 
пробуджений, проголосити звільнення 
світу. Пам'ятайте, що Ілля, Обіцяний на цей 
час, нині готує все, щоб визволити 
поневолені матеріалізмом народи землі з-
під влади фараона, як колись Мойсей у 
Єгипті визволив коліна Ізраїлеві. 
47 Скажіть вашим братам, що Ілля вже 
виявив себе через людське розуміння, що 
його присутність була в Дусі, і він 
продовжуватиме освітлювати шлях усіх 
народів, щоб вони могли рухатися вперед. 
48. ваш Пастир має завдання повернути всі 
створіння на їхній істинний шлях, 
незалежно від того, чи належить це до 
духовної, моральної або матеріальної 
сфери. Тому кажу вам, що народи, які 
приймуть поклик свого Господа через Іллю, 
будуть благословенні, бо вони залишаться 
об'єднаними законом справедливості і 
любові, який принесе їм мир як плід їхнього 
порозуміння і братерства. Об'єднавшись, 
вони вийдуть на поле бою, де боротимуться 
проти корупції, матеріалізму та брехні. 
49. у цій боротьбі люди цього часу 
переживуть нові чудеса і осягнуть духовний 
сенс життя - той, що говорить про 
безсмертя і мир. Вони перестануть вбивати 
один одного, тому що зрозуміють, що вони 
повинні знищити своє невігластво, свій 
егоїзм і зіпсовані пристрасті, з яких виникли 
їхні падіння і труднощі, як матеріальні, так і 
духовні. (160,34 - 36) 
50 Ілля - це промінь Божий, світлом якого 
Він розвіє вашу темряву і визволить вас від 
рабства цього віку, яке є рабством гріха, 
який проведе ваш дух через пустелю, поки 
він не досягне "Обіцяної землі" в лоні 
Божому. (236,68) 
 

Розділ 3 - Духовне сонце 
Христового Пришестя  
 
Пришестя Господнє 
1 Я присутній в людстві в той час, коли нові 
відкриття змінили життя людей, і даю 
відчути Мою присутність серед вас з тією ж 
смиренністю, яку ви колись знали в Мені. 



2 "Слово" Боже не стало знову людиною, 
Христос не народився знову в убогості 
стайні - ні, бо більше не потрібно, щоб тіло 
свідчило про силу Божу. Якщо люди 
думають, що ось це тіло - це Бог, який 
прийшов у світ, то вони помиляються. 
Присутність Бога є духовною, 
універсальною, безмежною. 
3 Якби все, чого досягли люди за цей час, 
було в межах справедливого, законного і 
доброго, то Мені не було б потреби знову 
спускатися, щоб говорити з вами. Але не всі 
справи, які пропонує Мені це людство, є 
добрими: багато переступів, багато 
несправедливостей, багато відхилень і злих 
справ. Тому потрібно було Моїй 
турботливій любові розбудити людину, 
коли вона найбільш поглинута своєю 
роботою, нагадати їй про обов'язки, про які 
вона забула і Кому вона зобов'язана всім, 
що є і що буде. 
4. щоб зробити Себе чутним для 
матеріалізованого людства, яке не могло 
чути Мене від духу до духу, Мені довелося 
використати їхні духовні дари і здібності, 
щоб зробити Себе відомим через людську 
здатність до розуміння. 
5 Пояснення того, чому Я "зійшов" на 
спілкування з вами, полягає в наступному: 
Оскільки ви не змогли піднятися для бесіди 
з вашим Господом від духу до духу, Мені 
довелося спуститися на рівень нижче, тобто 
від духовного, від Божественного, куди ви 
поки що не можете дотягнутися. Тоді Мені 
довелося скористатися вашим органом 
інтелекту, який має своє місце в мозку 
людини, і перевести Моє Божественне 
натхнення в людські слова і матеріальні 
звуки. 
6. людина потребує розширених знань, і 
саме Бог приходить до людини, щоб 
довірити їй мудрість. Якщо обраний засіб 
для Мого короткого проголошення через 
орган розуміння не здається гідним цих 
рупорів, Я кажу вам істинно, що послання, 
передане через них, дуже велике. Ви б 
вважали за краще, щоб Моє проголошення 
було зроблено людям з помпезністю і 
церемоніями, які справили б враження, але 
які в дійсності, якщо дивитися з точки зору 
духу, були б марними і не містили б 
істинного світла. 

7 Я міг би прийти під блискавками і бурями, 
щоб дати відчути Свою силу; але тоді як 
легко було б людині визнати, що прийшла 
присутність Господа! Але чи не здається 
вам, що тоді б у ваше серце повернувся 
страх, а також думка про щось 
незрозуміле? Чи не здається вам, що будь-
яке почуття любові до Отця обернулося б 
лише страхом перед Його справедливістю? 
Але знайте, що Бог, хоч і є всемогутньою 
силою, але не цією силою переможе вас, не 
нею переможе, а іншою силою - силою 
любові. 
8 Це Божественний Дух промовляє сьогодні 
до всесвіту. Це Він проливає світло на все 
те, що ви не бачили ясно в інші часи. Він - 
світанок нового дня для всіх людей, бо Він 
звільнить вас від помилкових страхів, усуне 
ваші сумніви, щоб звільнити ваш дух і ваш 
розум. 
9 Кажу вам: Після того, як ви пізнаєте суть 
Мого вчення і праведність Моїх законів, ви 
також усвідомите ті межі, які наклала на вас 
ваша уява і не дала вам вийти за межі 
невеликого знання істини. 
10 Більше не буде страху або страху 
покарання, який утримує вас від 
дослідження, від відкриттів. Лише якщо ти 
справді хочеш пізнати те, що для тебе 
незбагненне, твоя совість заборонить тобі 
цей шлях; бо ти повинен знати, що людина 
не має права на всю істину і що вона 
повинна осягнути лише ту її частину, яка 
відповідає їй самій. 
11. народ: Якщо Мій прихід був оголошений 
в розпал воєн, розгулу стихійних сил 
природи, епідемій і хаосу, то не тому, що Я 
приніс вам все це, а тому, що Моя 
присутність була б корисною для людства 
саме в цей кризовий час. 
12 І ось сповнилося все, що було сказано 
про Моє повернення. Я приходжу до 
людей, коли світ бореться зі смертю, а 
земля здригається і трясеться у своєму 
передсмертному хрипі, щоб прокласти 
шлях новому людству. Тому заклик Бога в 
"Третій Ері" є закликом любові - любові, яка 
несе і надихає справедливість, братерство і 
мир. 
13 Слово Христове колись проросло в учнях 
Його, і в народі, що пішов за ними, зросло 
насіння Його. Його вчення поширилося і 
його значення розійшлося по всьому світу. 



Так само поширюватиметься і це нинішнє 
вчення, яке буде прийняте всіма, хто 
здатний його відчути і зрозуміти. (296, 17 - 
27, 35) 
 
Всі очі будуть дивитися на Мене 
14 Ісус сказав Своїм учням: "Ненадовго 
відійду від вас - і повернуся". Тоді їм було 
відкрито, що їхній Учитель прийде "на 
хмарі", оточений ангелами, і буде посилати 
на землю промені світла. 
15. ось Я зараз "на хмарі", оточений 
ангелами, які є духовними істотами, що 
відкрилися вам як посланці Моєї 
Божественності і як ваші добрі порадники. 
Промені світла - це Моє Слово, яке несе вам 
нові одкровення, яке переповнює мудрістю 
кожну здатність розуміння. 
16 Блаженні ті, що увірували, не бачачи, бо 
вони відчувають Мою присутність. (142, 50 - 
52) 
17 людина відкриє Істину за допомогою 
свого духу, всі відчують Мою Присутність; 
бо Я вже говорив вам тоді, що кожне око 
побачить Мене, коли прийде час. 
18. тепер, цей час, в якому ви живете, є 
саме тим, який був оголошений Моїм 
Словом і Моїми пророками минулих часів, в 
якому всі люди будуть бачити Мене за 
допомогою відчуттів і здібностей їхнього 
духу. 
19 Їм не потрібно буде бачити Мене 
обмеженим чином в людській формі, щоб 
мати можливість сказати, що вони бачили 
Мене, але буде достатньо, щоб їхній дух 
відчув Мене, а їхній розум осягнув Мене, 
щоб мати можливість сказати цілком 
правдиво, що вони бачили Мене. 
20. любов, і віра, і розум можуть бачити 
нескінченно далі, ніж ваші очі. Ось чому Я 
кажу вам, що Мені немає необхідності 
обмежувати Свою присутність людською 
формою або за допомогою якоїсь 
символічної фігури для того, щоб змусити 
вас побачити Мене. 
21. скільки з тих, хто бачив Мене або 
рухався зі Мною в ту "Другу Еру", навіть не 
знали, хто Я такий. З іншого боку, скільки 
тих, хто навіть не знав, коли Я народився 
людиною, бачили Мене духом, впізнавали 
Мене за Моїм світлом і раділи Моїй 
присутності завдяки своїй вірі. 

22. відкрийте всі ваші очі і доведіть своєю 
вірою, що ви - діти світла. Ви всі можете 
бачити Мене, але для цього необхідно, щоб 
у вас була віра. (340, 45 - 51) 
23 Кажу вам: Якщо ж це людство через 
свою недоброзичливість, через 
відвернення від правди і добра буде ще 
більше проти Мене, то Я з'явлюся на 
їхньому шляху, сповнений слави, як перед 
Саулом, і змушу їх почути Мій Голос. 
24 тоді ви побачите, як багато з тих, хто, не 
знаючи того, переслідував Мене, вийдуть 
перетвореними і просвітленими, щоб іти за 
Мною дорогами добра, любові та 
праведності. 
25 Я скажу вам: Зупиніться, подорожні, і 
нап'єтеся з цього джерела кришталевих 
вод! Відпочивайте від нелегкого життєвого 
шляху, який я вам нав'язав. Довірте Мені 
свої печалі і дозвольте Моєму погляду 
проникнути в глибину вашого духу, бо Я 
хочу наповнити вас благодаттю і втішити 
вас. (82,46) 
26. моя Любов змусить тремтіти твої 
найчутливіші струни. Але саме відповідність 
вашій совісті змусить вас почути Мій 
Божественний Концерт, і багато хто з вас 
побачить Мене в солодкому образі Ісуса. 
27. я повинен вказати вам, що форма Ісуса 
не є найдосконалішим способом, в якому 
ви побачите Мене. Коли Я говорив вам у 
минулі часи: "Всі очі побачать Мене", Я дав 
вам зрозуміти, що ви всі будете знати 
істину, хоча Я повинен сказати вам, що Я 
буду обмежувати Себе відповідно до 
еволюції кожного духу. Але, піднімаючись 
сходами до досконалості, ти неодмінно 
побачиш Мене у всій Моїй славі. 
28 Не намагайтеся тепер уявити Мене 
якимось чином. Подумайте: якщо ваш дух, 
хоч і обмежений, але є сутність, є світло - то 
яку форму може мати Вселенський Дух 
вашого Господа, що не має ні початку, ні 
кінця? Залиш незбагненне в Моїй Книзі 
Божественної Мудрості. (314,69 - 70) 
29. у Моєму Слові про "Другу Еру" Я даю 
вам знати, що Я прийду до вас знову, що 
Мої духовні воїни зійдуть зі Мною. Але 
людство не зрозуміло і не витлумачило 
правильно значення Мого Слова. 
30 Ось чому кожна релігійна громада очікує 
Мене серед себе, ось чому вони очікують 
побачити Мене своїми смертними очима; 



але ті, хто очікує Мене зараз таким чином, є 
тими самими, хто колись заперечував, що 
Ісус був Месією, і вважав Його мрійником. 
31 Сьогодні кажу вам, Моїм учням, що 
настане час, коли ви побачите Мене в усій 
славі Моїй. Тоді земля і її мешканці 
очистяться, а доброчесність і краса духу 
відновляться. Біль зникне і все буде 
блаженством, буде нескінченний "день" 
без кінця для вас. Ви не хочете побачити ці 
дива? Хіба ви не хочете, щоб ваші діти 
спілкувалися з Моїм Духом і формували світ 
миру, вільний від гріха? (181, 74 , 81) 
32. якби людство було здатне осягнути 
пророцтва "Першої" і "Другої Ери", воно не 
було б розгубленим 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. 
33 Сенс мого вчення однаковий в обидва 
часи. Вона готує вас до того, щоб зробити 
це життя люблячим, хоч і швидкоплинним, 
домом, де люди ставляться один до одного 
як брати і сестри і дарують один одному 
тепло справжнього братерства. 
34. також підготуйте дух, щоб увійти в ті 
світи або домівки, які Господь приготував 
для Своїх дітей після цього життя. Я бажаю, 
щоб, коли ви досягнете їх, ви не відчували 
відчуження, але щоб ваша одухотвореність і 
внутрішнє знання дозволили вам бачити 
все, з чим ви зіткнетеся - так, ніби ви вже 
були там раніше. У цьому буде багато 
правди, якщо ви вже контактуєте з 
духовним за допомогою молитви. (82,9 - 10) 
35 Я мандрівник, що стукаю до дверей 
ваших сердець. Я стукаю, а ви не знаєте, хто 
там; ви відчиняєте і не впізнаєте мене. Я 
подібний до подорожнього, який 
приходить у село і його ніхто не знає, 
подібний до іноземця, який потрапляє на 
чужу землю і його не розуміють на його 
мові. Так я відчуваю себе серед вас. Коли ви 
відчуєте Мою присутність? О люди, коли ви 
визнаєте Мене, як свого часу Йосип був 
визнаний своїми братами в Єгипті? (90, 1) 
 

Розділ 4 - Навчання через 
божественні прояви 
 

Джерело проявів 
1 До вас промовляє Слово, що споконвіку 
було в Бозі, те саме Слово, що було в Христі, 
і яке ви знаєте нині через Духа Святого, бо 
Слово є Слово, і Закон, і Послання, і 
Об'явлення, і Премудрість. Якщо ви чули 
"Слово" через слова Христа, а тепер 
отримуєте його через натхнення Святого 
Духа - істинно кажу вам, це голос Божий, 
який ви почули. Бо є тільки один Бог, тільки 
одне Слово і тільки один Дух Святий. (13, 
19) 
2 Чи знаєте ви, звідки походить те світло, 
що в словах, які вимовляються з уст 
голосоносців? Його джерело - в добрі, в 
Божественній Любові, у Вселенському 
Світлі, що виходить від Бога. Це промінь або 
іскра того Всесвітнього Світла, що дарує вам 
життя, - частина Нескінченної Сили, що 
рухає все і завдяки якій все вібрує, пульсує і 
безперервно рухається своїми курсами. Це 
те, що ви називаєте божественним сяйвом, 
це світло Божественного Духа, яке 
просвітлює і оживляє духи. (329, 42) 
3 З вами в цю мить говорить Той, Хто 
завжди приходив до вашого спасіння: 
Христос, божественна обіцянка, що зробила 
людину в Ісусі в "Другій Ері", "Слово" Бога, 
що зробило людину; Дух любові, світла, 
мудрості, обмежений променем, який 
торкається духу і розуму людини через 
совість, щоб навчити її передавати Мої 
думки. (90, 33) 
4 Я - Христос, якого переслідували, 
богохульствували і робили обвинуваченим 
у цьому світі. Після всього, що ви зробили 
Мені в "Другій Ері" в Ісусі, Я приходжу до 
вас, щоб ще раз довести вам, що Я простив 
вас і люблю вас. 
5 Нагим ви поклали Мене на хрест, і так 
само Я повертаюся до вас, бо Я не ховаю 
Свого Духа і Своєї Істини від ваших очей під 
одежею лицемірства чи брехні. Але для 
того, щоб ви Мене пізнали, ви повинні 
спочатку очистити своє серце. (29, 27 - 28) 
6 Сьогодні кажу вам: Ось Учитель - той, кого 
в народі називали рабином Галілейським. 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. (68,33) 
 



Місця одкровення і одержувачі проявів 
7 пам'ятайте, що Я є "Слово" Отця; що 
божественна сутність, яку ви отримуєте в 
цьому Слові, є світлом від цього Духа-
Творця; що Я залишив у кожному з вас 
частку Свого Духа. 
8 але коли бачиш бідність, що оточує 
натовп, який слухає Мене, і скромність 
приміщення, де ви зібралися, то запитуєш 
Мене в тиші: "Учителю, чому Ти не вибрав 
для Свого прояву в цей час один з тих 
великих храмів або соборів, де Тобі могли б 
бути запропоновані багаті вівтарі і гідні Тебе 
урочисті церемонії? 
9 Відповідаю тим серцям, що так думають 
про свого Учителя: Не люди довели Мене 
до цієї вбогости. Я Сам обрав для Свого 
прояву смиренне житло в бідному 
передмісті вашого міста, щоб ви зрозуміли: 
не матеріальної данини або зовнішніх 
підношень Я від вас шукаю, а навпаки: Я 
повернувся саме для того, щоб ще раз 
проповідувати смирення, щоб ви знайшли в 
ньому духовність. (36, 24 - 25) 
10. деякі не вірять у Мою присутність через 
бідність і скромність цих місць зібрання і 
незначність носіїв голосу, через яких Я даю 
про Себе знати. Але якби такі сумніви 
вивчили життя Христа, то зрозуміли б, що 
Він ніколи не шукав понтів, почестей чи 
багатства. 
11 Ці місця можуть бути такими ж бідними і 
низькими, як хлів і солома, на якій Я тоді 
народився. (226, 38 - 39) 
12 Не думайте, що Я обрав цей народ для 
Свого нового прояву лише в останню 
годину. Все вже було передбачено від 
вічності. Цей ґрунт, ця раса, ваші духи були 
підготовлені Мною, так само, як і час Моєї 
Присутності також був визначений Моєю 
Волею. 
13. Я вирішив почати Свої прояви з 
найменших, з тих, хто зберіг чистоту розуму 
і духу. Потім Я дозволив усім прийти до 
Мене, бо за Моїм столом немає ні 
відмінностей, ні фаворитизму. Моє Слово, 
послане цьому народу, було простим і 
скромним за своєю формою, доступним для 
вас, але зміст його, повний ясності, був 
глибоким для вашого духу, бо, хоча Я і є 
вмістилищем усіх знань, Я завжди 
висловлюю і проявляю Себе просто і ясно. Я 

ні для кого не є таємницею; таємниця і 
секрет - діти вашого невігластва. (87, 11 -12) 
14 Перші, хто слухав Мене, лікували 
Моя робота, як дерево, відрізаю перші 
гілки, щоб пересадити їх на інші ділянки. 
Хтось правильно зрозумів моє вчення, а 
хтось заблукав. 
15 Невеликими були групи, які збиралися в 
тіні бідних конференц-залів. Але в міру того, 
як їх ставало все більше і натовп 
збільшувався, Я закликав їх об'єднатися, 
щоб усі визнали себе учнями одного 
Вчителя і однаково практикували вчення; 
щоб насіння сіялося не на розсуд 
"працівників", а згідно з Божественною 
Волею. 
- Посилання на притчу Ісуса Христа про 
"робітників у винограднику". 
16 Перед Духовним Ковчегом Нового 
Заповіту народи присягнули на покору, 
послух і добру волю; але коли урагани і 
вихори налетіли з силою, ламаючи гілки 
дерева, одні ослабли, а інші залишилися 
непохитними, навчаючи нових "робітників" 
обробляти "поля". 
17 Деякі, усвідомивши велич цього 
одкровення, мали намір проникнути в Мої 
таємниці далі, ніж на те є Моя воля, щоб 
здобути знання і силу, які зробили б їх 
вищими за інших; але дуже скоро вони 
зіткнулися віч-на-віч з Моєю 
справедливістю. 
18 Інші, які не змогли відкрити велич цієї 
роботи в її чистоті, в її простоті, перейняли 
обряди, символи і церемонії від сект і 
церков, думаючи, що вони додадуть 
урочистості Моїм проявам. (234, 27 - 30) 
19 З тих пір, як цей прояв почав 
розкриватися, ваші уми були просвітлені 
Моїм вченням, хоча невіруючі також 
проявили себе - як серед тих, хто тренував 
свій розум, так і серед неосвічених і 
невігласів. 
20 Скільки аргументів, щоб заперечити це 
одкровення! Скільки було спроб знищити 
це Слово! Але ніщо не зупинило хід Мого 
послання - навпаки, чим більше цій роботі 
протистояли, тим більше запалювалася віра 
людей, і чим більше проходило часу, тим 
більше зростала кількість тих, через кого Я 
передавав Своє Слово. 
21 Що з цього можна винести: людська сила 
ніколи не зможе перешкодити 



Божественній Силі виконувати Свої 
настанови. 
22. коли люди збиралися в цих місцях 
зборів, вони завжди робили це без страху 
перед світом, завжди сповнені довіри до 
Моєї присутності і захисту, і Я доводив їм, 
що їхня віра ґрунтується на істині. (329, 28 - 
30;37) 
23 У цій громаді виникла нова група 
апостолів, що складалася з простих і 
смиренних сердець, але сповнених любові і 
віри йти за Мною. Звичайно, не бракувало 
серед них і нового Фоми, який повинен був 
побачити, щоб повірити в Мою Присутність, 
і нового Петра, який, повіривши в Мене, 
відречеться від Мене зі страху перед 
людьми, і нового Юди Іскаріота, який 
зрадить Мене, спотворивши Моє Слово і 
Мою істину заради грошей і лестощів. 
24 Натовпи, що становлять цей народ, 
множилися і розгалужувалися по містах, 
селах і селищах; і з цього народу вийшли 
апостоли правди і праведности, 
самовіддані працівники, повні ревности в 
навчанні свого Господа, і пророки з чистим 
серцем, що говорили правду. (213, 72 - 73) 
25. у новому одкровенні Я змінив усе: і 
місця, і способи прояву, щоб усунути 
невігластво, помилку і невірне тлумачення, 
яке було дано Моїм попереднім 
одкровенням. Подібно до того, як сонце 
сходить на сході, і ви бачите його в 
найвищій точці опівдні, тільки для того, щоб 
спостерігати його захід на заході, так і світло 
Мого Духа перемістилося з плином часу зі 
сходу на захід, щоб ви не обмежували Мою 
славу і Мою силу певними місцями, 
людьми або расами. (110, 9) 
26 Мені досить, щоб Мене почули деякі, бо 
вони завтра свідчитимуть своїм ближнім. Я 
знаю, що якби я покликав усіх людей, то 
більшість з них не прийшли б, бо вони 
поглинуті справами світу. Вони відречуться 
від Мене і не дадуть людям доброї волі 
прийти послухати Мене. 
27. тут, в усамітненні цих незначних місць, 
де Я даю про Себе знати, Я народжую Своє 
насіння. Я об'єдную прості серця в громади, 
і коли вони перебувають далеко від шуму 
матеріалістичного життя, я говорю з ними 
про любов, вічне, дух, істинні людські та 
духовні цінності, спонукаючи їх дивитися на 
життя через дух, а не через почуття. 

28. ці дитячі серця Я називаю учнями, і 
вони, які ніколи нічим не володіли, які 
ніколи не були помічені ближніми, 
сповнилися задоволенням від того, що були 
покликані Мною, і піднялися до нового 
життя. Вони піднялися з переконанням і 
піднесенням, що можуть бути корисними 
своїм ближнім, бо Господь вклав у них Свої 
одкровення і показав їм шлях любові. 
29. дехто може відрікатися від них і 
насміхатися з них, бо вони називають себе 
учнями Ісуса, - але істинно кажу вам: навіть 
якщо їм відмовлять у цій благодаті, вони й 
далі будуть Моїми учнями. (191, 33 - 36) 
30 Світ чекає мого голосу, щоб покликати 
його; серце людини, хоч і мертве для віри, 
чекає голосу Христа, який наблизиться до 
нього і скаже йому: "Встань і ходи". 
31 "Мертві", "сліпі", хворі та вигнанці 
становлять дуже великий народ. Я прийду 
до них, бо ті, хто страждає духовно чи 
фізично, найбільш сприйнятливі до Моєї 
присутності. Сильні світу цього - ті, що 
мають владу, багатство і мирську славу, - не 
думають, що потребують Мене, і не 
чекають Мене: що може дати їм Христос, 
якщо, мовляв, у них уже все є? Якісь духовні 
блага, чи місце у вічності? Це їх не цікавить! 
32. ось чому Я шукав ці натовпи вбогих і 
хворих тілом і духом, щоб передати їм Моє 
вчення, бо вони прагнули Мене, вони 
шукали Мене. Тому цілком природно, що 
вони відчули Мою присутність, коли 
прийшов час знову показати Мене людству. 
(291,32 - 34) 
 
Передача Божественних об'явлень 
33 Той, хто сумнівається в цьому прояві 
через людський інтелект, поводиться так, 
ніби заперечує свій статус вищості над 
іншими створіннями - ніби заперечує свій 
власний дух і не бажає усвідомити той 
духовний та інтелектуальний рівень, якого 
він досяг через нескінченні випробування, 
страждання і боротьбу. 
34. заперечувати, що Я даю Себе знати за 
допомогою твого інтелекту або духу, 
означає заперечувати самого себе і ставити 
себе на місце нижчих істот. 
35 Хто не знає, що людина - дитя Боже? Хто 
не знає, що в ньому є дух? Чому ж тоді не 
вірити, що між Отцем і його дітьми повинен 



існувати один або декілька способів 
спілкування один з одним? 
36. оскільки я є інтелект, я звертаюся до вас 
за допомогою вашого інтелекту; оскільки я 
є дух, я звертаюся до вашого духу. Але як 
зрозуміють і приймуть цю істину ті, хто 
заперечує Моє проявлення, якщо вони 
ніколи не хотіли розглядати і визнавати 
Мене як Духа? У їхніх серцях розвинулося 
багато хибних уявлень, наприклад, що Я - 
божественна Істота в людській подобі, яку 
необхідно уособлювати за допомогою 
символів і образів, щоб через них вступати 
зі Мною в контакт. 
37. за століття люди, які шукали Мене таким 
чином, звикли до німоти своїх зображень і 
скульптур, перед якими вони моляться і 
здійснюють обряди, і в їхніх серцях 
остаточно сформувалася думка, що ніхто не 
гідний бачити, чути і відчувати Бога. 
Говорячи, що Я нескінченно високий, щоб 
наблизитися до людей, вони вважають, що 
віддають Мені захоплену шану. Але вони 
помиляються, бо той, хто стверджує, що Я 
занадто великий, щоб турбуватися про такі 
малі створіння, як людина, є невігласом, 
який заперечує найпрекрасніше, що 
відкрив вам Мій Дух: смиренність. 
38. якщо ви вірите в Христа, якщо ви 
називаєте себе християнами, ви не повинні 
плекати таких безглуздих ідей, як думка про 
те, що ви не гідні підходу вашого Господа. 
Чи ви забули, що сама ваша християнська 
віра базується на тому доказі Божественної 
Любові, коли "Слово" Боже стало 
людиною? Який більш відчутний і людяний 
підхід міг би відповідати розумінню грішних 
і плотських людей із затьмареними душами 
і слабкими духами, ніж той, у якому Я 
змусив їх почути Мій Божественний Голос, 
що став людським Словом? 
39. це був найбільший доказ любові, 
смирення і співчуття до людей, який Я 
запечатав кров'ю, щоб завжди залишалося 
перед вашими очима, що немає нікого 
недостойного Мене, бо саме заради тих, 
хто найбільше загубився в багні, в темряві і 
в пороках, Я зробив Своє Слово людиною і 
пролив життєдайну силу Своєї Крові. 
40 Чому ж тоді ті, хто вірить у все це, тепер 
заперечують Мою присутність і прояв? Чому 
вони намагаються стверджувати, що це 
неможливо, бо Бог безмежний, а людина 

надто низька, надто нікчемна і недостойна? 
Істинно кажу вам: той, хто заперечує Моє 
проявлення в цьому часі, також заперечує 
Мою присутність у світі в тому "Другому 
Часі", а також заперечує Мою любов і Мою 
смиренність. 
41. вам, грішним, цілком природно 
відчувати себе віддаленими від Мене у 
своїх гріхах. Я ж, з іншого боку, відчуваю, 
що чим більше переступів ви робите і чим 
більше забруднюєте свій дух і душу, тим 
більше потрібно, щоб я звернувся до вас, 
щоб дати вам світло, щоб простягнути до 
вас руку, щоб зцілити і врятувати вас. 
42. Я знав, що, коли Я знову відкриюся 
Моїм дітям, багато хто відречеться від 
Мене, і тому Я оголосив про Своє 
повернення вже тоді; але в той же час Я 
ясно дав зрозуміти, що Моя присутність тоді 
буде духовною. Але якщо ви сумніваєтеся в 
цьому, перевірте це свідченням тих 
чотирьох учнів, які записали Мої слова в 
Євангеліях. 
43 Ось Я в Дусі, що посилаю вам Моє Слово 
з осяйної "хмари" і олюднюю його через ці 
рупори - як підготовчу інструкцію для того 
прояву, до якого ви всі повинні досягти: 
діалогу духу з духом. (331, 1 - 10; 13) 
44 Божественні думки такі 
були перекладені на слова моїми 
захопленими глашатаями, які, 
об'єднавшись у речення, сформували і 
встановили духовне вчення, сповнене 
одкровень і досконалих настанов. 
45. це обіцяний Утішитель, це об'явлений 
Дух Істини, який навчить вас усього. 
Підготовка вже починається, настають часи, 
коли ви потребуватимете Того, Хто, маючи 
силу в Дусі Своєму, буде вести вас з 
благородством і простотою Свого серця, з 
мудрістю і милосердям. (54, 51 - 52) 
46. моє вчення приходить до вас, щоб 
пролити світло на ваш розум. Але не 
дивуйтеся тому, як Я прийшов до вас у цей 
час, не дивуйтеся цьому, але й не 
дозволяйте, щоб це стало звичним. 
47. коли Моє Божественне Світло досягає 
розуму тієї людини, яка служить Мені як 
глашатай, воно конденсується у вібрації, які 
трансформуються в слова мудрості і любові. 
Скільки сходинок небесної драбини 
повинен спуститися мій дух, щоб дістатися 
до вас у такому вигляді! І ще Мені довелося 



послати вам свій "Духовний світ", щоб дати 
вам докладне роз'яснення Моєму вченню. 
(168, 48) 
48. я даю Себе знати через людський орган 
інтелекту, бо мозок - це "апарат", 
досконало створений Творцем для того, 
щоб інтелект, який є світлом духу, міг 
проявити себе в ньому. 
49. цей "апарат" є зразком, який ви ніколи 
не зможете імітувати з усією вашою наукою. 
Ви будете використовувати його форму і 
конструкцію як модель для своїх творінь; 
але ви ніколи не досягнете тієї 
досконалості, яку мають твори вашого Отця. 
Чому ж тоді ви сумніваєтеся, що я зможу 
використати те, що створив? (262, 40 - 41) 
50. у всі часи Моя любов як Учитель 
старанно давала людям настанови, яких 
вони потребували, і Я завжди приходила до 
них, щоб говорити з ними відповідно до 
їхньої духовної зрілості та інтелектуального 
розвитку. 
51. я прийшов до вас, бо побачив, що слово 
людське і вчення, які ви створили, не 
втамовують пекучої спраги вашого духу - 
спраги світла, спраги істини, вічності і 
любові. Ось чому Я помістився з вами і 
служу смиренним, неосвіченим і 
неосвіченим людям, приводячи їх у захват 
розуму і духу, щоб послання Третьої Епохи 
лилося з їхніх вуст. 
52. щоб бути гідними приймати і 
передавати Мої Божественні думки, їм 
довелося боротися з матеріалізацією і 
спокусами світу. Таким чином, відсунувши 
на задній план власну особистість і 
покаравши своє марнославство, вони 
досягли повного підкорення свого єства за 
ті короткі проміжки часу, протягом яких 
вони віддавали свій орган розуму 
Божественному натхненню, що дозволило з 
їхніх вуст вирватися слову, сповненому 
мудрості, ніжності, справедливості, 
бальзаму і миру. 
53. завжди будуть ті, хто не зможе 
зрозуміти, як це так, що носії голосу можуть 
висловити стільки знань у словах і вилити 
стільки життєвої суті на уми натовпів 
слухачів без того, щоб Мій Дух не сходив на 
ці уми, а лише промінь Мого світла 
висвітлював їх. На це я вам скажу, що навіть 
Цар-Зірці, як ви називаєте Сонце, немає 
необхідності прилітати на Землю, щоб 

освітити її, оскільки того світла, яке вона 
посилає на вашу планету здалеку, досить, 
щоб скупати її в світлі, теплі і житті. 
54 Так само і Дух Отця, як сонце 
безмежного сяйва, освітлює і оживляє все 
через світло, яке Він посилає на всі 
створіння, як духовні, так і матеріальні. 
55 Тож зрозумійте, що де світло Моє, там і 
Дух Мій перебуває. (91, 12 - 16) 
56. іскра світла від Мого Духа, 
відображення Божественного Слова - ось 
що сходить на дух глашатая, через якого Я 
роблю Моє послання чутним для вас. Який 
носій людського голосу може прийняти всю 
силу Слова? Жодного. Істинно, істинно кажу 
вам, що ви ще не знаєте, що таке Слово. 
57 "Слово" - це життя, це любов, це Слово 
Боже, але з усього цього носій голосу може 
отримати лише атом. Але тут, в тому 
промінчику світла, в тій суті, ви зможете 
відкрити для себе Нескінченне, Абсолютне, 
Вічне. 
58. якщо говорити про Мене, то Я можу це 
робити як через великі справи, так і через 
малі й обмежені прояви. Я в усьому, все 
говорить про Мене, і велике, і мале - 
однаково досконале. Людина повинна 
лише вміти спостерігати, роздумувати і 
вивчати. (284, 2 - 3) 
59. моє "Слово" не стало знову людиною. Я 
перебуваю в цей час "на хмарі", символі 
потойбіччя, з якої виходить Мій промінь, що 
висвітлює розум глашатая. 
60 Мені до вподоби було повідомляти Себе 
через людину, і рішення Моє досконале. Я 
знаю людину, бо Я створив її. Я вважаю 
його гідним, бо він - Моя дитина, бо він 
вийшов від Мене. Я можу скористатися 
ним, бо для цього Я створив його, і Я можу 
проявити Свою славу через його 
посередництво, бо Я створив його, щоб 
прославити Себе в ньому. 
61 Чоловіче! Він - мій образ, бо він є розум, 
життя, свідомість, воля, бо він володіє 
чимось із усіх моїх якостей і його дух 
належить вічності. 
62 Часто ти більш незначний, ніж вважав, а 
іноді ти більший, ніж можеш собі уявити. 
(217, 15 - 18) 
63. якщо ви трохи поміркуєте і вивчите 
Писання, то зрозумієте, що всі пророки 
висловлювали єдиний духовний зміст, який 
вони доносили до людей своїми словами. 



Вони давали людям настанови, одкровення 
і послання без помилок матеріалізованого 
поклоніння, яке практикували люди в ті 
часи. Вони вчили виконувати Закон і Слово 
Боже, допомагали людям налагоджувати 
зв'язок з Небесним Отцем. 
64. люди, чи не знаходите ви велику 
схожість між тими пророками і цими 
носіями голосу, через яких Я промовляю до 
вас у цей час? У вуста цих останніх Я також 
вкладаю суть Мого Закону, через їхні слова 
до вас доходить Моє натхнення, і з них 
променисто виривається настанова, яка 
закликає слухачів шукати свого Господа 
найчистішим чином. Вони говорять, не 
боячись, що серед багатьох, хто їх слухає, є 
також розвідники або фанатики. Вони 
віддано виконують своє завдання в служінні 
Отцю, щоб через них Він міг промовляти до 
людства і дарувати йому ці вчення, які 
відкриють людям нові шляхи світла. 
65. люди, між тими пророками і цими 
глашатаями є не тільки велика схожість, але 
й досконалий взаємозв'язок між ними. Ті 
пророкували цим, і те, що ті пророкували 
давно, ці слуги бачать тепер. (162, 9 - 11) 
66. не всі Мої глашатаї були здатні і бажали 
підготувати себе до служіння Мені, і часто 
Мені доводилося посилати Своє світло на 
нечисті уми, зайняті марними, а то й 
гріховними справами. Своїм злочином вони 
здійснили Мою справедливість, бо їхній 
розум був позбавлений натхнення, а вуста - 
красномовства, щоб висловити 
Божественне послання. 
67. У цих випадках натовп слухачів затуляв 
вуха, щоб не чути цих жалюгідних 
прокламацій, але відкривав свій розум, щоб 
відчути Мою Присутність усередині себе і 
прийняти Мою Сутність. Люди живилися 
есенцією, яку посилала їм в той момент моя 
милість; але глашатай перешкоджав 
посланню, яке не виходило з його вуст, тим 
самим змушуючи присутніх розмовляти від 
душі до душі зі своїм Учителем, хоча вони 
ще не були готові прийняти моє натхнення в 
такій формі. (294, 49) 
 
Форма прокламацій 
68 Вчення Вчителя завжди починається 
однаково, бо воно містить ту саму любов. 
Вона починається в любові і закінчується 
милосердям - два слова, в яких міститься 

все моє вчення. Саме ці високі почуття 
дають силу духу досягати областей світла і 
правди. (159, 26) 
69. ви можете сказати, що зовнішня форма 
мови, якою Я говорив у Другу Еру, і тієї, 
якою Я користуюся зараз, відрізняються, і 
частково ви будете праві. Бо Ісус говорив до 
вас тоді виразами та ідіомами народів, 
серед яких Він жив, так само, як і Я сьогодні 
говорю до духу тих, хто слухає Моє Слово. 
Але духовний зміст, який несе це Слово, 
дане тоді і тепер, однаковий, єдиний, 
незмінний. Однак це залишилося поза 
увагою багатьох, чиї серця зачерствіли, а 
розум закритий. (247, 56) 
70 О невіруючі! Приходьте і слухайте Мене 
частіше, Моє Слово переможе ваші сумніви. 
Якщо у вас складається враження, що 
вираження Мого Слова вже не те, що було 
колись, кажу вам, що ви не повинні 
триматися за форму, за зовнішній вигляд, а 
шукати зміст, який є той самий. 
71. суть, сенс завжди тільки один, бо 
Божественне вічне і незмінне; але форма, в 
якій одкровення приходить до вас, або 
через яку Я даю вам знати наступну частину 
істини, завжди проявляється відповідно до 
сприйнятливості або розвитку, якого ви 
досягли. (262, 45) 
 
Присутність потойбічних істот у вченні 
Христа 
72. істинно кажу вам, що в моменти, коли 
Моє Слово сяє крізь розум людини, тисячі і 
тисячі безтілесних сутностей присутні тут, на 
Моєму прояві, і слухають Моє Слово; їх 
завжди більше, ніж тих, хто налаштовує 
себе в матерії. Вони, як і ви, повільно 
піднімаються з темряви, щоб увійти в 
Царство Світла. (213,16) 
73. ви чуєте це Слово Моє на землі за 
допомогою людської здатності інтелекту, і 
на більш високому рівні життя, ніж ваш, 
мешканці його, інші духовні істоти, також 
чують його; так само, як і духовні істоти 
інших, ще більш високих рівнів життя, які 
перебувають там у себе вдома, чують його. 
Бо цей "концерт", який Отець виконує в 
"Третій раз" з духами світла, є вселенським. 
74. я сказав це: Мій промінь всесвітній, Моє 
Слово і Моя духовна сутність (що міститься 
в ньому) також всесвітні, і навіть на 
найвищому рівні, досягнутому духами, вони 



чують Мене. Ви чуєте Мене нині в цьому 
прояві найнедосконалішим способом - 
через людину. 
75. тому Я зараз готую вас до вищих 
проголошень, щоб, коли ви увійдете в 
духовне і повністю покинете цю землю, ви 
могли потім об'єднатися з новою стадією 
життя, щоб почути "концерт", який Отець 
виконує разом з вашим духом. 
76. сьогодні ви все ще перебуваєте в 
матерії, освіжаючи цим словом своє серце і 
дух, а ті істоти, які належали вам на землі, 
яких ви все ще називаєте батьком, 
чоловіком, дружиною, братом, дитиною, 
родичем або другом, перебувають в інших 
стадіях життя і чують те ж саме слово, але 
для них його значення, його суть інша, хоча 
вони насолоджуються тим же щастям, тим 
же освіженням, тим же підбадьоренням і 
тим же хлібом. (345, 81 -82) 
77. я посилаю промінь Свого світла в кожен 
світ. Я послав вам це світло у вигляді 
людських слів, так само, як воно доходить 
до інших домівок через натхнення. 
78. у світлі цього Божественного Променя 
всі духовні істоти об'єднаються, зробивши з 
нього небесну драбину, яка приведе їх до 
однієї і тієї ж точки, Духовного Царства, 
обіцяного всім вам, хто є духовними 
частинками Моєї Божественності. (303, 13 - 
14) 
 
Строки подання декларацій 
79. моє Царство сходить на стражденне 
людство, і моє Слово звучить через обраних 
цього часу, так що ті, хто чують Мене, 
стають розрадою для своїх ближніх. 
80. у всі часи Я мав посередників між 
людьми і Моєю Божественністю; це були 
лагідні і смиренні серцем люди, яких Я 
використовував. Зараз Я готую нових 
посланців Мого вчення, щоб ця добра 
звістка стала пробудженням до духовного 
життя серед людей. 
81. скільки тих, хто здатен виконати 
благородну духовну місію, ще спить, 
розкиданий по світу! Вони прокинуться, і 
вони доведуть свій духовний поступ, коли у 
піднесеності своїх почуттів стануть 
корисними істотами для своїх ближніх. 
Вони будуть скромними і ніколи не будуть 
хизуватися своєю перевагою. (230, 61 - 63) 

82. моя робота повинна дійти до людства в 
чистому вигляді, щоб воно могло 
приступити до виконання мого Закону, 
прийнявши хрест свого відкуплення. 
83. я обіцяв людям, всьому людству, і я 
виконаю це, оскільки Моє Слово - це Слово 
Царя; я пошлю їм золоту пшеницю Мого 
Слова через Моїх учнів, і це послужить 
підготовкою для людей, щоб вони могли 
незабаром насолоджуватися діалогом духу 
з духом. Бо після 1950 року ні тут, ні в якому 
іншому місці Я більше не дам про Себе 
знати через розуміння носія голосу. (291, 43 
- 44) 
 

Розділ 5 - Причина нового 
об'явлення Бога  
 
Воля Божа до спасіння 
1) Якби у світі не було невігластва, якби не 
текла кров, якби не було болю і страждань, 
то Моєму Духу не було б ніякої причини 
матеріалізуватися, стаючи видимим для 
ваших органів чуття. Але тобі потрібен Я. Я 
знаю, що тільки Моя любов може врятувати 
вас у ці часи, і саме тому Я прийшов. 
2 Якби Я не любив вас, що означало б для 
вас губити себе, і що означав би ваш біль? 
Але Я є ваш Батько - Батько, який відчуває 
біль дитини в собі, бо кожна дитина - це 
маленька частинка його самого. Тому в 
кожному Своєму слові і в кожному 
натхненні Я дарую вам світло істини, яке є 
життям для духу. (178, 79 - 80) 
3 ось Я серед вас, і б'юся у вашому серці. 
Невже ви думаєте, що Мій спокій є повним, 
коли Я бачу, як ви заплуталися в постійній 
ворожнечі? Ось чому Я прийшов як Великий 
Воїн, щоб боротися з темрявою і злом, і зі 
Мною прийшли також Духи Добра, 
Духовний Світ, щоб завершити Мою Роботу. 
Як довго триватиме ця битва? Поки всі Мої 
діти не будуть врятовані. Але Я не принесла 
з Собою болю, Я лише хочу перетворити вас 
через любов. 268, 31) 
4 Слово Моє знову буде незручне для 
людей, як і за минулих часів, але Я скажу їм 
правду. Нікого не викриваючи, я називав 
лицеміра лицеміром, перелюбника 
перелюбником, а нечестивого нечестивим. 
Істина була спотворена, і необхідно, щоб 



вона знову засяяла, оскільки зараз істина 
прихована, і тому вона повинна знову стати 
перед очима людей. (142, 31o.) 
5 Не один раз, але багато разів і різними 
способами Я сповіщав і обіцяв Моїм учням 
Моє друге пришестя. Я оголосив вам 
ознаки, які вкажуть на Мій прихід - знаки в 
природі, події в людстві, світові війни, гріх 
на піку. Щоб світ не впав в оману і не 
очікував Мене знову як людину, Я даю їм 
знати, що Христос прийде "на хмарі", тобто 
в Дусі. 
6 Ця обіцянка була виконана. Ось Учитель у 
Дусі промовляє до світу. Ось Господь миру і 
Царства світла будує незмірно великий 
ковчег, в якому люди можуть знайти 
притулок і врятуватися, як у "перший раз", 
коли Ной побудував ковчег для спасіння 
людського насіння (122, 52 - 53). 
7. спосіб, у який Я виявив Себе в цей час, 
відрізняється від способу "Другого часу", 
але мета Моя - та ж сама: Врятувати 
людство, вивести його з того вихору, який 
воно зустріло на своєму шляху і з якого не 
змогло вирватися. 
8 Спокуса розв'язалася у всій своїй силі, і 
людина впала, як мала дитина, і зазнала 
великих страждань. Він спустошує свою 
чашу страждань і кличе Мене у своєму 
глибокому сум'ятті, і Отець був з ним. 
9 Дріжджі ще залишилися в чаші, але Я 
допоможу вам знести ті болі, які є 
наслідком вашого непослуху. Блаженні ви, 
що слухаєте Мене, бо ви будете сильні! Але 
що станеться з іншими, коли це велике 
страждання торкнеться їх? Чи не впаде їхній 
дух через брак віри? Молитва Ізраїлю 
повинна підтримати їх. (337, 38) 
Ця назва відноситься до нового народу 
Божого, "Духовного Ізраїлю", а не до 
жителів Держави Ізраїль або єврейського 
народу в цілому (докладніше див. розділ 
39).  
10 Я шукаю Тебе з безмежною любов'ю. Я 
вклав у твій дух стільки благодаті і стільки 
дарів, що не бажаю втратити навіть одного 
з моїх дітей. Ти - частина Мого Духа, ти - 
частина Мого Буття - хіба може бути 
неправильним, що Я шукаю тебе з такою 
ревністю і такою любов'ю? 
11 Коли Я спускаюся, щоб дати вам Моє 
Слово, Я знаходжу "останніх" серед 
натовпу; це ті, хто найбільше просить Мене 

в своєму серці. Але я їх радую і завжди 
відповідаю на їхні запитання. 
12. сьогодні ті, хто прийшов останніми, 
запитують Мене, яка мета Мого 
повернення, на що Я відповідаю, що мета 
полягає в тому, щоб дати можливість 
людині повернутися через себе до своєї 
первісної чистоти. (287, 19 - 20) 
 
Усунення помилок і відчужених культових 
форм 
13 Для людства повністю настала Третя Ера. 
Близько 2000 років минуло з тих пір, як Я 
дав вам Своє Слово, але це Вчення, 
незважаючи на час, що минув, ще не 
визнано всім людством, тому що Мене 
люблять не всі Мої діти. Але всі 
поклоняються Мені, всі шукають одного 
Божественного Духа, який є Моїм. Але Я не 
бачу єдності серед людей, не бачу серед 
них однакової віри, однакового піднесення і 
знань, і тому Я приходжу як Дух Святий, 
щоб об'єднати їх у Собі, щоб удосконалити 
їх Моїм Вченням Істини, Моїм незмінним 
Словом, Моїм Законом Любові і 
Справедливості. (316, 4) 
14 Затьмарення розуму, відсутність віри, 
незнання істини - це темрява для духу, і 
саме тому людство сьогодні перебуває на 
хибному шляху. Як розмножилися люди, які 
живуть, не знаючи і не бажаючи знати, куди 
вони йдуть! 
15 Я знав, що для людей настане такий час, 
сповнений болю, розгубленості, 
невпевненості і недовіри. Я обіцяв 
врятувати вас від цієї темряви, і ось Я тут: Я - 
Дух Істини. Навіщо Я вам знову потрібен як 
людина? Хіба ви не пам'ятаєте, що Я помер 
як людина і сказав вам, що буду чекати вас 
у Моєму Царстві? Цим Я дав вам зрозуміти, 
що Дух вічний, безсмертний. (99, 7 - 8) 
16 Слово Моє в цей час нагадує вам про 
минуле, відкриває вам таємниці і сповіщає 
вам про те, що прийде. Вона виправить все 
те, що люди зігнули і визнали недійсним, бо 
Я, як Охоронець Правди, приходжу з мечем 
Своєї ревності і Своєї справедливості, щоб 
зруйнувати все неправдиве, розтрощити 
лицемірство і фальш, вигнати в черговий 
раз торговців з Храму Правди. 
17 Зрозумійте, що вам не потрібно шукати 
істину в книгах, порадах чи заповідях 



людських, щоб досягти свого духовного 
сходження. 
18. вам усім потрібно спастися, я не 
відкриваю того, хто вже стоїть на твердій 
землі. Ви - вигнанці посеред бурхливої ночі, 
де кожен бореться за власне життя, не 
думаючи про ближнього, бо його життю 
загрожує небезпека. 
19 Поправді ж кажу вам: Я єдиний 
Спаситель ваш, що прийде іншим разом 
шукати тих, що заблукали, бо зійшли з 
дороги, що нею є Закон. Я освітлюю ваш 
шлях, щоб ви вийшли на берег тієї 
благословенної землі, яка чекає на вас, бо 
містить у своєму лоні безмежні скарби для 
духу. (252, 37 - 40) 
20 Подібно до того, як колись 
Божественним Настановам було дано 
фальшиве тлумачення, так і Моє вчення 
було фальсифіковане в цей час; і тому 
виникла необхідність для Вчителя прийти 
знову, щоб допомогти вам звільнитися від 
ваших помилок, бо дуже небагатьом 
вдається звільнитися від своїх аберацій 
самостійно. 
21 Воістину, Я обіцяв вам ще тоді, що Я 
прийду знову; але Я повинен також сказати 
вам це, що Я зробив це, бо Я знав, що 
настане час, коли людство буде дуже 
далеким від них у переконанні йти шляхом 
Моїх навчань; і це той час, для якого Я 
оголосив Своє повернення. (264,35 - 36) 
22 У Другу Еру Христос - той самий, що 
говорить з вами в цю мить, - став людиною і 
оселився на землі. Але нині він з вами 
духом, виконуючи обіцянку, яку дав 
людству: обіцянку знову прийти в нову 
епоху, щоб принести вам найвищу розраду і 
світло істини, висвітливши і пояснивши все, 
що було відкрито людству. (91, 33) 
23 Людство дезорієнтоване, але Я прийшов, 
щоб вести його через світло Святого Духа, і 
щоб воно знало Моє Слово в його значенні. 
24. з плином часу ті писання, які залишили 
Мої учні, були змінені людьми, і тому між 
конфесіями існує розбрат. Але Я поясню всі 
свої вчення для того, щоб об'єднати 
людство в єдиному світлі і в єдиній волі. 
(361, 28 - 29) 
25. сьогодні настає новий етап для світу, в 
якому людина буде прагнути до більшої 
свободи думки, в якому вона буде 
боротися, щоб розірвати ланцюги рабства, 

які потягнув за собою її дух. Це час, коли ви 
побачите, як народи переступають через 
бар'єри фанатизму у своєму прагненні до 
духовного живлення і істинного світла, і я 
кажу вам, що жоден, хто хоч на мить відчув 
щастя відчувати себе вільним думати, 
досліджувати і діяти, більше ніколи не 
повернеться добровільно до своєї в'язниці. 
Бо тепер його очі побачили світло, а розум 
затьмарився перед обличчям Божественних 
одкровень. (287, 51) 
26. я знав, що з покоління в покоління люди 
будуть все більше містифікувати моє 
вчення, змінювати мій закон і спотворювати 
істину. Я знав, що люди забудуть мою 
обіцянку повернутися, і що вони 
перестануть вважати себе братами, 
вбиваючи один одного найжорстокішою, 
боягузливою і нелюдською зброєю. 
27 А тепер настав час і день обіцяний, і ось 
Я тут. Не засуджуйте спосіб, який Я обрав, 
щоб дати вам знати про Себе, бо не світ має 
судити Мене, а Я суджу людство, бо настав 
час їхнього суду. 
28 Я встановлюю Царство в серцях людей - 
не земне, як багато хто очікує, але духовне, 
- сила якого походить від любові та 
справедливості, а не від сил світу. 
29 Бачу, що дехто дивується, чуючи, як Я так 
говорю, але Я прошу вас: Чому ти завжди 
хочеш бачити Мене одягненим у шовк, 
золото і коштовне каміння? Чому ви весь 
час хочете, щоб Моє Царство було від світу 
цього, тоді як Я відкрив вам протилежне? 
(279,61 - 64) 
30. я вже пророкував вам, що битва буде 
запеклою, бо кожен вважає свою релігію 
досконалою, а свій спосіб її сповідування - 
бездоганним. Але я вам кажу, що якби це 
було так, то у мене не було б причин 
приїжджати і розмовляти з вами в цей час. 
31 Я натхненно даю вам глибоко духовне 
вчення, бо бачу, що у ваших культових 
формах панує язичництво і що погане 
насіння фанатизму отруїло вас невіглаством 
і ненавистю. 
32. меч світла в правиці Моїй, Я - борець і 
цар, що знищує все протилежне, все 
існуюче зло і все неправдиве. Коли Моя 
битва закінчиться і серця навчаться 
об'єднуватися, щоб молитися і жити, погляд 
вашого духу відкриє Мене в нескінченному 
світлі і у вічному мирі. "Це є Царство Моє, - 



скажу вам, - і Я - ваш Цар, бо для цього Я 
тут, і для цього Я вас створив: щоб ви 
панували". (279, 72 - 74) 
 
Просвітництво про реальне життя 
33. всі люди знають, що Я - Отець усього 
створеного і що доля істот - у Мені. Але я не 
отримав ні уваги, ні поваги з їхнього боку. 
Вони теж творять, теж господарі, теж 
вважають, що мають владу над долями 
своїх ближніх, - так чого ж переді Мною 
схилятися? 
34. таким чином людина випробувала Моє 
терпіння і кинула виклик Моїй 
справедливості. Я дав йому час, щоб він 
знайшов істину, але він не захотів нічого 
прийняти від Мене. Я прийшов як Батько і 
не був любимий; потім Я прийшов як 
Учитель і не був зрозумілий; але оскільки 
необхідно врятувати людство, то тепер Я 
прийшов як Суддя. Я знаю, що людина 
повстане проти Моєї справедливості, бо 
вона не зрозуміє Мене навіть як Суддю і 
скаже, що Бог помстився. 
35. я хотів би, щоб кожен зрозумів, що Бог 
не може мати почуття помсти, тому що Його 
любов досконала. Він також не може 
послати біль, це ви самі притягуєте його 
своїми гріхами. Моя Божественна 
Справедливість вище твоїх страждань і 
навіть твоєї смерті. Біль, перешкоди, 
невдачі - це ті випробування, які людина 
постійно ставить перед собою, а плоди 
свого посіву - це те, що вона потроху 
пожинає. Мені достатньо в кожній з цих 
життєвих криз дозволити моєму світлу 
досягти вашого духу, щоб він міг досягти 
свого спасіння. (90,5 - 7) 
36. саме Дух Істини сходить, щоб розгадати 
таємниці і відкрити вам знання, необхідні 
для того, щоб насолоджуватися істинним 
життям. Це Божественна Утіха, яка 
проливається на ваші страждання, щоб 
засвідчити, що Божественний Суд не є 
покаранням чи помстою, але судом любові, 
щоб привести вас до світла, миру і 
блаженства. (107, 24) 
37. знай, що той, хто зрозумів і визнав щось 
із того, що призначене для тих, хто злітає 
вгору, вже не може відірвати свого духу від 
того світла, яке було йому явлене. Чи 
входить він у незвідані світи, чи знову і 
знову повертається на землю: те, що він 

колись отримав як божественну іскру 
світла, завжди буде знову підніматися з 
найчистішої частини його істоти як 
передчуття, як божественне натхнення. 
Часом вона відроджуватиметься, як 
солодке пробудження або як небесна пісня, 
що сповнюватиме серце захопленням, як 
туга за поверненням до духовної домівки. 
Ось що означає моє вчення для духів, які 
повертаються в це життя. Зовні дух забуває 
своє минуле, але в істині він не втрачає 
знання Мого вчення. 
38. тим, хто сумнівається в тому, що саме 
Божественне Слово промовляє до них у цей 
момент і в цій формі, Я кажу: якщо вони не 
хочуть називати Мене цим ім'ям, якщо вони 
не хочуть приписувати це Слово 
Божественному Вчителеві, нехай візьмуться 
за осмислення цього вчення, докопаються 
до суті кожної його думки; і якщо, 
розмірковуючи над почутим, дійдуть 
висновку, що в ньому міститься світло й 
істина для людства, нехай використовують 
його як еталон для своїх кроків на землі, 
перетворюючи з ним своє життя. 
39. я знаю, що передаю вам істинну 
мудрість; те, у що вірять люди, анітрохи не 
змінює Моєї істини. Але необхідно, щоб 
людина мала впевненість у тому, у що вона 
вірить, що вона знає і що вона любить. 
Тільки тому Я іноді ставлю Себе на рівень 
людства у Своїх проявах, щоб домогтися 
того, щоб вони Мене впізнали. (143, 54 - 56) 
40. уявлення людей про Мене дуже 
обмежене, їхні знання про духовне дуже 
малі, їхня віра дуже мала. 
41 Релігії дрімають у багатовіковому сні, не 
роблячи кроку вперед, а коли 
прокидаються, то лише хвилюються 
всередині себе і не наважуються розірвати 
коло, яке вони створили для себе своїми 
традиціями. 
42. з цього кола вийдуть смиренні, бідні, 
прості і невігласи, які прагнуть світла, 
чистого духовного середовища, істини і 
прогресу. Саме вони пролунають 
дзвіночком і дзвіночком пробудження, 
коли відчують, що настає час Моїх нових 
одкровень в Епоху Одухотворення. 
43 Люди хочуть відкрити таємницю 
духовного життя - того буття, в яке вони 
повинні безповоротно увійти і яке їм цікаво 
пізнати саме тому. 



44. люди просять, благають, просять світла з 
милосердя, бо відчувають потребу 
підготуватися; але у відповідь на все їм 
кажуть, що Духовне Життя є таємницею і що 
бажання підняти завісу, яка її покриває, є 
самонадіянням і богохульством. 
45. істинно кажу вам, що спраглі правди та 
світла не знайдуть у світі джерела, води 
якого втамують їхню спрагу. Це Я спущу з 
Небес ту Воду Мудрості, яку бажають пити 
духи. Я зроблю так, що джерело Моєї істини 
буде вилито на кожен дух і кожен розум, 
щоб "таємниці" стали нікчемними. Бо ще 
раз кажу вам, що не Я ховаю Себе в 
таємниці для людей, а ви створюєте їх. 
46. правда, у вашому Батькові завжди буде 
щось таке, чого ви ніколи не пізнаєте, 
враховуючи, що Бог нескінченний, а ви - 
лише частинки. Але щоб ви не знали, хто ви 
є у вічності, щоб ви були для себе 
непроникною таємницею, і щоб ви чекали, 
поки не ввійдете в духовне життя, щоб 
дізнатися це, - цього Я не наказую. 
47. це правда, що в минулі часи з вами не 
говорили таким чином, і не було 
далекосяжного запрошення проникнути у 
світло духовного знання; але тільки тому, 
що людство в минулому не відчувало 
нагальної потреби знати, яку воно відчуває 
сьогодні, і не було духовно і інтелектуально 
здатне до розуміння. Хоча воно завжди 
щось шукало і нишпорило, але більше з 
цікавості, ніж зі справжнього прагнення до 
світла. 
48. для того, щоб люди могли знайти шлях, 
який приведе їх до цього світла, і щоб вони 
могли отримати воду з джерела життя і 
мудрості, вони повинні спочатку 
відмовитися від будь-якого зовнішнього 
поклоніння і усунути зі своїх сердець будь-
який фанатизм. Тоді, коли вони почнуть 
відчувати у своїх серцях присутність живого 
і всемогутнього Бога, вони відчують, як з 
глибини їхнього єства піднімається нова 
невідома їм відданість, повна почуття і 
щирості, повна піднесення і сердечності, 
яка і буде істинною молитвою, що 
відкривається через Духа. 
49. це буде початком його сходження до 
світла, першим кроком на шляху до 
одухотворення. Якщо Дух може відкрити 
людині істинну молитву, то Він також зможе 
відкрити їй всі здібності, якими вона 

володіє, і спосіб, як їх розкрити і направити 
на шлях любові. (315, 66 - 75) 
50. ви можете знайти в Моєму прояві ті ж 
вчення, що і вчення "Другої Ери"; але в цю 
Еру, через світло Мого Святого Духа, Я 
відкрив вам незбагненне, і в діалозі Духа з 
Духом Я продовжуватиму відкривати вам 
нові і дуже великі вчення. Весь зміст Шостої 
Печатки Я зроблю відомим вам в цю епоху 
одкровення, яка підготує вас до часу, коли Я 
зніму Сьому Печатку. Так ви все більше і 
більше пізнаватимете "незбагненне"; так ви 
відкриєте, що духовний світ - це дім усіх 
духовних істот, нескінченний і чудовий дім 
Отця, який чекає на вас у вищому світі, де 
ви отримаєте винагороду за справи, які ви 
робили з любов'ю і милосердям до своїх 
ближніх. (316, 16) 
 
Розвиток, одухотворення і відкуплення 
людини 
51. Я даю тобі Мої настанови не просто як 
моральну опору для твоєї матеріальної 
природи; навпаки, за допомогою них ти 
можеш піднятися до більших висот своєї 
духовної досконалості. 
52. я не засновую серед вас нової релігії, це 
вчення не заперечує існуючі релігії, якщо 
вони засновані на Моїй Істині. Це послання 
Божественної Любові до всіх, заклик до всіх 
соціальних інститутів. Той, хто зрозуміє 
Божественний задум і виконає Мої заповіді, 
відчує, як його ведуть до прогресу і вищого 
розвитку його духу. 
53. до тих пір, поки людина не зрозуміє, що 
одухотворення повинно бути в її житті, мир 
у світі ще довго не стане реальністю. З 
іншого боку, хто виконує Мій закон любові, 
той не боятиметься ні смерті, ні суду, що 
чекає на його душу. (23, 12 - 13o.) 
54. цими одкровеннями Я не тільки хочу 
принести вам мир у всьому світі і полегшити 
ваші страждання через фізичне 
полегшення. Я дарую вам цим проявом 
великі вчення, які говорять вам про ваш 
духовний розвиток. Бо якби Я тільки хотів 
принести вам блага світу - істинно кажу вам, 
для цього достатньо було б доручити 
вченим, яких Я просвіщаю через інтуїцію, і 
яким Я відкрив би таємниці природи, щоб 
вони взяли з неї цілющий бальзам, щоб 
зцілити вас від ваших фізичних страждань. 



55 Моя Робота хоче показати вам інші 
горизонти, за межами вашої планети, з тією 
нескінченною кількістю світів, які оточують 
вас - горизонти, які не мають кінця, які 
показують вам шлях до вічності, яка є 
вашою. (311,13 - 14) 
56. моє духовне вчення має різні цілі або 
завдання: одна з них полягає в тому, щоб 
втішити дух у його вигнанні і дати йому 
зрозуміти, що Бог, який створив його, вічно 
чекає на нього у Своєму Царстві миру. Інша 
- дати їй зрозуміти, скільки дарів і 
здібностей вона має в своєму 
розпорядженні для досягнення свого 
спасіння і свого піднесення або 
досконалості. 
57. це Слово несе послання одухотворення, 
яке відкриває людям очі, щоб вони могли 
поглянути віч-на-віч на реальність, яку, як їм 
здається, вони знаходять лише в тому, що 
бачать, до чого торкаються, або в тому, що 
вони доводять своєю людською наукою, не 
усвідомлюючи, що, роблячи це, вони 
називають "реальністю" минуще і 
неправильно оцінюють і заперечують вічне, 
де існує істинна реальність. 
58. нехай це послання йде від народу до 
народу, від хати до хати, залишаючи своє 
насіння світла, розради і миру, щоб люди 
могли зупинитися на кілька хвилин і дати 
своєму духу відпочинок, який є необхідним, 
щоб він міг замислитися і пам'ятати, що 
кожна мить може стати миттю його 
повернення до духовного світу, і що від 
його справ і його посіву в світі залежить 
плід, який він пожне по своєму приходу в 
духовне життя. (322, 44 - 46). 
 

Розділ 6 - Третій Заповіт і Велика 
книга життя 
 
Книга Божої Любові, Істини і Мудрості 
1. книга мого Слова - це книга божественної 
та істинної любові; в ній ви знайдете 
незмінну істину. Потягніться до неї, і ви 
знайдете мудрість, яка допоможе вам 
розвиватися і досягти миру у вічності. Той, 
хто спотворить або змінить його зміст, 
зробить злочин, а той, хто опустить або 
додасть хоч одне слово, що не відповідає 

Моєму досконалому Вченню, грубо 
порушить Мій Закон. 
2. зберігайте це Слово в його первісній 
чистоті, бо це найпрекрасніший спадок, 
який Я залишу людині. Запишіть Моє 
вчення і зробіть його відомим вашим 
ближнім; зберігайте його вірно, бо ви 
несете відповідальність за цю спадщину. 
3 Завтра людина знайде в ній суть Мого 
одкровення, яке виведе її у світлі її вчення 
на шлях істини. 
4 Від батьків до дітей ці писання будуть 
передаватися, як джерело живої води, потік 
якої буде бити невичерпно і йти від серця 
до серця. Навчайтеся у великій Книзі Життя, 
Книзі Одухотворення, яка пояснить вам 
божественні одкровення, які ви отримували 
протягом століть. 
5 Хіба Я не обіцяв вам, що кожне знання 
буде відновлене до первісної істини? Ну що 
ж, це час, який вам був оголошений. 
6 Поправді кажу вам: Той, хто вдумується у 
вчення Моєї Книги і осягає його з істинним 
бажанням примножити свої знання, знайде 
світло для свого духу і відчує Мене ближче 
до себе. 
7 Міфи минулого і міфи сьогоднішнього дня 
впадуть; все, що посереднє і фальшиве, 
впаде; бо прийде час, коли ви більше не 
зможете харчуватися недосконалостями, і 
тоді дух вирушить на пошуки істини, щоб 
вона служила йому єдиною їжею. 
8. у цих вченнях людство знайде суть Моїх 
одкровень, які до сьогоднішнього дня воно 
не розуміло через недостатню 
одухотвореність. З давніх-давен Я довіряв її 
вам через своїх посланців, емісарів і 
"тлумачів", але вона служила вам тільки для 
того, щоб ви формували з неї міфи і 
перекази. Подумайте і вивчіть це вчення з 
благоговінням і любов'ю, якщо ви хочете 
врятувати себе від століть плутанини і 
страждань. Але пам'ятайте, що ви не 
виконаєте свого завдання, якщо 
задовольнитеся лише володінням книгою; 
ні, вона повинна пробудити і навчити вас, 
якщо ви хочете бути справді Моїми учнями. 
Навчайте прикладом, любов'ю і 
доброзичливістю, які Я показав вам. (20, 1- 
8) 
9. книга Моїх настанов складається з вчень, 
які Я продиктував вам у цей час за 
допомогою людського інтелекту. Цією 



книгою, яку людство з часом визнає Третім 
Заповітом, ви будете захищати Мою 
Божественну Справу. 
10. людство знає тільки Закон Першої Епохи 
і те, що написано в Першому і Другому 
Заповітах, але Третій зараз об'єднає і 
виправить те, що люди спотворили через 
непідготовленість і нерозуміння. Людство 
повинне буде вивчити Моє послання, щоб, 
проникаючи в суть кожного слова, відкрити 
для себе один ідеал, одну істину, одне і те 
ж світло, яке приведе його до 
одухотворення. (348, 26) 
11. я відкриваю вам те, чого вчений не 
може навчити вас, бо не знає цього. Він 
заснув у своїй земній величі і не піднявся до 
Мене в бажанні Моєї мудрості. 
12 Закрилися серця священнослужителів, 
які в різних сектах і релігійних громадах 
повинні навчати духовним знанням, що є 
величчю і багатством для духу. 
13 Я бачив, що Закон і вчення, які Я 
заповідав людству в минулі часи, були 
приховані і замінені обрядами, зовнішніми 
культами і традиціями. 
14 Але ви, які глибоко усвідомлюєте, що 
суть цього слова така сама, як і того, яке 
Ізраїль отримав на горі Синай і яке народи 
чули з вуст Ісуса в "Другій Ері", повинні 
навчати своїм поклонінням Богові і своїми 
справами, що не можна забувати 
Божественний Закон заради слідування 
нерозумним традиціям, які не сприяють 
духу. (93, 10 - 13) 
15. я нагадав вам імена моїх посланців, 
через яких ви отримували послання, 
заповіді, пророцтва і вчення. 
16 Таким чином Я об'єднав зміст усіх 
минулих вчень в одне єдине вчення. 
17 Спіритизм - це спадщина, в якій Три 
Заповіти об'єднуються в єдину духовну 
книгу. (265, 62 - 64) 
18 Це вчення, яке називається духовним, бо 
воно розкриває духовне, є шляхом, 
позначеним для людини, яким вона прийде 
до пізнання, служіння і любові до свого 
Творця. Це "книга", яка вчить людей 
любити свого Отця у своєму ближньому. 
Спіритизм - це закон, який наказує добре, 
чисте, досконале. 
19 Обов'язок дотримуватися цього закону 
стосується всіх; але він нікого не примушує 
до його виконання, бо кожен дух 

користується свободою волі, щоб його 
боротьба і всі його вчинки були зараховані 
як його власні заслуги, коли він буде 
судимий. 
20 Усвідомте ж, що це вчення є полум'ям 
Божественної Любові, яке від першого до 
останнього з Моїх дітей просвітило всіх і 
зігріло їх. (236, 20 - 22) 
 
Взаємозв'язок між вченням про Духа і 
вченням Ісуса Христа 
21 Вчення духу - це не теорія, це практична 
настанова як для людського життя, так і для 
життя духу. Немає іншого, більш повного і 
більш досконалого вчення, ніж це. Вона 
супроводжує вас ще до того, як ви 
приходите на землю, вона слідує за вами 
протягом усього дня вашої роботи в цьому 
світі, і вона зливається з вашим духом, коли 
повертається в свій колишній дім. 
22. не я приберу літургію і традиції з ваших 
богослужінь - це буде дух людини, який 
мимоволі піднімається над своїми старими 
поняттями перед необхідністю більшого 
світла, щоб висвітлити свій шлях розвитку. 
Незабаром людина зрозуміє, що єдине, що 
вона може запропонувати Богові - це прояв 
любові, бо любов - це добро, милосердя, 
мудрість і справедливість. 
23 Спіритизм не стирає жодного слова з 
того, що колись проголосив Христос. Якби 
це було не так, то вона не повинна була б 
давати собі таку назву, бо це було б 
протиставленням істині. Як це слово може 
бути проти цього, адже його вимовляє той 
самий Учитель. Якби ви дійсно проникли в 
сенс цього вчення, то побачили б, що моє 
сьогоднішнє слово є поясненням або 
проясненням всього того, що я колись 
говорив. Тому людство сьогоднішнє і 
майбутнє здатне розуміти більше, ніж 
минулі покоління, а отже, і виконувати 
Закон чистіше, вище і правдивіше. 
24 Якщо ви уважно спостерігатимете за 
своїми ближніми в їхньому релігійному 
житті, то побачите, що до того, що раніше 
було предметом їхнього поклоніння, вони 
тепер ставляться без внутрішньої симпатії. 
Причиною цього є те, що дух пробуджується 
з власної волі і прагне того, що може його 
по-справжньому живити. Тому кажу вам, 
що зовнішньому поклонінню цьому 
людству судилося зникнути. (283, 27 - 30) 



25 У цій скромній і простій книзі, але 
наповненій Божественним Світлом, люди 
знайдуть роз'яснення всіх своїх сумнівів, 
вони відкриють для себе завершеність 
вчень, які були лише частково розкриті в 
минулі часи, і знайдуть ясний і простий 
спосіб тлумачення всього того, що 
приховано в древніх текстах в алегоричній 
формі. 
26. хто, отримавши це духовне послання, 
переконається в істинності його змісту і 
почне боротися зі своїм прагненням до 
відчуттів, своїм ідолопоклонством і своїм 
фанатизмом, очистить свій розум і своє 
серце від усіх цих нечистот, той звільнить 
свій дух і подарує йому радість і спокій, бо 
тепер він зможе боротися за досягнення 
вічності, яка чекає на нього. А ті, які 
продовжують своє зовнішнє поклоніння, які 
продовжують любити те, що належить світу, 
і які не вірять у розгортання або розвиток 
духу, - істинно кажу вам, вони будуть 
залишені позаду і проллють сльози, коли 
усвідомлять свою відсталість і своє 
невігластво. (305, 4 - 5) 
 
Суперечки заради нового слова 
27. якщо моє вчення здається вам настільки 
дивним, що ви вважаєте, ніби ніколи не 
чули таких слів, хоча знаєте мене, то кажу 
вам, що ваше здивування є результатом 
вашої нездатності дослідити суть того, що я 
відкрив вам у минулі часи. З цієї причини це 
вчення може здатися вам дивним або 
новим, коли насправді це світло завжди 
було присутнє у ваших життях. (336, 36) 
28 Моє вчення в цей час, як і в "Другий Час", 
потрясе людство. Лицемірам доведеться 
зіткнутися з правдою. Брехня скине свою 
маску і засяє правда. Правда переможе 
брехню, яка огортає цей світ. 
29. людина зможе осягнути і визнати все, 
що містить в собі розум і істину; але все, у 
що її примусили повірити, навіть якщо вона 
не зрозуміє цього, вона відкине сама. Тому 
моє вчення буде поширюватися, бо воно 
випромінює світло, якого потребують люди. 
Ви маєте відіграти велику роль у цій роботі, 
відкриваючи її початок і мету своїм 
ближнім. (237, 28 -29) 
- аудиторія в Мексиці 
30 Людство жадає Мого слова, Моєї 
правди. Люди вимагають і прагнуть світла 

для свого розуму, вони закликають до 
справедливості і чекають розради. Це 
вирішальний час. Істинно кажу вам: багато 
ідей, теорій і навіть догм, які століттями 
вважалися істинами, впадуть на землю і 
будуть відкинуті як помилкові. З 
фанатизмом та ідолопоклонством 
боротимуться і ліквідовуватимуть ті, хто 
найбільше був ним захоплений і зв'язаний. 
Вчення Боже буде зрозуміле, його світло, 
зміст і суть будуть осмислені і відчуті. 
31. коли стане світло в умах вчених, після 
часу випробувань, в яких вони будуть 
страждати від дуже великого сум'яття, і 
вони почують голос свого духу, вони 
відкриють те, про що вони ніколи не 
мріяли, що це можливо. 
32 І знову кажу вам: Дивіться! Бо в час 
конфлікту між віровченнями і доктринами, 
релігіями і науками, багато людей будуть 
думати, що знання, які дали їм їхні книги, 
будуть зброєю, за допомогою якої вони 
зможуть перемогти Моїх нових учнів, 
знаючи, що у вас немає з собою ніяких книг. 
(150, 11 - 13) 
33 Сказав я вам, учні, що вам доведеться 
зіткнутися з великими церквами та 
меншими сектантами; але не бійтеся ні тих, 
ні інших. Істина, яку Я довірив вам, ясна, 
Слово, якого Я навчив вас, зовні зрозуміле і 
просте, але за своїм змістом глибоке до 
нескінченності, і вони є сильною зброєю, з 
якою ви будете боротися і переможете. 
34. але кажу вам, що народ на землі, 
сповнений матеріалізму і невір'я, повстане, 
щоб відмовити вам у праві називати себе 
Ізраїлем, щоб заперечити ваше свідчення 
про те, що ви були свідками оновленого 
пришестя Месії, і що цей народ є 
єврейським народом. Хіба ви не думали 
про них? Цей народ чекає в своєму 
середовищі приходу свого Месії, свого 
Спасителя, який віддасть йому належне і 
знову поставить його над усіма народами 
землі. Цей народ знає, що Я завжди 
приходив до нього, і в цей "Третій раз" вони 
скажуть: "Навіщо Богові приходити до 
іншого народу?" - Але ось, ось Моє вчення! 
(332, 10) 
35 Ця духовна спільнота тут живе 
невизнаною. Світ нічого не знає про ваше 
існування, сильні світу цього не помічають, 
але наближається битва між 



спіритуалістами і "християнами", між 
спіритуалістами і юдеями. Ця битва 
необхідна для впровадження мого вчення 
всьому людству. Тоді Старий Заповіт 
з'єднається з Другим і Третім в одну 
сутність. 
36 Багатьом з вас це може здатися 
неможливим; для Мене ж це 
найприродніше, найправильніше і 
найдосконаліше. (235, 63 - 64) 
 
Велика книга справжнього життя 
37. Моє Слово залишиться записаним на всі 
часи, з нього ви складете Книгу Третьої Ери, 
Третій Заповіт, Останнє Послання Отця; бо в 
усі три епохи Бог мав Своє "золоте пір'я", 
щоб залишити Свою Мудрість людству. 
38 Мойсей був першим "золотим пером", 
яким Отець записав події "Першої Ери" 
незмивними літерами на сувої. Мойсей був 
"золотим пером" Єгови. 
Цим терміном позначають тих учасників 
Божественних Благовіщень, які мали 
завдання записувати Слово Господнє 
стенографічно. 
39 Серед Моїх апостолів і послідовників 
"Другої Ери" Ісус мав чотири "пера", і це 
були Матвій, Марк, Лука та Іван. Це були 
"золоті пера" Божественного Вчителя. Але 
коли прийшов час Першому Заповіту 
з'єднатися з Другим узами любові, знань і 
духовного поступу, вони стали однією 
книгою. 
40. тепер, у Третій Ері, коли ви знову маєте 
Моє Слово, Я також призначив "золоті 
пера", щоб воно могло бути збережене в 
письмовій формі. 
41. коли прийде час, ви складете єдину 
книгу, і ця книга, книга "Третього Часу", 
буде - коли прийде час - так само об'єднана 
з книгою Другого Часу і Першого Часу, і тоді 
з одкровень, пророцтв і слів "Трьох Часів" 
виникне Велика Книга Життя для настанови 
всіх духовних істот. 
42. тоді ви дізнаєтеся, що всі слова - від 
першого до останнього - збулися в істині і в 
дусі, що всі пророцтва були очікуваним 
ходом історії, який Отець відкрив людству. 
Бо тільки Бог може зробити так, щоб були 
записані події, які відбудуться. Коли 
пророки говорили, то це робили не вони, а 
Бог через їхнє посередництво. 

43. я дав Моїм новим обранцям достатню 
підготовку, як це було у Мойсея і чотирьох 
учнів "Другої Ери", щоб Моє Слово було 
написане в повній цілісності, в повній 
ясності і правді, бо воно призначене для 
поколінь завтрашнього дня; але якщо хтось 
має намір додати до цієї Книги або 
вилучити з неї, я притягну вас до 
відповідальності.  
Це застереження стосується суті, 
значення "слова", а не літер. 
44 Тепер, Мої улюблені діти: Хто надає 
значення книзі, яку ви починаєте складати? 
По правді кажучи, ніхто! Але прийде час, 
коли людство, сповнене бажання, сповнене 
цікавості, попросить у вас вашу книгу, і тоді 
воно прокинеться, дослідить моє слово і 
обговорить його. У цьому зіткненні ідей 
з'являться партії - науковці, богослови, 
філософи. До народів буде доведено 
свідоцтво Твого слова і книгу мудрости, і всі 
будуть говорити про Мою науку. Це буде 
початком нової битви, війни слів, думок та 
ідеологій; але врешті-решт, коли всі 
пізнають в істині і в дусі, що Велика Книга 
Життя була написана Господом, вони 
обіймуть один одного як брати і будуть 
любити один одного, як на те є Моя Воля. 
45. чому в "Першу Еру" не вистачило Слова 
Єгови, щоб об'єднати світ, і вчення Ісуса не 
змогло зробити це в Другу? Чому за цей 
час, який Я несу Своє Слово з 1866 року, 
недостатньо, щоб народи любили один 
одного і жили в мирі? Треба, щоб три книги 
склали одне ціле, щоб це Слово просвітило 
весь світ. Тоді людство піде за цим світлом, 
і прокляття Вавилону буде знято, бо всі 
люди прочитають Велику Книгу Істинного 
Життя, всі будуть слідувати одному вченню і 
любити один одного в дусі і правді, як діти 
Божі. (358, 58- 66).  
З 1866 по 1884 рік через глашатаїв 
промовляв дух Іллі, з 1884 по 1950 рік - сам 
Господь. 
 

Розділ 7 - Дія і значення вчення 
про дух  
 
Вплив прокламацій 
1 Тут, перед обличчям цього Слова, немає 
людини, яка б не тремтіла всередині і поза 



своїм єством, тобто духом і плоттю. 
Слухаючи Мене тут, він думає про життя, 
про смерть, про Божественну 
Справедливість, про вічність, про Духовне 
Життя, про добро і зло. 
2 Коли він чує голос Мій, то відчуває в собі 
присутність духа свого, і пам'ятає, звідки він 
прийшов. 
3. за той короткий проміжок часу, коли він 
слухає Мене, він відчуває себе єдиним 
цілим з усіма своїми ближніми і в глибині 
свого єства визнає їх своїми справжніми 
братами і сестрами, братами і сестрами в 
духовній вічності, які навіть ближче до 
нього, ніж ті, хто тільки по плоті, бо це 
тільки тимчасово на землі. 
4 Немає чоловіка чи жінки, які б, почувши 
Мене, не відчули, що Я до них прихильний. 
Тому ніхто не сміє переді Мною 
приховувати або забілювати свої плями. І я 
доводжу їх до відома, але не викриваючи 
нікого публічно, бо я Суддя, який ніколи не 
викриває. 
5 Кажу вам, що знаходжу між вами 
перелюбників, дітовбивць, злодіїв, пороки 
та немочі, що, як проказа, на душі тих, хто 
згрішив. Але Я не тільки доводжу вам 
істинність Свого Слова, показуючи вам, що 
Я здатний викривати гріхи вашого серця. Я 
також хочу довести вам силу Мого вчення, 
давши вам зброю для перемоги над злом і 
спокусами, навчивши вас, як досягти 
оновлення, і пробудивши у вашому єстві 
прагнення до доброго, високого і чистого, і 
абсолютну огиду до всього негідного, 
всього помилкового і всього шкідливого для 
духу. (145, 65 - 68) 
6. сьогодні ви все ще живете в похмурих 
днях, які передують світлу. І все ж, 
використовуючи невеликі просвітлення 
вашого туманного неба, це світло проникає 
швидкоплинними променями, які 
досягають деяких точок землі, торкаючись 
сердець і змушуючи душі тремтіти і 
пробуджуватися. 
7 Усі, хто був здивований цим Світлом, 
зупинялися на своєму шляху і запитували: 
"Хто Ти?". І Я відповідав їм: "Я - Світло світу, 
Я - Світло вічності, Я - Істина і Любов. Я - 
Той, Хто обіцяв повернутися, щоб говорити 
з вами, Той, про Кого було сказано, що Він є 
"Словом" Божим". 

8 як Савл по дорозі до Дамаску, вони 
впокорили всю свою гордість, перемогли 
свою зарозумілість і смиренно схилили 
обличчя свої, щоб сказати Мені від усього 
серця: "Отче мій і Господи, прости мені, 
тепер я розумію, що я переслідував Тебе 
несвідомо!". 
9 З цього моменту ці серця стали 
маленькими послідовниками; бо в цій 
"Третій Ері", аж до сьогоднішнього дня, 
серед Моїх нових учнів не з'явився апостол 
з відданістю того, хто так переслідував 
Мене в Моїх учнях і хто згодом полюбив 
Мене з такою гарячістю. (279, 21 - 24) 
10. церкви занурилися в багатовіковий сон 
рутини і застою, а істина залишилася 
прихованою. Але ті, хто знають заповіді 
Єгови і Слово Божественного Вчителя, 
повинні розпізнати в цьому голосі, який 
зараз говорить до вас, голос Духа Істини, 
обіцяного для цих часів. (92,71) 
11 Я знаю, що багато хто обуриться, коли 
дізнається про це слово; але це будуть ті, 
хто у своєму сум'ятті розуму не хоче 
визнати, що в людині, крім людської 
природи, є ще й духовна частина буття, або 
ті, хто вірить у людський дух, але, зв'язаний 
звичкою своїх традицій і своїх переконань, 
заперечує, що існує нескінченно довгий 
шлях його розвитку. 
для духу. (305, 65) 
12 Я залишу ці слова записаними, і вони 
дійдуть до Моїх учнів майбутнього, і коли 
вони вивчатимуть їх, вони знайдуть їх 
свіжими, живими, і їхній дух затремтить від 
захвату, відчуваючи, що це їхній Учитель 
говорить до них у цю мить. 
13 Чи ви думаєте, що все, що Я сказав вам, 
тільки для тих, хто слухав Мене? Ні, любі, 
словом Моїм Я говорю за тих, хто є, і за тих, 
кого немає, сьогодні, завтра і на віки віків; 
за тих, хто помирає, за тих, хто живе, і за 
тих, хто ще не народився. (97, 45 -46) 
 
Знання і надія від нового слова 
14 Я - Слово Любові, що потішає 
стражденного, засмученого, плачучого, 
грішника і того, хто шукає Мене. Моє Слово 
- це ріка життя в тих серцях, де вони 
втамовують спрагу і змивають нечистоти. 
Це також шлях, який веде до вічного дому 
спокою і миру. 



15 Як ви можете думати, що боротьба життя 
- його жертви, негаразди і випробування - 
закінчується смертю без справедливої 
нагороди у вічності? Тому Мій Закон і Моє 
вчення, з їх одкровеннями і обітницями, є 
стимулом, пестощами і бальзамом у ваших 
серцях під час вашої щоденної роботи. 
Тільки тоді, коли ви відвертаєтеся від Мого 
вчення, ви відчуваєте голод і слабкість. 
(229, 3 - 4) 
16. у Своїй Божественній любові до 
людських створінь Я дозволяю їм 
досліджувати Мої твори і користуватися 
всім створеним, щоб вони ніколи не мали 
підстав стверджувати, що Бог 
несправедливий, бо приховує Свою 
мудрість від Своїх дітей. 
17 Я сформував вас і дав вам дар свободи 
волі і поважав її, хоча людина зловживала 
цією свободою і тим самим зневажила 
Мене і осквернила Мій Закон. 
18. але сьогодні Я даю йому відчути ласку 
Мого прощення і просвітлюю його дух 
світлом Моєї мудрості, щоб один за одним 
Мої діти повернулися на шлях істини. 
19 Дух істини, що є Моїм світлом, засяяв у 
дусі, бо ви живете в об'явлені часи, в яких 
кожна таємниця буде вам висвітлена, щоб 
ви зрозуміли те, що ще не було правильно 
витлумачене. (104, 9 - 10) 
20. я зробив Себе відомим у цій точці на 
землі, і я залишу Своє Слово як дар для всіх 
людей. Цей дар усуне духовну бідність 
людства. (95, 58) 
21. я прищеплю всім вам істинний спосіб 
поклоніння Богу, а також правильний спосіб 
життя згідно з Божественним Законом, 
виконання якого - єдине, що Господь 
приписав би кожному з вас. 
22 Нарешті, ви розпізнаєте зміст або 
значення Мого слова, о люди. Тоді ви 
відкриєте для себе, що моє вчення - це не 
тільки Божественний голос, який промовляє 
до людей, але й вираження всіх духів. 
23 Моє слово - це голос, що підбадьорює, 
це крик про свободу, це рятівний якір. (281, 
13 - 15) 
 
Сила Божого слова 
24 Моє вчення розкриває людину в усіх 
аспектах її буття: воно чутливе і 
облагороджує серце, пробуджує і 

поглиблює розум, удосконалює і підносить 
дух. 
Терміни "серце" і "дух" мають у 
прояви Христа різні 
Значення: "Серце" (ісп. "corazon") 
символізує земно-людське, також залежне 
від тіла душевне життя, яким 
займається психологія, тоді як "дух" (тут: 
"espiritu") позначає вищий, вічний аспект 
буття, який дозволяє собі керуватися 
притаманною йому іскрою Божою, 
совістю, через її "голос". 
25 Ретельно вивчайте Моє вчення, що дасть 
вам змогу зрозуміти, як правильно 
застосовувати Моє вчення, щоб ваше 
розкриття було гармонійним; щоб ви не 
розвивали лише розум, не докладаючи 
зусиль до ідеалів духу, які ви повинні 
заохочувати. 
26. всі здібності вашого єства можуть знайти 
в Моєму слові світлий шлях, на якому вони 
можуть рости і вдосконалюватися до 
нескінченності. (176, 25 - 27) 
27. моє вчення є духовним за своєю суттю, є 
світлом і є силою, яка стікає і проникає у 
ваш дух, щоб зробити його переможцем у 
боротьбі зі злом. Моє Слово не тільки для 
того, щоб тішити слух, воно є світлом духу. 
28. чи хочеш ти слухати Мене духом, щоб 
він живився і використовував значення цієї 
настанови? Тоді очистіть своє серце, 
очистіть свій розум і дозвольте своїй совісті 
вести вас. Тоді ви відчуєте, як у вашому 
єстві починає відбуватися трансформація - 
не лише духовна, але також моральна і 
фізична. Те піднесення, якого поступово 
досягає дух через знання, - та чистота, якої 
він поступово досягає, - відобразиться на 
почуттях серця і на здоров'ї тіла. 
29 Пристрасті будуть слабшати і слабшати, 
пороки поступово зникати, фанатизм і 
невігластво все більше і більше 
поступатимуться місцем істинній вірі і 
глибокому знанню в Моєму Законі. (284, 21 
- 23) 
30 Це вчення, відоме лише небагатьом і не 
взяте до уваги людством, незабаром дійде 
до всіх, хто страждає, як цілющий бальзам, 
щоб втішити, запалити віру, розсіяти 
темряву і вселити надію. Вона піднімає над 
гріхом, стражданнями, болем і смертю. 



31 Інакше й не могло бути, бо це Я, 
Божественний Лікар, обіцяний Утішитель, 
відкрив вам це. (295, 30 - 31) 
32. коли ти піднімешся вище і зустрінеш 
людей, які страждають і впадають у відчай 
через те, що не можуть мати того, до чого 
прагнуть у цьому світі, ти побачиш, 
наскільки їхній матеріалізм контрастує з 
піднесенням Моїх учнів, чиє задоволення 
буде великим, тому що їхні прагнення і 
бажання будуть благородними, 
заснованими на твердому переконанні, що 
в цьому житті все минуще. 
33 Мої учні промовлятимуть до світу через 
приклади духовності - через життя, яке 
намагається наблизити дух до 
божественності, замість того, щоб 
приковувати його до фальшивих скарбів 
світу. 
34. я знаю, що матеріалісти будуть обурені в 
прийдешні часи, коли вони дізнаються це 
вчення; але їхнє сумління підкаже їм, що 
моє слово говорить тільки істину. (275, 5 - 7) 
35. у великій щоденній роботі, яка чекає на 
вас, я буду вашою підтримкою. Моє вчення 
викличе великі потрясіння у світі. 
Відбудуться великі зміни в звичаях і 
уявленнях, і навіть в природі відбудуться 
перетворення. Все це буде свідчити про 
початок нової епохи для людства, і духовні 
істоти, яких я незабаром пошлю на землю, 
будуть говорити про всі ці пророцтва, щоб 
сприяти відновленню і піднесенню цього 
світу. Вони будуть пояснювати Моє Слово і 
тлумачити події. (216, 27) 
36 Час воскресіння - це і є цей "Третій Час". 
Духи нагадували померлих, а тіла - їхні 
поховальні печери. Але до них прийшов 
Учитель, чиє слово життя сказало їм: 
"Вийдіть і підніміться до світла, до 
свободи!" 
37 Хто з них зверне свої очі на 
Якщо людина відкриється істині і зможе 
піднести своє життя, свої справи і свої 
почуття в любові до ближніх, вона 
перестане вважати цей світ місцем 
вигнання або долиною сліз і спокути, бо все 
більше відчуватиме блаженство 
справжнього спокою, яке дарує душевний 
мир. 
38. цей стан піднесення в цьому житті буде 
відображенням досконалого миру і світла, 
яким дух буде насолоджуватися в кращих 

світах, де Я Сам прийму його, щоб дати 
йому дім, гідний його заслуг. (286, 13) 
 
 
Реакція богословів і матеріалістів. 
39. не лякайтеся, коли скажуть вам, що той, 
хто говорив до вас у цей час, був спокусник, 
і що було пророцтво, що й він чинитиме 
чудеса, якими сам збентежить і збентежить 
вибраних. Істинно кажу вам, що багато з 
тих, хто так судить про Мій прояв, будуть з 
тих, хто насправді служить злу і темряві, 
хоча їхні вуста прагнуть запевнити, що вони 
завжди поширюють істину. 
40 Не забувайте, що дерево пізнається по 
плодах його, а Я вам кажу: Плід - це Слово, 
яке стало чутним завдяки розумінню цих 
голосоносців - чоловіків і жінок з простими 
серцями. По плодах і по духовному 
прогресу тих, хто ними насолодився, 
людство дізнається, яким деревом є Я. 
41. почне поширюватися Тринітарно-
Марійська Духовна Робота, тим самим 
викликаючи справжню тривогу серед 
багатьох, які, будучи переконаними, що 
вони вивчили і зрозуміли те вчення, яке 
вони раніше отримали від Отця, стали 
марнославними над знанням своїх 
філософій і наук, не усвідомлюючи духовної 
еволюції, якої досягло людство. 
42. прокинувшись від своєї духовної інерції, 
вони помітять, як сьогодні мислять і 
відчувають уми людей, кинуть прокльони 
на те, що вони назвуть "новими ідеями", і 
поширюватимуть інформацію про те, що 
цей рух викликаний антихристом. 
43. тоді вони сховаються в Писаннях, 
пророцтвах і Моєму Слові, яке Я дав вам в 
Другу Еру, щоб спробувати боротися з Моїм 
новим проявом, Моїми новими вченнями і 
всім тим, що Я обіцяв вам і виконую 
сьогодні. 
44. Моє Слово дійде на вустах Моїх учнів і 
через письмена навіть до тих, хто не 
приймає нічого, що виходить за межі 
матеріального, або що виходить за межі 
їхніх знань і понять, які вони колись 
прийняли, і вони назвуть Мене фальшивим 
Богом за те, що Я приніс вам це Слово. 
45 Але коли ти почуєш це, твоя віра не 
зазнає корабельної аварії - хоча твоє серце 
відчує біль, - бо ти внутрішнім рухом 
згадаєш, що твій Учитель вже сповістив тобі 



це і заохотив тебе Своїм словом витримати 
ці випробування. 
46. але кажу вам: хоча ви зустрінете на 
своєму шляху обман, лицемірство, 
забобони, релігійний фанатизм та 
ідолопоклонство, ви не повинні нікого 
засуджувати за їхні гріхи. Навчіть їх Моїм 
Словом і залиште цю справу Мені, Який 
єдиний може судити вас і Який знає, хто є 
неправдивий Бог, неправдивий Христос, 
нечестивий апостол, лицемірний фарисей. 
(27, 32 - 35) 
47. прийде війна ідей, віросповідань, 
релігій, доктрин, філософій, теорій і наук, і 
моє ім'я і моє вчення будуть у всіх на вустах. 
Моє повернення буде обговорюватися і 
відкидатися, і після цього великі віруючі 
піднімуться і проголосять, що Христос знову 
був серед людей. Тоді Я буду 
підбадьорювати ці серця з нескінченності і 
творити чудеса на їхніх шляхах, щоб 
зміцнити їхню віру. (146, 8) 
 
Дія Доктрини Духа 
48. моє світло, поширюючись по всьому 
світу, призвело до того, що мою істину 
стали шукати в кожному вченні. Це і є 
причиною поведінки людей у їхніх різних 
переконаннях. 
49. це - виконання того, що було 
пророковано. Що з них відповідає істині? 
Хто ховає голодного вовка в овечій шкурі? 
Хто запевняє чистим одягом свою 
абсолютну внутрішню щирість? 
50. ви повинні залучити спіритизм, щоб 
відкрити Мою істину; бо людство 
розділилося на стільки віросповідань і 
світоглядів, скільки відповідало розвитку 
людської думки. 
51. таким чином утворилося все більше сект 
і деномінацій, і вам буде дуже важко 
судити про зміст істини, що міститься в 
кожній з них. 
52 Моє вчення просвітлює розум 
і думок людей, і мало-помалу кожен з них 
осягне основи, щоб удосконалювати свої 
твори і направляти їх по більш досконалому 
і вищому шляху. 
53. прийде час, коли кожна секта і церква 
буде шукати себе, щоб знайти те, що 
належить до моєї роботи. Але для того, щоб 
знайти цей скарб, їм потрібно буде 

піднятися духом і прислухатися до голосу 
совісті. (363, 4 - 8 ; 29) 
54. на землі існує багато релігійних 
спільнот, але жодна з них не об'єднає 
людей і не змусить їх любити один одного. 
Це буде моє духовне вчення, яке виконає 
цю роботу. Даремно світ буде протистояти 
просуванню цього світла. 
55. коли переслідування Моїх учнів буде 
найжорстокішим, сили природи будуть 
розв'язані; але вони будуть заспокоєні 
молитвою цих Моїх працівників, так що світ 
може відчути доказ влади, яку Я дав їм. 
(243,30) 
56. світ буде схвильований, коли Моє Слово 
буде почуте в народах, бо дух людей, 
підготовлених до цього одкровення, буде 
зворушений радістю і в той же час страхом. 
Тоді той, хто бажає пізнати істину, 
звільниться від пут своїх матеріалістичних 
уявлень і освіжиться світлими горизонтами, 
що відкриваються його погляду. Але той, 
хто наполегливо продовжує затьмарювати 
свій дух і боротися проти цього світла, все 
ще вільний робити це. 
57 Зміна серця в бік духовності принесе 
дружбу і братерство між народами. Але 
необхідно, щоб ви підготувалися, бо 
конфлікт буде великий. Коли люди 
піднімаються один проти одного у війнах, 
то це не тому, що це Моя воля, а тому, що 
вони не зрозуміли Закону Божого. (249, 47 - 
48) 
58. настав час всеосяжного суду, і всі справи 
і всі релігійні громади будуть судимі Мною. 
З духу людського підніметься крик болю, бо 
все неправдиве буде викрито, і тільки 
істина засяє. Відбудеться пробудження в 
людстві, і тоді люди скажуть Мені: "Отче, 
дай нам Твою допомогу, дай нам істинне 
світло, яке буде вести нас". І цим світлом і 
цією допомогою буде вчення Святого Духа, 
це буде вчення, яке Я дав вам, і яке також 
належить їм усім, бо Я - Отець усіх. (347, 27) 
 
Значення нового слова одкровення 
59 Здається, що в цьому одкровенні немає 
нічого великого, але ви побачите в 
майбутньому, яке значення воно матиме 
серед людства. 
60. серед цього народу є учні різного роду; 
одні мають уявлення про велич цієї Справи і 
вже відчувають потрясіння, яке викличе її 



поява у світі; інші задовольняються вірою в 
те, що це добрий шлях, а є й такі, хто не 
може відкрити для себе велич цього Вчення 
і сумнівається в його перемозі і в тому, що 
воно увійде в серця людей. Кажу вам, що 
це коштовність, яку Я довірив вам, чиї 
Божественні промені світла ви не захотіли 
розпізнати, бо не осягнули Моє вчення. Я 
говорив вам, що саме в темряві світло сяє 
найяскравіше, і так само в цей час 
матеріалізму і гріха ви побачите, як істина, 
яку Я приніс вам, засяє у всій своїй 
яскравості. 
61. не забувайте, що і в його часи були 
сумніви щодо слова Христа, бо люди 
судили про Ісуса на основі Його 
походження та одягу, а коли дізналися, що 
Він був сином теслі з Назарету та бідної 
жінки, - який пізніше мав вирушити в 
дорогу в товаристві бідних галілейських 
рибалок, проповідувати вчення, яке 
здавалося їм дивним - вони не могли 
повірити, що цей мандрівний проповідник, 
який ходив від села до села, демонструючи 
убогість свого одягу, і є той цар, якого 
Господь обіцяв народу Ізраїлю. 
62. я даю вам ці вказівки тому, що люди 
шукають зовнішньої пишноти, яка засліплює 
чуття, щоб мати можливість повірити у 
велич того, що можна побачити і відчути 
лише духом. 
63 Я повинен був пролити Свою кров, 
віддати Своє життя і воскреснути, щоб люди 
відкрили очі. Яку чашу вип'є тепер Дух Мій, 
щоб ви увірували в Мене? Людство: Чого б 
я тільки не зробив, щоб побачити тебе 
врятованим? (89, 68-69 & 71-73) 
64 Той, хто стверджує, що Моє вчення 
становить небезпеку для матеріального 
прогресу людства, припускається серйозної 
помилки. Я, Володар усіх Володарів, вказую 
людству шлях до його висхідного розвитку і 
істинного прогресу. Моє Слово промовляє 
не тільки до духу, воно промовляє і до 
розуму, і до розуму, і навіть до почуттів. 
Моє вчення не тільки надихає і наставляє 
вас у духовному житті, але воно несе світло 
в кожну науку і на всі шляхи. Бо Моє вчення 
не обмежується тим, щоб вивести всіх 
духовних істот на шлях до дому, який 
знаходиться за межами цього існування, 
воно також доходить до серця людини і 

надихає її на приємне, гуманне і корисне 
життя на цій планеті. (173, 44) 
65. "Третя Ера", в якій ви зараз живете, є 
часом розкриття великих таємниць. Вченим 
і богословам доведеться скорегувати свої 
знання з урахуванням тієї істини, яку Я 
відкриваю вам в цей час. 
66. це час, коли люди відкриють свої очі на 
світло Моєї мудрості - світло, яке Я 
перетворив на вчення, щоб через нього ви 
могли духовно піднятися до істинного 
життя. (290,51 - 52) 
67. люди будуть намагатися заперечувати 
істинність Мого одкровення, але факти, 
докази, події будуть говорити і свідчити про 
цю істину, яка буде виходити з вуст Мого 
народу як велике послання "Третьої Ери". І 
також через письмена пошириться моє 
вчення по всьому світу, бо це дозволений 
засіб, яким я надихав з найдавніших часів 
моїх посланців. Я лише хочу, щоб ви 
пильнували Мою істину і передавали її до 
сердець у найчистіший і найпростіший 
спосіб. (258, 6) 
68. в ту "Другу Еру" в Моє пришестя як 
людини повірили лише кілька сердець. 
Проте пізніше людство визначило 
народження Спасителя як початок нової 
епохи. Так само і в цьому часі початок мого 
прояву вам, тобто мого приходу як Святого 
Духа, буде призначений завтра як початок 
іншого віку. 
69. послухайте, що говорить вам Христос, 
втілення Божественної Любові: Мир людям 
доброї волі, тим, хто любить правду і сіє 
насіння любові. (258,41 - 43). 
 

Розділ 8 - Нові Церкви Христові, 
учні, апостоли і посланці Божі 
 
Світло і тінь у церквах Об'явлення 
1. якби Я дав Своє Слово всім народам, 
більшість відкинула б його, тому що 
марнославство, матеріалізм і фальшива 
велич людей не прийняли б вчення, яке 
говорить про одухотворення, про 
смиренність і братерство. Світ ще не 
готовий до розуміння любові, і тому не всі 
були б сприйнятливі до моєї присутності в 
такому вигляді. 



2 Як Христос обрав тоді скелясту печеру, 
щоб народитися людиною, так і Я сьогодні 
відкрив цей куточок землі, готовий почути 
Мене, і який має схожість з печерою і 
яслами, що прийняли Сина Божого тієї 
благословенної ночі. (124, 13 - 14) 
3 Приклад цього простого народу тут, який 
йде своїм шляхом без духовенства, яке 
веде їх, і який пропонує Мені поклоніння 
без церемоній і символів, буде закликом, 
який пробудить тих, хто все ще спить у своїй 
багатовіковій ночі, і буде стимулом для 
оновлення і очищення багатьох Моїх дітей. 
(94, 39) 
4 Під тінню мого вчення не буде поставлено 
престолів, з яких прославлені люди могли б 
панувати над духами своїх ближніх. Ніхто не 
буде увінчаний короною або покритий 
пурпуровою мантією, намагаючись зайняти 
місце Господа, і не з'являться сповідники, 
щоб судити, прощати, засуджувати або 
виносити вирок за вчинки людей. Я один 
можу судити духа зі справедливого і 
досконалого суддівського престолу. 
5 Я можу послати людей виправляти, 
навчати і направляти, але Я не пошлю 
нікого судити і карати. Я послав людей, які 
були пастирями людей, але не панами і не 
батьками. Я - єдиний Отець по Духу. (243, 
13 - 14) 
6. за цей час Я підніму народ, який істинно 
підкоряється Моєму Закону, який любить 
правду і активну благодійність. Цей народ 
буде як дзеркало, в якому інші зможуть 
побачити відбиті помилки, яких вони 
припустилися. Він не буде нікому суддею, 
але його чесноти, справи і духовне 
виконання обов'язку торкнуться духу всіх, 
хто перетинає його шлях, і вони вкажуть на 
їхні недоліки всім, хто порушує мій закон. 
7 Коли цей народ стане сильним і 
численним, він приверне увагу своїх сусідів, 
бо чистота його справ і щирість його 
поклоніння будуть дивувати людей. Тоді 
люди запитають себе: "Хто ті, хто вміє так 
молитися, не маючи храмів? Хто навчив ці 
натовпи молитовно поклонятися своєму 
Богові, не відчуваючи необхідності 
споруджувати вівтарі для свого поклоніння? 
Звідки взялися ці мандрівні проповідники і 
місіонери, які, як птахи, не сіють, не жнуть, 
не прядуть, але продовжують існувати?" 

8 Тоді скажу їм: Цей народ убогий і 
смиренний, але ревний до Закону Мого і 
сильний проти пристрастей світу, не був 
утворений ніким із людей. Ці натовпи, які 
радіють добру, які просвітлені натхненням, 
які несуть у серця послання миру і краплю 
цілющого бальзаму, не були навчені 
вчителями або служителями жодної 
культової громади Землі. Бо істинно кажу 
вам, що в цьому часі немає жодної людини 
у вашому світі, яка здатна навчити 
поклонятися Богові в істинній духовності. Не 
в пишноті обрядів чи церемоній, не в 
багатстві чи земній владі коріниться істина, 
яка, будучи смиренною, шукає своїм 
храмом чисті, благородні, щирі, 
правдолюбні серця. Де ті серця? (154, 12 - 
14) 
9 Я покликав багатьох Своїх дітей, щоб дати 
їм різні доручення, різні завдання в рамках 
цієї роботи, і Я дав їх вам відповідно до 
ваших успіхів і ваших талантів. З усіх них 
разом Я сформував свій народ, своє нове 
апостольство. 
10 Деяким Я доручив служіння провідників, 
а щоб їхнє завдання не було важким і 
важким, Я розділив народ на громади. 
11 Іншим Я довірив дар голосоносця, щоб 
вони передавали Моє натхнення, 
перетворене на людське слово, цим 
натовпам, які зібралися, щоб прийняти це 
диво. 
12. деяким Я дав привілей ясновидіння, 
щоб зробити їх пророками і сповіщати 
через їхнє посередництво про те, що 
прийде. 
13 Завдання "стовпів" покладено на тих, хто 
має підтримувати людей у їхньому 
паломництві та бути підмогою для 
церковних провідників, допомагаючи нести 
тягар хреста разом з натовпами слухачів. 
14. інші були обдаровані даром 
посередництва, і вони були підготовлені як 
інструменти духовного світу, щоб 
передавати його послання, пояснення Моєї 
Роботи, а також як володарі цілющого 
бальзаму, розради для хворих, щоб за 
допомогою своїх цілющих духовних 
еманацій вони могли разом дарувати 
милосердя нужденним. 
15. я назвав того, хто запише Мої 
об'явлення, вчення та пророцтва цього часу 
в книзі, яку я вам залишу. 



16 Я дав посаду "наріжного каменя" тим, 
хто має бути прикладом твердості, 
стабільності та сили серед людей. Їхнє 
слово, порада і приклад серед людей 
будуть незмінними, як скеля. 
17. але нині, коли цей період Мого прояву 
добігає кінця, Я звертаюся до всіх посад і до 
всіх тих, хто обраний для отримання таких 
великих завдань, Я звертаюся із закликом, 
щоб вони досконально досліджували себе і 
знали результат своєї роботи. У цю годину 
роздумів я стою поруч з усіма. (335, 27 - 28) 
18 Як і за всіх часів, покликаних було багато, 
а вибраних мало, бо Я вибираю тільки тих, 
хто готовий вчасно виконати своє завдання; 
а решті даю світло, щоб вони знали, як 
чекати часу, коли і вони будуть вибрані. 
19. скільки тих, кого тільки покликали, не 
встигнувши вибрати їх для місії, 
приєдналися до Моїх учнів і працівників, не 
маючи в своєму дусі необхідного розвитку, 
щоб нести тягар цього хреста, а в розумі - 
необхідного світла, щоб прийняти Моє 
натхнення! Що зробили багато з них, 
опинившись у лавах обраних: оскверняють, 
отруюють атмосферу, заражають інших 
своїми злими нахилами, брешуть, сіють 
розбрат, узурпують Моє ім'я і духовні дари, 
які Я вклав у Своїх учнів? 
20 Ніхто не намагається дізнатися, які вони, 
бо ви не змогли б. Лише Моє проникливе 
судяче око не випускає їх з поля зору, і Я 
впускаю Своє Слово в їхнє сумління, кажучи 
їм: пильнуйте і моліться, щоб вчасно 
покаятися у своїх гріхах, бо якщо ви це 
зробите, Я обіцяю вам, що духовно Я 
швидко посаджу вас за Свій стіл і 
відсвяткуємо свято примирення і прощення. 
(306, 53 - 55) 
21. це правда: не всі люблять один одного в 
Моїй справі, хоч і належать до неї, і не всі 
зрозуміли її. Тому можу сказати, що одні 
займаються моєю роботою, а інші - своєю. 
22. ті, хто йдуть за Мною з любові, люблять 
Моє Слово, бо знають, що воно виправляє 
їх, не завдаючи їм болю, і показує їм їхні 
недоліки, не викриваючи їх. Це змушує їх 
наполегливо вдосконалювати свої дії. 
23. ті, хто замість того, щоб прагнути до цієї 
досконалості, шукають лише похвали, 
почуття вищості, лестощів або засобів до 
існування, замість того, щоб прагнути до 
досконалості духу, не можуть зносити Моє 

Слово, коли воно вказує їм на їхні недоліки. 
Тоді вони повинні створити твір, відмінний 
від Мого, де вони вільні творити свою волю. 
Вони ще не зрозуміли, що єдине, що 
повинні робити слухачі під час Моїх 
проповідей, - це слухати Мене з 
найбільшим піднесенням, щоб потім мати 
можливість інтерпретувати Моє послання. 
(140, 72 -74) 
24. я сказав, що прийде час замішання, 
непокори, коли "працівник" повстане і 
заявить, що моє проголошення не 
завершиться через людський інтелект. Але 
прийде час, коли Моє слово буде виконано, 
навіть якщо людина захоче протистояти 
Моїй волі. 
25. скільки помилок на шляху було 
допущено багатьма з тих, кому Я довірив 
місію і благодать. Скільки нерозуміння я 
бачу серед моїх дітей після 1950 року. 
26 Через нерозуміння і нерозумність 
людина утримує Мою любов, що 
допомагає, і владу, і благодать, і стоїть 
осторонь від істинного шляху закону, 
гармонії і правди. 
27. знову Ізраїль буде розділений від 
племені до племені, знову він буде 
розділений і захоче потоптати ногами 
чистий і непорочний Закон, який Я передав 
в його руки; знову Ізраїль буде шукати 
колишніх шляхів і впаде в ідолопоклонство і 
фанатизм. Вона звернеться до сект і впаде в 
сум'яття, в темряву, і буде ласувати 
приємними і брехливими словами, які їй 
запропонує людина. 
28. коли церква і сектанти побачать, що 
Ізраїль розділений, що Ізраїль заперечує 
один одного і слабкий, вони будуть шукати 
причини, щоб заволодіти коштовністю 
неоціненної цінності, забрати ковчег Нового 
Завіту до себе і завтра сказати, що вони є 
істинними посланцями Бога серед людства і 
представниками моєї божественності. (363, 
47 - 49,51 , 57) 
 
Слово настанови до слухачів щодо 
духовної праці 
29. я хочу, щоб після закінчення мого 
проголошення ви мали ясне уявлення про 
те, в чому полягає це вчення, щоб ви могли 
слідувати йому правильним шляхом; бо 
досі серед натовпів, які чули моє слово, ще 
не з'явилися істинні спіритуалісти. Досі те, 



що ви практикували, не було спіритизмом, а 
лише вашим уявленням про те, в чому 
полягає Моя Робота, але це далеко від 
істинної духовності. 
30. ви повинні бути сильними, щоб визнати 
перед собою, що ви заблукали; ви повинні 
взяти себе в руки, щоб виправити свої 
звички і з ревністю прагнути до того, щоб 
істина і чистота цього вчення засяяли серед 
вас. 
31 Не бійтеся змінювати зовнішню частину 
ваших форм поклоніння і культу, якщо ви не 
спотворюєте суті Мого вчення. (252, 28 - 30) 
32 Використовуйте час, який у вас ще є, 
слухати Моє вчення, щоб воно наповнило 
вас світлом і благодаттю, щоб ви могли 
зробити твердий крок до духовності - крок, 
якого ви не зробили, бо продовжували 
перебувати в культі матеріалізму і помилок. 
33. до сьогоднішнього дня вам не вистачало 
віри, щоб покінчити з вашими фігурами, 
обрядами і символами і духовно шукати 
Мене в нескінченності. Вам не вистачило 
мужності бути спіритуалістами, і ви 
вигадали якусь удавану духовність, за якою 
ви приховуєте свою матеріалістичну вдачу і 
свої помилки. 
34. я хочу, щоб ви не лицемірили, а були 
щирими і правдивими. Ось чому я говорю з 
вами з найбільшою ясністю, щоб ви 
досконально очистили свої життя і показали 
світові істину цієї роботи. Ви називаєте себе 
спіритуалістами? Тоді нехай це буде 
воістину так. Не говоріть про Моє вчення 
доти, доки ви робите повну протилежність 
йому, бо тоді ви тільки заплутаєте людей 
своїми справами. 
35. перш за все, знайте, в чому полягає моя 
робота, що означає мій Закон, яке ваше 
завдання і як ви повинні його виконувати, 
щоб - якщо у вас немає провідника на 
вашому шляху, гідного спрямовувати ваші 
кроки, - ви могли керуватися совістю і 
знаннями, які ви отримали в моєму вченні. 
Таким чином, ви не зможете покласти на 
когось відповідальність за будь-який 
промах чи помилку. (271, 27 - 30) 
36. з самого початку мого прояву через 
людський інтелект була моя воля, щоб ви 
практично використовували свої духовні 
дари і почали свою духовну місію, щоб, 
коли настане день мого відходу, ви вже 
пройшли частину шляху і не відчували себе 

занадто слабкими, щоб приступити до 
виконання такої важкої місії. 
37 Дехто зрозумів, як тлумачити 
Божественну Думку, і намагався втілити її в 
життя. Але є й такі - і таких більшість - хто не 
зрозумів сенсу цієї роботи. 
38. це ті помилки, проти яких я заперечую 
серед цього народу тут, тому що я не хочу, 
щоб людство сміялося над тими, кого так 
довго вчили. (267, 65 - 67) 
39. у той час як одні цікавилися лише 
значенням Мого слова і завжди бажали 
прогресу і розвитку свого духу, інші були 
більш зацікавлені в зовнішньому 
поклонінні. Так само, якщо перші раділи, 
коли отримували вчення про духовність, то 
другі були стурбовані, коли згадували про 
їхні недоліки. 
40. я один знаю, кому доведеться 
відповідати переді мною за все, що 
повинно було стати відомим через Мої 
глашатаїв і що було приховано (270, 8 - 9). 
41 Подумайте, і ви зрозумієте, що гармонія, 
якої ви потребуєте, є духовною, і ви 
досягнете її, коли підніметеся над своїми 
пристрастями і праведністю. 
42 Як можна укласти мир, коли кожен 
проголошує своє єдино істинним і водночас 
бореться проти чужого, вважаючи його 
хибним? 
43 Фанатизм - це темрява, це сліпота, це 
невігластво, і його плоди ніколи не можуть 
бути світлими. (289, 8 - 10) 
44. істинно кажу вам: якщо ви не 
об'єднаєтесь, як на те Моя воля, то людство 
розпорошить вас, і воно вижене вас зі свого 
середовища, коли побачить, що ваше життя 
відхиляється від того, що ви проповідуєте. 
45 Що станеться, коли люди дізнаються, що 
в кожній громаді існує своя форма 
поклоніння і свій спосіб практикування мого 
вчення? 
46. я довіряю вам останні три роки мого 
прояву, щоб ви працювали для об'єднання 
цього народу - об'єднання, що охоплює як 
духовне, так і зовнішнє, щоб ваша робота, 
наповнена гармонією і одностайністю, стала 
найбільшим доказом того, що всі ви, в 
різних місцях зборів і в різних частинах 
країни, були навчені одним Вчителем: 
БОЖЕ. (252, 69 - 71) 
 
Справжнє учнівство, нові апостоли 



47. не намагайтеся обмежувати цю Роботу, 
яка є універсальною і нескінченною, не 
намагайтеся ставити межі своєму 
духовному розкриттю, бо чим більше ви 
будете заглиблюватися в шлях добрих 
справ і вчитися, тим більші одкровення ви 
будете отримувати. Ви побачите, як 
Божественна Робота піднімається з 
найнезначнішого, побачите, як вона 
проявляється в усьому створеному, 
відчуєте, як вона пульсує у вашому єстві. 
48 Це простота, з якою Я навчаю учня-
спіритуаліста, щоб і він був простим, як його 
Вчитель. Учень повинен переконувати і 
навертати правдою своїх слів і силою своїх 
справ, не намагаючись нікого вразити 
таємничою силою чи надзвичайними 
здібностями. 
49 Істинний учень буде великий своєю 
простотою. Він зрозуміє свого Вчителя і 
водночас зробить себе зрозумілим для 
своїх ближніх. (297, 15 - 17) 
50 Учень Ісуса - це той, хто перемагає 
словом, хто переконує і втішає, хто піднімає 
і пробуджує, хто робить переможеного 
переможцем над собою і над труднощами. 
51. апостол Христа не може носити в своєму 
серці егоїзм, думаючи лише про власні 
страждання чи печалі. Він не турбується про 
своє і думає про інших, з абсолютною 
впевненістю, що нічим не знехтував, бо 
Отець негайно допомагає тому, хто 
залишив своє, щоб присвятити себе дитині 
Господній, яка потребує духовної допомоги. 
І той, хто забув сам принести ближньому 
посмішку надії, розраду для його печалі, 
краплю бальзаму для його болю, знаходить 
свій дім осяяним після повернення світлом, 
яке є благословенням, радістю і миром. 
(293, 32 - 33) 
52 За Моїм столом у цей час і чоловік, і 
жінка будуть апостолами; за цим столом Я 
посаджу дух ваш. 
53 Саме жінки в цей час підняли 
одухотворений прапор, саме вони 
залишили на шляху слід апостола, який 
ревно дотримується Закону Господнього. 
54. у Моєму новому апостольстві жінка 
буде поруч із чоловіком, і не буде певного 
віку, щоб служити Мені: і дорослий, і 
дитина, і старий, і молода дівчина, і мати 
будуть робити це. Бо ще раз кажу вам, що 
саме вашого духу Я шукаю, і що він давно 

вже залишив своє дитинство позаду. (69, 16 
зв. - 17о.) 
55. якщо Я говорив вам у "Другій Ері", що 
Моє Царство не від світу цього, то сьогодні 
кажу вам, що і ваше не тут, бо цей світ, як 
ви вже знаєте, є лише перехідним для 
людини. 
56. я навчаю вас істинному життю, яке 
ніколи не ґрунтувалося на матеріалізмі. Ось 
чому сильні світу цього знову повстануть 
проти мого вчення. Я приходжу до вас зі 
своїм вічним вченням, зі своїм вічно діючим 
вченням, яке складається з любові, 
мудрості і справедливості. Але це 
зрозуміють не відразу, людство знову 
засудить Мене, знову розіпне. Але я знаю, 
що моє вчення повинно пройти через все 
це, щоб бути визнаним і любимим. Я знаю, 
що мої найлютіші переслідувачі згодом 
стануть моїми найвірнішими і 
найвідданішими сіячами, бо я дам їм дуже 
великі докази моєї істини. 
57. той Никодим "Другої Ери", князь серед 
священиків, який шукав Ісуса, щоб 
поговорити з ним про мудрі і глибокі 
доктрини, знову з'явиться в цьому часі, щоб 
скрупульозно дослідити мою роботу і 
звернутися до нього. 
58. той Савл, на ім'я Павло, який після 
лютих переслідувань Мене став одним з 
найбільших Моїх апостолів, знову з'явиться 
на Моєму Шляху, і скрізь з'являться Мої 
нові учні, одні палкі, інші - зречені від себе. 
Нинішній час має велике значення, час, про 
який я говорю з вами, наближається все 
ближче і ближче. (173, 45 - 48) 
59 Людям потрібні ті, хто здатен вистояти у 
випробуваннях, ті, хто знайомий з великою 
боротьбою світу і духу. Саме вони можуть 
вказати людству напрямок і повести його за 
собою, бо в їхніх серцях не буде бажання 
гнобити чи панувати над кимось. Вони не 
можуть дати притулок егоїзму, бо у хвилини 
свого піднесення відчули милість Господа, 
який обливає їх любов'ю, щоб вони могли 
передати цю милість своїм братам. (54, 53) 
 
Посланці Божі в усьому світі і в усі часи 
60. народам землі ніколи не бракувало 
Духовного Світла. Істинно кажу вам, що не 
тільки цей народ мав пророків і посланців, 
але до всіх Я посилав посланців, щоб 
пробудити їх. 



61. на основі світла та істини їхнього вчення 
і подібності до того, що Я відкрив вам, ви 
можете судити про їхні слова. 
62 Одні жили до приходу Месії, інші 
працювали після мого існування як людини, 
але всі вони принесли людям духовне 
послання. 
63 Ці вчення, як і моє, були спотворені, бо 
якщо їхній зміст не був змінений, то вони 
були спотворені або приховані від тих, хто 
жадає істини. 
64 Одна істина і одна мораль - це те, що 
було відкрито людству через посланців, 
пророків і слуг. Чому ж тоді народи мають 
різні уявлення про правду, мораль і життя? 
65. ця істина, яка спотворювалася людством 
протягом століть, буде відновлена і її світло 
засяє з такою силою, що здасться людям 
ніби чимось новим, хоча це те ж саме 
світло, яке завжди висвітлювало шлях 
розвитку дітей моєї Божественності. 
66. багато тих, хто помер за те, що говорив 
правду; багато також тих, хто був підданий 
тортурам за те, що не хотів замовкнути 
голос, який промовляв у них всередині. 
67. не думайте, що Небеса послали вам 
тільки тих, хто говорив вам про дух, про 
любов, про мораль, - ні, вони послали вам і 
тих, хто дав вам добрі плоди науки, того 
знання, яке вносить світло в життя людей, 
яке полегшує їхні тягарі і полегшує їхні 
труднощі. Всі вони були моїми посланцями. 
68. є й інші, які не несуть вчення духовної 
моралі або наукових відкриттів, але несуть 
послання, яке вчить відчувати і 
захоплюватися красою творіння. Вони - 
посланці від Мене, які мають завдання 
нести радість і заспокоєння в серця 
стражденних. 
69. всі вони випили гірку чашу, коли 
усвідомили нерозуміння світу, сліпого до 
істини, людства, нечутливого до 
прекрасного і доброго. І все ж, коли я 
сказав вам, що в цю епоху все буде 
відновлено, коли я оголосив вам, що все 
повернеться на правильний шлях, і всім 
моїм вченням буде повернуто їх первісний 
сенс, ви можете вірити, що для цього світу 
близький час духовної величі, хоча ви не 
повинні забувати, що - перш ніж це 
станеться - все буде судимо і очищено. (121, 
9 - 16) 

70. щоразу, коли одкровення Боже має 
просвітити людей, Я посилаю їм 
дороговказів або пророків, щоб підготувати 
їх, щоб це світло було пізнане ними. Але не 
думайте, що тільки ті Мої посланці, які 
приносять послання для духу, є Моїми 
посланцями. Ні, учні, кожен, хто сіє добро 
серед людей у будь-якій його формі, є 
посланцем від Мене. 
71. ви можете зустріти цих посланців на всіх 
шляхах вашого життя, як у релігійних 
громадах, так і в науках - серед людей, які 
керують, або серед тих, хто дає добрі 
вчення. 
72 Мій добрий слуга ніколи не ухиляється 
від шляху, яким має йти; він радше помре в 
дорозі, ніж відступить. Його приклад є 
зерном світла в житті ближніх, а справи - 
прикладом для інших. О, якби людство 
розуміло ті послання, які Я посилаю йому 
через них! Але це не так, бо є багато людей, 
які мають делікатні місії у світі, але які 
дозволяють своїм очам відволіктися від тих 
великих прикладів, щоб піти шляхом, який 
їм більше до вподоби. (105, 13 - 15) 
73. але що ви зробили з тими людьми, з 
людством, яких Я послав до вас, щоб 
нагадати вам про Мій шлях, шлях віри, який 
є шляхом мудрості, любові і миру? 
74. ви нічого не хотіли знати про їхні 
завдання і боролися з ними з лицемірною 
вірою, яку ви маєте через ваші теорії та 
конфесії. 
75. ваші очі не хотіли бачити світла, яке 
кожен з моїх посланців приносив вам як 
послання любові, незалежно від того, чи 
називаєте ви їх пророками, провидцями, 
просвітленими, лікарями, філософами, 
вченими або пастирями. 
76 Ці люди мали харизму, але ви не 
захотіли розпізнати їхнє світло. Вони йшли 
попереду вас, але ви не захотіли йти їхніми 
слідами. 
77. вони залишили вам приклад життя, 
сповненого жертовності, болю і милосердя, 
але ви боялися наслідувати їх, бо не знали, 
що біль тих, хто йде за Мною, - це радість 
для духу, шлях, сповнений квітів, і горизонт, 
повний обіцянок. 
78. вони прийшли не для того, щоб вдихати 
пахощі земних квітів, і не для того, щоб 
сп'яніти від швидкоплинних насолод світу, 



бо прагнення їхнього духу вже не до 
нечистого, а до високого. 
79 Вони страждали, але не шукали втіхи, бо 
знали, що прийшли потішити себе. Вони 
нічого не чекали від світу, бо після життєвої 
боротьби їх очікувала радість бути свідками 
воскресіння духовних істот до віри і життя - 
всіх тих, хто відрікся від істини. 
80. хто ті люди, про яких Я говорю з вами? 
Кажу вам, це всі ті, хто приніс вам послання 
світла, любові, надії, здоров'я, віри, 
спасіння. Не має значення ні ім'я, яке вони 
носили, ні життєвий шлях, який ви бачили, 
ні звання, яке вони носили на землі. (263, 
18- 24) 
81. я повинен ще раз сказати вам, що цей 
народ, який утворився навколо Моїх 
проявів, не є народом, який Отець у Своїй 
любові ставить вище інших народів землі. 
Господь звернув на неї Свій погляд лише 
тому, що сформував її з духовних істот, які 
завжди були у світі, коли на нього зійшло 
нове Божественне одкровення. Вони є 
духовними дітьми того народу Ізраїлю, 
народу пророків, посланців, провидців і 
патріархів. 
82 Хто краще за них міг прийняти Мене в 
цей час, осягнути нову форму Мого 
одкровення і стати свідком виконання Моїх 
обітниць? (159, 51 - 52) 
83. я зійшов у лоно народу ізраїльського, 
більшість якого перебуває вдома в цьому 
народі. Решта - розсіяні по всіх народах, 
послані Мною, і їм Я відкрив Себе духовно. 
Це Мої обранці, які залишилися вірними 
Мені. Їхнє серце не заражене, і їхній дух 
може приймати Мої натхнення. Через їхнє 
посередництво Я зараз дарую світові 
великий скарб мудрості. (269,2 u.) 
Мається на увазі Мексика. 
84. улюблені діти, ви, що прийшли в малій 
кількості, істинно кажу вам: Мій 
проникливий погляд всюди знаходить Моїх 
обранців, які відчувають своїм духом, що 
зараз настав час Моєї Присутності. Вони не 
чули Моє слово, як ви, але в душі своїй 
чують голос, який говорить їм, що Я знову 
серед людей, що Я прийшов духовно "на 
хмарі". Одним Я дам бачити Мене очима 
духу, іншим - за допомогою інтуїції, а решті 
- зроблю Мою любов сильно відчутною, 
щоб вони могли відчути присутність Мого 
Духа. (346, 13) 

85. незабаром інтуїтивні, натхненні, 
духовно чутливі піднімуться і будуть 
свідчити в народах про те, що вони бачать 
духом, що вони відчувають, що вони чують і 
отримують. Я знову кажу вам, що Мій народ 
не обмежується тими, хто почув Мене через 
цих носіїв голосу, але що Я послав Моїх слуг 
в різні точки землі, щоб підготувати шляхи і 
очистити поля, на які пізніше повинні 
прийти сіячі. 
86. я зміцнюю їх і благословляю їх, бо день 
їхній тяжкий, дорога їхня терням усіяна. 
Знущання, презирство, наклеп і 
віроломство переслідують їх усюди. Але 
вони - передчуваючи і натхненні - знають, 
що послані Мною, і готові дійти до кінця 
шляху у виконанні своєї місії. (284,50 - 51) 
87. я запрошую вас увійти в Моє Царство. Я 
кличу всі народи землі без будь-яких 
переваг, але знаю, що не всі Мене 
послухають. 
88. людство погасило свій світильник і 
ходить у темряві. Але там, де помилка дає 
про себе знати, з'явиться від Мене 
просвітлений, який буде поширювати світло 
в своєму оточенні - духовний сторож, який 
спостерігає і чекає Мого знаку, щоб 
пролунав сигнал тривоги, який пробуджує і 
потрясає. 
89 Нехай любов цих посланців буде 
плодоносним насінням у ваших серцях. Не 
відкидайте їх, коли вони з'являться перед 
вами у зовнішній бідності. Слухайте їх, бо 
вони приходять від мого імені, щоб 
передати вам здатність, якої ви наразі не 
знаєте. Вони навчать вас досконалої 
молитви, звільнять вас від пут матеріалізму, 
якими ви зв'язані, допоможуть вам досягти 
духовної свободи, яка піднесе вас до Мене. 
(281,33) 
90. коли б хто з'явився і сказав, що він 
Христос, що знову став людиною, не вірте 
йому. Бо коли Я сповістив вам, що прийду 
знову, то дав вам знати, що це буде в дусі. 
Якщо хтось скаже вам, що я посланник 
Божий, не вірте йому, бо істинні 
посланники не вихваляються і не сурмлять 
про покладену на них місію. Вони 
ідентифікують себе тільки за своїми 
справами. Нехай люди скажуть, чи є той 
посланцем Господнім. Пам'ятаєш, Я 
говорив тобі, що дерево пізнається по 
плодах його? 



91. я не забороняю вам куштувати "плоди 
дерев", але ви повинні бути озброєні, щоб 
відрізнити добрий плід від поганого. 
92. тих, що люблять правду, Я поставлю, як 
світильники, щоб освітлювали дорогу їхніх 
ближніх. (131, 5 - 7). 
93 Часи, коли ви потребували духовного 
провідника у світі, минули. Відтепер у 
кожного, хто йде цим шляхом, не буде 
іншого шляху, крім шляху мого закону, і 
іншого дороговказу, крім шляху власної 
совісті. 
94 Тим не менш, завжди будуть чоловіки і 
жінки великого світла і духовної сили, які 
своїм прикладом і натхненням 
допомагатимуть натовпам. 
95. якби це було інакше, Я вже послав би 
вам на землю духів, подібних до Мойсея 
або до Іллі, щоб вони вказували вам шлях і 
постійно нагадували вам про Закон. Вони 
також стоять поруч з вами, захищають і 
супроводжують вас, але вже не в людській 
подобі, а з духовної. 
96. хто їх бачить? Ніхто. Але якщо ви 
підготуєтесь, то відчуєте над собою 
присутність великих духів, які завжди були в 
контакті з людством і мали великі місії для 
виконання в ньому. (255,40-41) 
 

II. Огляд першого та 
другого часу 
об'явлення 

 

Розділ 9 - Історії та постаті народу 
Ізраїлю  
 
Історія гріхопадіння 
1 Історичний переказ про перших людей, 
які заселили землю, передавався з 
покоління в покоління, поки не був 
записаний у книзі "Перший час". Це жива 
притча про тих перших людей, які жили на 
землі. Їх чистота і невинність дозволили їм 
відчути ласку Матері-Природи. Між усіма 
істотами були дружні стосунки, а між усіма 
істотами - необмежене братерство. (105,42) 

2 У Божественній притчі Я надихнув перших 
людей, щоб вони отримали перше знання 
про свою долю, але сенс Моїх одкровень 
був витлумачений невірно. 
3 Коли вам було сказано про дерево життя, 
з якого людина з'їла, про пізнання добра і 
зла, то лише для того, щоб ви зрозуміли, що 
людина - коли вона володіла достатнім 
знанням, щоб розрізняти добро і зло, і вона, 
таким чином, стала відповідальною за свої 
вчинки - з того часу почала пожинати плоди 
своїх діянь. (150,42) 
4 Ви знаєте, що Бог сказав людям: "Ростіть і 
множтеся, і наповнюйте землю". Це був 
початковий закон, даний вам, о люди. 
Пізніше Отець не тільки заповідав людям 
розмножуватися, щоб людський рід 
продовжував зростати, але щоб їхні почуття 
ставали все більш піднесеними, а розум - 
безперешкодно розгортатися і розвиватися. 
Але якщо перший закон мав на меті 
розмноження роду людського - як ви 
можете припустити, що той самий Отець 
покарає вас за те, що ви послухалися і 
виконали заповідь від Нього? Невже, люди, 
таке протиріччя існує у вашому Богові? 
5. подивіться, яку матеріальну 
інтерпретацію дали люди притчі, в якій вам 
говорилося лише про пробудження духу в 
людині. Тому осягніть Моє вчення і більше 
не кажіть, що ви виплачуєте борг, який 
взяли на себе перші жителі землі через 
непослух Отцю своєму. Мати вищі уявлення 
про Божественну справедливість. (150,45-
46) 
6. зараз настав час, коли ви можете 
зрозуміти Мої слова: "Ростіть і 
розмножуйтеся", а саме, що це потрібно 
робити і духовно, і що ви повинні 
наповнювати Всесвіт своїми добрими 
справами і світлими думками. Я вітаю всіх, 
хто хоче наблизитися до Мене - всіх, хто 
прагне до досконалості. (150, 48-49) 
 
Свобода волі та первородний гріх 
7. ти кажеш Мені, що через свою свободу 
волі ти впадав у помилки і омани. На це Я 
відповідаю, що завдяки цьому дару ви 
можете нескінченно підніматися вище тієї 
точки, з якої ви стартували на початку свого 
розвитку. 
8. крім свободи волі, Я дав кожному духу 
Моє світло в його совісті, щоб ніхто не 



заблукав; але ті, хто не захотів почути Мого 
голосу або не захотів увійти у своє 
внутрішнє єство в прагненні до Духовного 
Світла, незабаром спокусилися 
незліченними принадами людського життя, 
втратили опору Мого Закону для свого духу 
і змушені були спіткнутися і впасти. 
9 Один проступок тягне за собою багато 
болючих наслідків, і це тому, що 
недосконалість не гармонує з 
Божественною Любов'ю. 
10 Тих, хто віддано і з покаянням 
повертався до Отця і смиренно просив Його 
очистити їх і відпустити їм гріхи, які вони 
щойно вчинили, Господь приймав з 
безмежною любов'ю і милосердям, втішав 
їхній дух, посилав на виправлення їхніх 
провин і затверджував їх у їхньому 
завданні. 
11 Не думайте, що всі повернулися 
покірними та розкаяними після першого 
непослуху. Ні, багато хто прийшов 
сповнений гордості і образи. Інші, сповнені 
сорому, усвідомлюючи свою провину, 
хотіли виправдати свої злочини переді 
Мною, і замість того, щоб очиститися через 
покаяння і виправлення - які є доказом 
смирення, - вони вирішили створити для 
себе життя за власною модою, поза 
законами, які приписує Моя Любов. 
12 Після цього вступила в дію Моя 
справедливість - але не для того, щоб 
покарати їх, а для того, щоб зробити їх 
кращими; не для того, щоб знищити їх, а 
для того, щоб зберегти їх навіки, надавши 
їм повну можливість удосконалюватися. 
13 Скільки з тих перших грішників досі не 
можуть звільнитися від своїх плям, бо від 
одного падіння до іншого вони все глибше і 
глибше падають у прірву, з якої тільки 
практика Мого Закону зможе їх врятувати. 
(20, 40-46) 
 
Потоп 
14. у перші часи людства серед людей 
панували невинність і простота; але в міру 
того, як їх ставало все більше, завдяки 
їхньому розвитку і їхній свободі волі, їхні 
гріхи також ставали все більш численними і 
розгорталися все швидше - не стільки їхні 
чесноти, скільки їхні злочини проти Мого 
Закону. 

15. потім Я приготував Ноя, якому Я відкрив 
Себе від духа до духа, до цього спілкування, 
яке Я мав з людством від початку людства. 
16 Я сказав Ноєві: "Я очищу дух народу від 
усіх його гріхів, і для цього пошлю великий 
потоп. Збудуйте ковчег і нехай увійдуть до 
нього ваші діти, їхні дружини, діти ваших 
дітей і по парі кожної тварини". 
17 Ной був слухняний Моєму наказу, і 
сталося лихо за Моїм словом. Погане 
насіння було вирване з коренем, а добре 
насіння зберігалося в моїх житницях, з 
якого я створив нове людство, яке несло 
світло моєї справедливості і вміло 
виконувати мій закон і жити в дотриманні 
доброї моралі. 
18 Як Ви вважаєте, чи загинули фізично і 
духовно ті люди, які зустріли таку болісну 
смерть? Істинно кажу вам: ні, діти Мої. Їхні 
душі були збережені Мною і прокинулися 
перед суддею власної совісті і були готові 
знову повернутися на життєвий шлях, щоб 
досягти на ньому духовного прогресу. (302, 
14 - 16) 
 
Готовність Авраама до самопожертви 
19 Не завжди вам потрібно буде 
спорожняти чашу страждання до кінця. Бо 
Мені достатньо бачити твою віру, твою 
слухняність, твою рішучість і твій намір 
виконувати Мої накази, щоб Я пощадив 
тебе в найважчий момент твого 
випробування. 
20. пам'ятайте, що від Авраама вимагалося 
пожертвувати життям свого сина Ісаака, 
якого він дуже любив і якого Патріарх, 
долаючи свій біль і любов до сина, збирався 
принести в жертву у випробуванні послуху, 
віри, любові і смирення, яке ви ще не 
можете осягнути. Але йому не дали 
закінчити жертвоприношення Синові, бо в 
глибині душі він вже довів свою покірність 
Божественній Волі, і цього було достатньо. 
Якою ж великою була внутрішня радість 
Авраама, коли вища сила зупинила його 
руку і не дозволила принести в жертву 
Ісаака! Як він благословляв ім'я свого 
Господа і дивувався Його мудрості! (308,11) 
21. на прикладі Авраама і його сина Ісаака Я 
дав вам притчу про те, що означатиме 
жертовна смерть Спасителя, коли Я 
випробовував любов Авраама до Мене, 



просячи його принести в жертву свого сина, 
улюбленого ним Ісаака. 
22 Якщо ви подивитеся на це як слід, то 
побачите в цьому акті подібність до того, 
що пізніше означало жертву "Єдинородного 
Сина" Божого для спасіння світу. Божого 
заради спасіння світу. 
Цей біблійний вислів означає: Син Божий, 
народжений (або втілений) у світ.  
23 Авраам був тут втіленням Бога, а Ісаак - 
образом Ісуса. У той момент Патріарх 
подумав, що саме тому Господь зажадав від 
нього життя сина, щоб кров'ю невинного 
змити гріхи народу, і хоча він глибоко 
любив того, хто був плоттю від плоті його, 
але послух в ньому по відношенню до Бога, 
а також милосердя і любов до свого 
народу, були для нього серйозніше, ніж 
життя улюбленого сина. 
24 Покірний Авраам був близький до того, 
щоб завдати смертельного удару своєму 
синові. У той момент, коли він, 
перемагаючи біль, підняв руку, щоб 
принести його в жертву, Моя сила стримала 
його і наказала принести в жертву ягня 
замість сина, щоб цей символ залишився як 
свідчення любові і покірності. (119, 18 - 19) 
 
Образ сходів до неба уві сні Якова 
25 Чи знаєш ти значення драбини, яку 
бачив Яків уві сні? Ця драбина символізує 
життя і розвиток духовних істот. 
26 Тіло Якова в часі об'явлення спало, а дух 
його не спав. Він воскресив себе молитвою 
до Отця, і коли його дух досягнув областей 
світла, він отримав небесне послання, яке 
повинен був зберегти як свідчення 
духовних одкровень та істин для свого 
народу, який є всім людством, бо "Ізраїль" - 
це не земне, а духовне ім'я. 
27 І побачив Яків, що драбина та стоїть на 
землі, а верх її торкається неба. Це вказує 
на шлях духовного сходження, який 
починається на землі з тілом плоті і 
закінчується, коли дух з'єднує своє світло і 
сутність зі світлом і сутністю свого Отця, 
далекого від будь-якого матеріального 
впливу. 
28 І побачив патріярх ангелів, що сходили й 
сходили по тій драбині. Це символізувало 
безперервне народження і смерть, 
постійний прихід і відхід духовних істот у 
прагненні до світла або ж із завданням 

спокутувати і очиститися, щоб після 
повернення в духовний світ піднятися трохи 
вище. Саме шлях духовного розвитку веде 
до досконалості. 
29 Тому Яків побачив на вершині сходів 
символічну фігуру Єгови, яка вказує на те, 
що Бог є метою твоєї досконалості, твого 
прагнення і найвищою нагородою 
нескінченного блаженства - як винагороду 
за важку боротьбу, довгі страждання і 
наполегливість, щоб досягти лона Отця. 
30 Дух завжди знаходив в ударах долі і 
випробуваннях можливість набути заслуги, 
щоб піднятися. У кожному випробуванні 
завжди символізувалася драбина Якова, яка 
запрошувала піднятися ще на одну 
сходинку. 
31. це було велике одкровення, о учні, бо в 
ньому вам було сказано про Духовне Життя 
в той час, коли пробудження духу до 
поклоніння Божественному, Високому, 
Чистому, Доброму і Істинному ледве 
почалося. 
32 Це послання не могло бути призначене 
лише для однієї сім'ї, навіть для одного 
народу; його суть була духовною і тому 
мала універсальне значення. Саме тому 
голос Отця промовив до Якова: "Я є Єгова, 
Бог Авраама і Бог Ісаака. Землю, на якій ви 
перебуваєте, Я дам вам і насінню вашому, і 
буде це насіння численне, як порох земний. 
Ти поширишся на захід і на схід, на північ і 
на південь, і всі роди землі будуть 
благословенні в тобі і в насінні твоєму". 
(315, 45-50) 
 
Йосип та його брати 
33 Йосипа, сина Якова, продали його рідні 
брати купцям, що йшли до Єгипту. Йосип 
був ще малим, але вже дав свідчення 
великого дару пророцтва. Заздрість 
охопила його братів, які позбулися його, 
думаючи, що більше ніколи його не 
побачать. Але Господь, що пильнував раба 
Свого, захистив його і зробив його великим 
у фараона єгипетського. 
34 Багато років по тому, коли світ страждав 
від посухи та голоду, Єгипет, керуючись 
порадами та натхненням Йосипа, зібрав 
достатньо запасів, щоб витримати це 
відвідування. 
35 І сталося, що Яковові сини прийшли до 
Єгипту шукати поживи. Велике було їхнє 



здивування, коли вони зрозуміли, що їхній 
брат Йосип став міністром і радником 
фараона. Побачивши його, вони впали 
навколішки біля його ніг, сповнені каяття за 
свій гріх, і зрозуміли, що пророцтва їхнього 
брата збулися. Той, кого вони вважали 
мертвим, був тут, перед ними, сповнений 
сили, чеснот і мудрості. Пророк, якого вони 
продали, довів їм істинність пророцтва, яке 
Господь вклав у вуста його ще в дитинстві. 
Брат, якого вони мучили і продали, простив 
їх. Ви розумієте, люди? Тепер ви знаєте, 
чому Я говорив вам про цей день: Коли ж 
ви визнаєте Мене, як визнали Йосипа його 
брати?" (90:2). 
 
Пустельні блукання народу Ізраїлю під 
проводом Мойсея 
36 У "перший раз" Мойсей став на чолі 
Ізраїлю, щоб вести його через пустелю в 
землю Ханаанську протягом сорока років. 
Але через непослух, невір'я і матеріалізм 
одні богохульствували, інші ставали 
відступниками, а треті бунтували. Але 
Мойсей промовляв до них у цій ситуації з 
мудрістю і терпінням, щоб вони не 
порушували Вищої Волі, а були смиренними 
і слухняними тому Отцю, який - не 
дивлячись на їхній непослух - змусив манну 
впасти з неба і воду вилитися зі скелі. 
(343,53) 
37 Мойсей дав достатньо доказів, що 
істинний Бог з ним; але народ бажав 
більшого свідчення, і коли посланник 
привів народ до підніжжя гори Синай, він 
закликав силу Єгови, і Господь вшанував 
його і дарував йому великі докази і чудеса. 
38 Народ хотів чути і бачити Того, Кого 
Мойсей чув і бачив завдяки своїй вірі, і тому 
Я явив Себе народові в хмарі і змусив їх 
слухати Мій голос протягом багатьох годин. 
Але він був настільки потужним, що люди 
думали, що помруть від страху, їхні тіла 
тремтіли, а дух здригався від цього голосу 
правосуддя. Тоді народ благав Мойсея 
попросити Єгову, щоб він більше не говорив 
до свого народу, бо вони більше не можуть 
Його чути. Вони зрозуміли, що ще занадто 
незрілі, щоб мати можливість 
безпосередньо спілкуватися з Вічним. 
(29,32 + 34) 
39 Зміцнюйте свій дух у великих життєвих 
битвах, як той народ Ізраїля зміцнився в 

пустелі. Чи знаєте ви, наскільки безмежна 
пустеля, якій, здається, немає кінця, з 
нещадним сонцем і палючим піском? 
Знаєте, що таке самотність і тиша, і 
необхідність пильнувати вночі, бо вороги 
підстерігають? Істинно кажу вам: саме там, 
у пустелі, той народ збагнув велич віри в 
Бога і навчився любити Його. Чого ці люди 
могли очікувати від пустелі? І все ж у них 
було все: хліб, вода, дім для відпочинку, 
оазис і святиня для піднесення духу в 
подяці своєму Отцю і Творцю. (107,28) 
 
Боротьба Іллі за істинного Бога 
40 У "перший час" Ілля прийшов на землю, 
наблизився до сердець людей і знайшов їх 
залежними від язичництва та 
ідолопоклонства. Світом правили царі і 
жерці, і ті, і інші відвернулися від виконання 
Божественних Законів і повели свої народи 
на шляхи помилок і неправди. Вони 
поставили жертовники різним богам і 
поклонялися їм. 
41 Того часу встав Ілля та й промовив до 
них слова, повні справедливости: 
"Розплющте очі ваші, і зрозумійте, що ви 
зневажили Закон Господній! Ви забули 
приклад Його посланців і впали в культи, 
негідні живого і могутнього Бога. 
Необхідно, щоб ви прокинулися, 
подивилися на Нього і визнали Його. 
Приберіть своє ідолопоклонство і підніміть 
свої очі над кожним зображенням, яким ви 
представляли Його". 
42 Ілля почув Мій голос, що промовляв до 
нього: "Відійди від цього злого народу! 
Скажи йому, що дощу не буде ще довго, 
доки ти не накажеш в ім'я Моє". 
43 І сказав Ілля: Дощу більше не буде, аж 
поки Господь мій не вкаже годину, і голос 
мій не накаже, і, сказавши це, він відійшов. 
44 Від того дня земля була суха, а пори 
року, призначені для дощу, минали, а дощу 
не було. На небі не було видно жодної 
ознаки дощу, поля відчували посуху, худоба 
поступово чахнула, люди копали землю в 
пошуках води, щоб втамувати спрагу, але не 
знаходили її, річки пересихали, трава 
в'янула під променями палючого сонця, і 
люди взивали до своїх богів, просячи, щоб 
ця стихія повернулася до них, щоб вони 
могли сіяти і збирати зерно, яке б живило 
їх. 



45 Ілля відійшов за Божим наказом, 
молячись і чекаючи на волю свого Господа. 
Чоловіки і жінки почали покидати свої 
домівки в пошуках нових земель, де не 
буде бракувати води. Скрізь можна було 
побачити каравани, і скрізь земля була 
висушена. 
46 Минули роки, і одного дня, коли Ілля 
підніс свого духа до Отця, він почув Його 
голос, що говорив йому: "Шукай царя, і 
коли Я дам тобі знак, дощ знову зійде на цю 
землю". 
47 Ілля, смиренний і повний послуху, пішов 
до царя того народу, і показав свою силу 
перед поклонниками фальшивого бога. Тоді 
Він говорив про Отця і про Його силу, і 
з'явилися знамення: У небі з'явилися 
блискавки, грім і вогонь, а потім цілющий 
дощ полився потоками. Знову поля 
вбралися в зелень, дерева вкрилися 
плодами, настав достаток. 
48 Народ пробудився від цього свідчення і 
згадав свого Отця, що кликав і застерігав їх 
через Іллю. Чудеса Іллі були численними і 
дуже великими на той час, щоб пробудити 
людство. (53, 34 - 40) 
 
Дванадцять колін Ізраїлевих 
49. не думайте, що тільки в лоні 
ізраїльського народу були пророки, 
предтечі і духи світла. Деяких з них Я 
посилав і до інших народів, але люди 
сприймали їх як богів, а не як посланців, і 
створювали релігії і культи навколо їхніх 
вчень. 
50 Народ Ізраїлю не зрозумів своєї місії 
щодо інших народів і заснув у таборі, 
сповненому благословень і зручностей. 
51 Отець створив її як досконалу сім'ю, в 
якій одне плем'я мало завдання захищати 
народ і зберігати мир; інше плем'я 
обробляло землю; третє плем'я складалося 
з рибалок і моряків. Іншому було довірено 
духовне поклоніння Богу, і так кожне з 
дванадцяти племен, що складали народ, 
виконувало своє завдання, які разом 
показували приклад злагоди. Поправді ж 
кажу вам, що духовні здібності, які ви мали 
за колишніх часів, ви й тепер маєте. (135,15 
- 16) 
 
Пророки і перші царі Ізраїлю 

52 Пророки говорили з великою 
правдивістю, майже завжди приходячи на 
землю в часи сум'яття і відхилень. Вони 
застерігали народи і закликали їх до 
покаяння і навернення, сповіщаючи про 
великі візити справедливості, якщо вони не 
навернуться до добра. В інших випадках 
вони пророкували благословення за 
дотримання і виконання Божественного 
Закону. 
53 Але те, що говорили ці пророки, було 
закликом до добра, справедливості та 
взаємної поваги. Вони не розкривали життя 
духу, його долю і його розвиток. Навіть 
Мойсей, якого Я обрав Своїм 
представником і через посередництво 
якого дав Закон на всі часи, не говорив вам 
про Духовне Життя. 
54 Закон Отця містить мудрість і 
справедливість. Вона вчить людей жити в 
мирі, любити і поважати один одного і 
доводити свою гідність як людини в моїх 
очах. Але Мойсей не показав людству, що є 
за порогом фізичної смерті, яка відплата 
неслухняним духам, яка нагорода мудрим і 
старанним у виконанні свого життєвого 
завдання. 
55 Пізніше Давид царював, сповнений 
духовних дарів і натхнення, і в хвилини 
свого піднесення, в своїх захопленнях він 
чув гімни і духовні пісні, з яких створив 
Псалтир. Разом з ними він повинен був 
закликати народ Ізраїлю до молитви і 
віддати найкращу жертву своїх сердець 
Господу. Але Давид, при всій своїй любові і 
натхненні, не зміг відкрити людям 
дивовижне існування духовних істот, їхній 
розвиток і їхню мету. 
56. і Соломон, який змінив його на 
царюванні і так само виявив даровані йому 
великі дари мудрості і влади, за які його 
любили і захоплювалися, і поради, 
судження і прислів'я якого пам'ятають і 
донині, - якби його народ звернувся до 
нього і запитав: "Господи, яке духовне 
життя? Що є за межами смерті? Що таке 
Дух?". - Соломон при всій своїй мудрості не 
зміг би відповісти на це. (339,12 - 15) 
 

Розділ 10 - Коли час сповнився  
 
Пророчі пророцтва  



1 Ваш Батько приготував усе, щоб "Слово" 
Боже оселилося серед людей і показало їм 
шлях їхнього виправлення піднесеними 
прикладами Своєї любові. 
2 Спочатку Він надихнув пророків, які мали 
сповістити про те, в якому вигляді Месія 
прийде у світ, про характер Його справи, 
про Його страждання і смерть як людини, 
щоб, коли Христос з'явиться на землі, ті, хто 
знав пророцтва, одразу впізнали Його. 
3 століття до моєї присутності в Ісусі пророк 
Ісая сказав: "Тому Господь дасть вам це 
знамення: ось, Діва в утробі зачне в утробі, і 
Сина наречуть, і дадуть йому ім'я: Імануїл". 
(Це означає: з нами Бог). 
Цим пророцтвом, серед інших, він сповістив 
про мій прихід. 
4 Давид за багато століть до Мого приходу 
оспівав у псалмах, сповнених болю і 
пророчого сенсу, страждання Месії під час 
розп'яття. У цих псалмах він говорить про 
одне з Моїх семи слів на хресті, вказуючи на 
презирство, з яким натовп буде вести Мене 
на розп'яття, на насмішки людей, коли вони 
почують, що Я кажу, що в Мені Отець; на 
покинутість, яку відчує Моє тіло перед 
обличчям людської невдячності, на всі 
тортури, яким Я буду підданий, і навіть на 
те, як вони будуть кидати жереб про Мою 
одежу. 
5 Кожен із Моїх пророків сповістив про Мій 
прихід, приготував шляхи і дав точні 
характеристики, щоб, коли настане день, 
ніхто не помилився. (40, 1-5) 
 
Очікування Месії серед єврейського 
народу 
6 Світ не був готовий в теперішньому часі 
очікувати Мене так, як народ Ізраїлю 
очікував Мене в ту "Другу Еру". Мої великі 
пророки сповістили про Месію, Спасителя, 
Сина Божого, який прийде звільнити 
пригноблених і просвітити світ світлом 
Слова. Чим більше страждав народ, тим 
більше прагнув приходу Обіцяного; чим 
більше пив чашу приниження і гноблення, 
тим більше жадав присутності Месії, і всюди 
шукав вказівки і знаки, які б говорили йому 
про близькість пришестя його Спасителя. 
7 З покоління в покоління, від батьків до 
дітей передавалася Божественна обітниця, 
змушуючи обраний народ Господній 

пильнувати і молитися протягом тривалого 
часу 
8 Нарешті Я прийшов до Свого народу, але 
не всі з них змогли впізнати Мене, хоча всі 
чекали Мене: одні зробили це в духовному 
сенсі, а інші - в матеріалістичному 
тлумаченні. 
9. але Мені було достатньо щирості і любові 
тих, хто відчував Мою присутність і бачив 
Царство Небесне у світлі Мого Слова і вірив 
у Моє явлення. Мені було достатньо тих, 
хто вірно йшов за Мною і бачив у Мені 
свого духовного Спасителя, бо саме вони 
свідчили про Мою істину після того, як Я 
пішов з цього світу. 
10 Хоча Моє послання було призначене для 
всіх народів землі, Мій заклик звернувся до 
серця обраного народу, щоб він згодом 
став рупором Мого слова. Проте - мало 
того, що люди відчули мою присутність, так 
само і в інших народах люди змогли 
виявити ознаки мого приходу і відчули час 
моєї присутності на землі. (315, 17 - 19) 
11 У кожному віці і при кожному 
Божественному Об'явленні Ілля з'являється 
людям. 
12 Месія ще не прийшов на землю, ще не 
скоро він народиться людиною, а вже дух 
пророка втілився в Іоанна, якого згодом 
назвали Хрестителем, щоб сповістити про 
близькість Царства Небесного, яке буде 
присутністю "Слова" серед людей. (31, 61-
62) 
 
Марія, Мати Ісуса Христа 
13 Вже в "Першу епоху" патріархи і пророки 
почали говорити про прихід Месії. Але 
Месія прийшов не тільки духом - він 
прийшов народитися від жінки, стати 
людиною, отримати тіло від жінки. 
14 Материнський Дух Божий також повинен 
був стати чоловіком, стати жінкою, як квітка 
чистоти, щоб пахощі "Слова" Божого, яким 
був Ісус, виходили з її квіткового вінця. 
(360,26) 
15 У Назареті жила квітка чистоти і ніжності, 
обручена Діва на ім'я Марія, та сама, про 
яку провістив пророк Ісая, що з утроби її 
вийде плід істинного життя. 
16 До неї прийшов Духовний Посланець 
Господній, щоб сповістити про місію, яку 
вона принесла на землю, кажучи: "Радуйся, 



високоповажна, Господь з тобою, ти 
благословенна між жінками". 
17 Настала година, коли мала відкритися 
Божественна Таємниця, і все, що було 
сказано про присутність Месії, Спасителя, 
Відкупителя, тепер мало негайно 
здійснитися. Але як мало було сердець, які 
відчули Мою присутність, як мало було 
духів, готових пізнати Царство Небесне у 
світлі Моєї істини. (40,6-7) 
 
Поклоніння Дитятку Ісусу 
18. 18 лютого людство згадує той день, коли 
мудреці зі Сходу прийшли до Вифлеємських 
ясел, щоб поклонитися Божественному 
Немовляті. Сьогодні деякі серця запитують 
Мене: "Господи, чи правда, що ті могутні і 
мудрі володарі схилилися перед Тобою і 
визнали Твою Божественність?". 
19 Так, діти мої, це наука, влада і багатство 
стали на коліна перед Моєю присутністю. 
20 Також були пастухи, їхні дружини та діти 
з їхніми смиренними, здоровими і 
простими дарами, з якими вони приймали і 
вітали Спасителя світу, а також Марія, як 
втілення небесної ніжності. Вони 
уособлювали смиренність, невинність, 
простоту. Але ті, хто зберігав у своїх 
пергаментних сувоях пророцтва і обітниці, 
що говорили про Месію, спали міцним 
сном, навіть не підозрюючи, хто прийшов у 
світ. (146,9 - 11) 
 
Узи любові між Ісусом і Марією 
21 Дитинство і юність Ісус провів біля Марії, 
і на її грудях і біля неї Він насолоджувався 
материнською любов'ю. Божественна 
ніжність, що стала жінкою, підсолодила 
перші роки життя Спасителя у світі, адже 
таку велику гіркоту довелося Йому випити, 
коли прийшла година. 
22 Хіба можливо, щоб хтось міг подумати, 
що Марії, в лоні якої сформувалося тіло 
Ісуса і біля якої жив Учитель, не вистачало 
духовного піднесення, чистоти і святості? 
23 Хто любить Мене, нехай спершу 
полюбить усе, що Моє, - усе, що Я люблю. 
(39,52-54) 
 
Знання і мудрість Ісуса 
24 Люди стверджують у своїх книгах, що 
Ісус був з ессеями, щоб отримати знання. 
Але Тому, Хто все знав і жив до того, як 

виникли світи, не було чому вчитися у 
людей. Божественне не може нічого 
навчитися від людського. Де б я не був, я 
був для того, щоб викладати. Чи може бути 
на землі хтось мудріший за Бога? Христос 
прийшов від Отця, щоб принести людині 
Божественну Мудрість. Хіба не дав тобі 
доказ цього твій Учитель, коли у 
дванадцятирічному віці здивував 
богословів, філософів і вчителів закону того 
часу? 
25. дехто приписує Ісусові слабкості всіх 
людей і радіє, коли виливає бруд, який 
носить у своєму серці, на Того, Хто є 
божественним і безгрішним. Вони Мене не 
знають. 
26. якщо всі чудеса природи, які ви 
споглядаєте, є нічим іншим, як 
матеріальним втіленням Божественних 
думок, то чи не вважаєте ви, що тіло Христа 
було матеріалізацією піднесеної думки про 
любов вашого Отця? Тому Христос полюбив 
вас тільки духом, а не плоттю. Мою правду 
ніколи не вдасться сфальсифікувати, бо 
вона містить у собі абсолютне світло і 
безмежну силу. (146,35 - 36) 
27. 27. Я наводив вам приклад у "Другому 
Часі", як ви повинні чекати потрібної 
години, щоб виконати завдання, яке 
привело вас на землю. 
28. я чекав, поки моє тіло - той Ісус, якого 
люди мали перед очима, - досягне свого 
найкращого віку, щоб виконати через нього 
Божественну Місію - навчити вас любові. 
29. коли це тіло - серце і розум - досягло 
повного розвитку, Мій Дух заговорив його 
вустами, Моя мудрість наповнила його 
розум, Моя любов оселилася в його серці, і 
гармонія між цим тілом і Божественним 
Світлом, що осяяло його, була настільки 
досконалою, що Я часто говорив натовпам: 
"Хто знає Сина, той знає Отця". 
30 Христос використовував істину в Бозі, 
щоб навчати людей. Він не взяв його зі 
світу. Ні від греків, ні від халдеїв, ні від 
ессеїв, ні від фінікійців, ні від кого іншого 
Він не черпав світла. Вони ще не знали 
дороги до Царства Небесного, а Я навчав 
тому, що ще було невідомим на землі. 
31 Своє дитинство і юність Ісус присвятив 
активній доброчинності і молитві, аж поки 
не прийшла година проголошувати Царство 



Небесне, закон любові і справедливості, 
вчення світла і життя. 
32 Шукайте значення Мого Слова, 
проголошеного в той час, і скажіть Мені, чи 
могло воно походити від будь-якого 
людського вчення або будь-якої науки, 
відомої в той час. 
33. кажу вам, якби Я справді претендував 
на навчання цих людей, то шукав би Своїх 
учнів серед них, а не серед неосвічених і 
невігласів, з яких Я сформував Свій загін 
апостолів. (169,62 -68) 
 
Відсутність розуміння людського 
середовища в Назареті 
34. Мені довелося шукати лона такого 
народу, як Єгипет, бо народ, до якого Я 
прийшов, не зміг дати Мені захисного 
притулку. Але це був не єдиний біль, який 
довелося пережити моєму серцю. 
35. коли я повернувся з Єгипту і потім жив у 
Назареті, наді мною постійно насміхалися і 
ображали, висловлюючи невіру і 
недоброзичливість. 
36 Я творив там чудеса, показував Своє 
милосердя і Свою силу - і був неправильно 
оцінений. Ніхто з тих, хто знав моє життя і 
мої справи зблизька, не вірив у мене. 
37 Тому, коли настала година проповіді, Я, 
виходячи з Назарету, мусив сказати: 
Поправді кажу вам, що жоден пророк не 
знаходить віри у своїй вітчизні. Він повинен 
вийти, щоб його слово було почуте". (299, 
70 - 72) 
 

Розділ 11 - Служіння Ісуса на 
землі  
 
Хрещення в Йордані; час підготовки в 
пустелі  
1 Ісус, люблячий і смиренний Назарянин, 
який чекав години, коли з Його уст 
пролунає Божественне Слово, розшукав 
Івана на березі Йордану, щоб прийняти 
воду хрещення. Чи йшов Ісус з бажанням 
очищення? Ні, мій народ. Він пішов 
виконувати обряд? Ні те, ні інше. Ісус знав, 
що настала година, коли він сам перестане 
бути, коли людина зникне, щоб дати 
говорити Духові, і він хотів відзначити цю 

годину вчинком, який би закарбувався в 
пам'яті людей. 
2 Символічна вода не мала плями, яку 
можна було б змити, але вона зробила це 
тіло - як приклад для людства - вільним від 
будь-якої прив'язаності до світу, щоб 
дозволити йому добровільно стати єдиним 
з Духом. Це сталося тоді, коли присутні 
почули Божественний голос, який говорив 
людськими словами: "Це Син Мій 
Улюблений, що Його Я вподобав. 
Послухайте його." 
3 Відтоді слово Боже стало словом вічного 
життя в устах Ісуса, бо Христос об'явив Себе 
в повноті через Нього. Люди називали Його 
Раббі, Учителем, Посланцем, Месією і 
Сином Божим. (308,25-27) 
4 Потім Я пішов у пустелю, щоб медитувати 
і вчити вас вступати в діалог із Творцем, і 
споглядати в тиші пустелі роботу, яка 
чекала на Мене, таким чином навчаючи вас, 
що ви повинні спочатку очистити себе, 
перш ніж приступити до виконання роботи, 
яку Я вам доручив. Потім, у тиші свого єства, 
шукайте безпосереднього спілкування з 
Отцем, і таким чином підготовлені - 
голосніше, сильніше і рішучіше - 
приступайте до неухильного виконання 
своєї нелегкої місії. (113,9) 
 
Єдність Ісуса з Богом 
5. три роки я говорив зі світом устами Ісуса, 
і жодне з моїх слів чи думок не було 
спотворене цим розумом, жодна його дія 
не відповідала моїй волі. Причиною цього 
було те, що Ісус і Христос, людина і дух були 
єдині, так само як Христос єдиний з Отцем. 
(308,28) 
6 Пізнайте в Мені Отця, бо істинно кажу 
вам: Христос одно з Отцем споконвіку, ще 
перед тим, як були світи. 
7. у "Другій Ері" цей Христос, єдиний з 
Богом, став людиною на землі в 
благословенному тілі Ісуса і таким чином 
став Сином Божим, але тільки щодо Своєї 
людськості. Бо ще раз кажу вам, що є один 
Бог. (9,48) 
8 Коли Я став людиною в Ісусі, то не для 
того, щоб ви зрозуміли, що Бог має людську 
подобу, але щоб зробити Мене видимим і 
чутним для тих, хто був сліпий і глухий до 
всього божественного. 



9 Поправді кажу вам: Якби тіло Ісуса було 
формою Єгови, то не кровоточило б і не 
вмирало. Це було досконале тіло, але 
людське і ніжне, щоб люди бачили його і 
чули через нього голос свого Небесного 
Отця. (3,82) 
10. в Ісусі було дві природи: одна 
матеріальна, людська, створена Моєю 
Волею в незайманому лоні Марії, яку Я 
назвав Сином Людським, і друга, 
божественна, Дух, який був названий 
Сином Божим. В останньому було 
"Божественне Слово" Отця, що промовляло 
в Ісусі; інший був лише матеріальним і 
видимим. (21,29) 
11 Це був Христос, "Слово" Боже, яке 
говорило устами Ісуса, чистого і праведного 
чоловіка. 
12 Чоловік Ісус народився, жив і помер; 
Христос же не народився, і не зростав на 
світі, і не помер, бо Він є Голос Любові, Дух 
Любові, Божественне Слово, вираз мудрості 
Творця, що завжди перебував в Отці. (91,28-
29) 
 
Невизнання Ісуса як очікуваного Месії 
13. у Другу Епоху Мене не всі визнавали. 
Коли Я з'явився в лоні єврейського народу, 
який вже очікував Мене, бо бачив, як 
збуваються передвістя, дані пророками, 
Моя присутність привела в замішання 
багатьох, хто не розумів, як правильно 
тлумачити пророцтва, і очікував побачити 
свого Месію могутнім князем, який скине 
ворогів, упокорить царів, гнобителів і дарує 
володіння і земні блага тим, хто чекає Його. 
14 Коли ж ті люди побачили Ісуса - убогого, 
без одягу на ногах, тіло Його вкрите лише 
простим одягом, народженого в стайні, а 
згодом працюючого простим ремісником, - 
то не могли повірити, що Він є Той, Кого 
послав Отець, Обіцяний. Учитель повинен 
був творити видимі чудеса і справи, щоб 
йому повірили і зрозуміли його 
Божественне послання. (227,12-13) 
15. смиренні та бідні завжди відкривають 
Мою присутність, бо їхній розум не 
зайнятий людськими теоріями, які 
затьмарюють їхні ясні судження. 
16 У "Другій Ері" також сталося так, що, хоча 
прихід Месії був оголошений, тільки люди 
простого розуму, смиренного духу і 

необтяженого інтелекту емоційно впізнали 
Його, коли Він прийшов. 
17. богослови мали в руках книги пророків і 
щодня повторювали слова, що сповіщали 
про ознаки, час і спосіб пришестя Месії, і 
все ж - бачили Мене і не впізнали, слухали 
Мене і відреклися, що Я - обіцяний 
Спаситель. Вони бачили Мої справи, але 
єдине, що вони вміли робити, - це 
обурюватися ними, хоча насправді всі вони 
були пророковані. (150, 21 - 23) 
18. сьогодні люди вже не сумніваються в 
Ісусі, але багато хто сперечається і навіть 
заперечує Мою божественність. Одні 
визнають за Мною велике духовне 
піднесення, інші стверджують, що Я теж 
проходжу шлях розвитку духу, щоб мати 
можливість досягти Отця. Але якби це було 
так, Я не сказав би вам: "Я є Шлях, Істина і 
Життя". (170,7) 
 
Ісус як спасенний гість серед простих 
людей 
19 Ваше завдання - наслідувати приклад 
свого Божественного Вчителя на його 
земному шляху. Пам'ятайте: Кожного разу, 
коли Я з'являвся в будинках, Я залишав у 
кожному з них послання миру, Я зцілював 
хворих, Я втішав стражденних 
Божественною силою, якою володіє Любов. 
20 Я ніколи не утримувався від того, щоб 
увійти в дім, бо Мені не повірили б у ньому; 
Я знав, що, виходячи з нього, серця його 
мешканців будуть сповнені переповненої 
радості, бо, самі того не знаючи, дух їхній 
зазирнув у Царство Небесне через Моє 
повчання. 
21 Часом Я шукав серця, часом вони шукали 
Мене; але в усіх випадках Моя любов була 
хлібом життя вічного, який Я давав їм у 
значенні Мого Слова. (28,3-5) 
 
Невтомний проповідник Ісус 
22. Іноді, коли Я усамітнювався в якій-
небудь долині, Я залишався на самоті лише 
на миті, бо натовпи людей, прагнучи почути 
Мене, наближалися до свого Вчителя, 
бажаючи відчути безмежну доброту Його 
погляду. Я приймав їх і обдаровував цих 
чоловіків, жінок і дітей ніжністю Свого 
безмежного милосердя, знаючи, що в 
кожному створінні є дух, заради якого Я 
прийшов у світ. Потім Я говорив з ними про 



Царство Небесне, яке є істинною домівкою 
духу, щоб вони через Моє Слово заспокоїли 
свої внутрішні хвилювання і зміцнилися в 
надії на досягнення Вічного Життя. 
23 Траплялося, що серед натовпу був хтось, 
хто хотів заперечити Мою істину, вигукуючи 
і стверджуючи, що Я фальшивий пророк; 
але Моє Слово випередило його, перш ніж 
він встиг розтулити свої уста. Інколи Я 
дозволяв якомусь хулителю паплюжити 
Мене, щоб довести перед натовпом, що 
Учитель не пасує перед образами, даючи їм 
приклад смирення і любові. 
24. були й такі, що, засоромившись Моєї 
лагідності, негайно відходили, каючись, що 
образили своїми сумнівами Того, Хто 
ділами Своїми сповіщав істину. Як тільки 
випадала можливість, вони приходили до 
Мене, йшли за Мною по стежках - плачучи, 
зворушені Моїм словом, не наважуючись 
навіть звернутися до Мене, щоб попросити 
вибачення за образи, які раніше Мені 
наносили. Я покликав їх до себе, 
приголубив їх Своїм Словом і дарував їм 
трохи милості. (28,6-7) 
25 Слухай: Коли Я був з вами на землі, до 
Мене приходили люди натовпами - люди 
високих посад, повні марнославства, 
правителі, які таємно шукали Мене, щоб 
почути Мене. Одні захоплювалися Мною, 
але зі страху не визнавали цього відкрито, 
інші відкидали Мене. 
26 Натовпи чоловіків, жінок і дітей 
приходили до Мене і слухали Мене вранці, 
вдень і вночі, і завжди знаходили Учителя, 
готового дати їм Слово Боже. Вони бачили, 
що Учитель забувся і не міг пояснити, о 
котрій годині приймає їжу, щоб не 
ослабнути тілом і не затихнути голосом. 
Причиною було те, що вони не знали, що 
Ісус отримував силу від власного духу і 
знаходив поживу в самому собі. (241,23) 
 
Любов Ісуса до дітей та природи 
27 Іноді, коли Я залишався на самоті, Мене 
знаходили діти, які приходили до Мене, 
щоб простягнути Мені маленькі квіточки, 
розповісти про свій маленький смуток і 
поцілувати Мене. 
28. матері дуже хвилювалися, коли 
знаходили своїх дітей на моїх руках, які 
слухали мої слова. Учні, думаючи, що це 
означає неповагу до Вчителя, намагалися 

прогнати їх від Моєї присутності. Тоді Мені 
довелося сказати їм: "Нехай діти приходять 
до Мене, бо для того, щоб увійти в Царство 
Небесне, треба мати чистоту, простоту і 
невинність дітей". 
29. я радів цій невинності і 
неупередженості, як радіють, побачивши 
бутон квітки, що тільки-но розкрився. 
(262,62-64) 
30 Як часто учні знаходили Ісуса, коли Він 
розмовляв з різними створіннями всесвіту. 
Як часто дивувався Вчитель у своїх 
розмовах з птахами, з коридором, з морем! 
Але вони знали, що їхній Учитель не був у 
захваті, вони знали, що в їхньому Учителі 
жив творчий Дух Отця, який дав мову всім 
істотам, який розумів усіх Своїх "дітей", 
який отримував хвалу і любов від усього 
створеного Ним. 
31 Як часто учні і народ бачили, як Ісус 
пестив пташку або квітку і благословляв усе, 
і в Його очах вони знаходили вираз 
безмежної любові до всіх створінь! Учні 
відчували божественний захват Господа, 
коли Він бачив себе оточеним такою 
славою, таким дивом, що вийшло з Його 
мудрості, а також часто бачили сльози на 
очах Учителя, коли Він бачив байдужість 
людей перед обличчям такої слави, тупість і 
сліпоту людських створінь перед такою 
величчю. Вони часто бачили, як Учитель 
плакав, коли бачив прокаженого, що 
проливав сльози через свою проказу, або 
чоловіків і жінок, що нарікали на свою 
долю, хоча їх оточувала сфера досконалої 
любові! (332,25 -26) 
 
Вчення Ісуса 
32 Ісус навчив вас милосердя, лагідности, 
любови. Він навчив вас прощати ворогів від 
щирого серця, навчив відкидати брехню і 
любити правду. Він проголосив вам, що ви 
завжди повинні відповідати добром як на 
зло, так і на добро, яке отримуєте. Він 
навчив вас поважати кожного свого 
ближнього, відкрив вам шлях до здоров'я 
душі і тіла, як вшанувати своїм життям ім'я 
своїх батьків, щоб водночас вас шанували 
ваші діти. 
33 Ось деякі із заповідей, яких повинен 
дотримуватися кожен, хто справді хоче бути 
християнином. (151,35-36) 



34 Коли книжники та фарисеї спостерігали 
за вчинками Ісуса і побачили, що вони 
відрізняються від їхніх, вони заявили, що 
вчення, яке Він проповідує, суперечить 
Закону Мойсея. Причиною стало те, що 
вони переплутали Закон з традиціями. Але 
Я довів їм, що не переступив Закону, який 
Отець відкрив Мойсеєві, але виконував 
його словом і ділом. 
35 Звичайно, Я скасував багато традицій 
того народу, бо вже настав час, коли вони 
повинні були зникнути, щоб почався новий 
час з вищими вченнями. (149,42 - 43) 
36. пам'ятайте, що в першій заповіді Закону, 
яку Я дав людству через Мойсея, Я сказав: 
"Не роби собі кумира і всякої подоби з 
неба, щоб вклонятися йому на колінах і 
поклонятися". Відтоді чітко окреслився 
шлях для людини і шлях для духу. 
37 Мойсей не обмежився передачею 
людям Десяти Заповідей, він також прийняв 
другорядні закони для людського життя і 
запровадив традиції, обряди і символи в 
рамках духовного поклоніння Богу, і все це 
відповідно до тих кроків розвитку, які робив 
людський дух у той час. 
38. але прийшов обіцяний Месія і знищив 
традиції, обряди, символи і 
жертвоприношення, залишивши 
недоторканим лише Закон. Тому, коли 
фарисеї говорили народові, що Ісус проти 
Закону Мойсея, Я відповідав їм, що Я не 
проти Закону, але прийшов його виконати. 
Якби Моє вчення покінчило з традиціями, 
то тільки тому, що люди, виконуючи їх, 
забули дотримуватися Закону. (254, 17 - 18) 
39. Моє Слово в теперішньому часі не зітре 
тих слів, які Я дав вам у "Другій Ері". Минуть 
епохи, століття і віки, але слова Ісуса не 
минуть. Сьогодні Я пояснюю і розкриваю 
вам сенс того, що Я говорив вам тоді, а ви 
не зрозуміли. (114, 47) 
 
"Чудеса Ісуса" 
40. щоб це вчення запалювало віру в 
серцях, Я одночасно творив чудеса, щоб 
вони могли його полюбити; а щоб ці 
"чудеса" були якомога відчутнішими, Я 
творив їх на тілах хворих, зцілював сліпих, 
глухих, німих, кульгавих, одержимих, 
прокажених, а також воскрешав мертвих. 
41 Скільки чудес любові вчинив Христос між 
людьми! Їхні імена збереглися в історії як 

приклад для майбутніх поколінь. (151,37 - 
38) 
42 Істоти Світла, що служать Божественній 
Справі, і інші, непокірні і невігласи, давали 
про себе знати скрізь, і серед того людства 
з'явилися одержимі, яких наука не змогла 
звільнити і які були вигнані людьми. 
Повернути здоров'я хворим не змогли ні 
викладачі права, ні науковці. 
43. але все це було задумано Мною, щоб 
навчити вас і дати вам докази любові. Я 
дарував вам зцілення Його створінь через 
Ісуса, на подив багатьох. 
44. невіруючі, які чули, як Ісус говорив про 
Свою силу і знали про Його чудеса, 
вимагали найскладніших доказів, щоб хоч 
на мить змусити Його засумніватися і 
довести, що Він не є непогрішимим. Але це 
звільнення одержимих, те, що Я повертав їх 
до стану нормальних людей, лише 
доторкнувшись до них або подивившись на 
них, або звернувшись до них зі словом 
наказу, щоб ті духи покинули їхній розум і 
обидва звільнилися від свого важкого 
тягаря, збентежило тих. 
45 Перед лицем цієї влади фарисеї, вчені, 
книжники та митарі по-різному реагували 
на неї. Одні визнавали авторитет Ісуса, інші 
приписували Його силу невідомим 
впливам, треті не могли нічого сказати з 
цього приводу. А хворі, що зцілилися, 
благословляли ім'я Його. 
46 Одні були одержимі одним духом, інші 
сімома, як Марія з Магдали, а деякі такою 
великою кількістю, що самі казали, що вони 
- легіон. 
47 Протягом усього життя Вчителя один 
духовний прояв змінював інший. Деякі з 
них були засвідчені дванадцятьма учнями, 
інші - людьми - на вулиці і в будинках. Це 
був час чудес, "дива". (339, 20 -22) 
48 Дива, як ви його розумієте, не існує, 
немає протиріччя між божественним і 
матеріальним. 
49. ви приписуєте Ісусові багато чудес, але 
істинно кажу вам, що Його діяння були 
природним наслідком любові, цієї 
божественної сили, яку ви ще не вмієте 
використовувати, хоча вона присутня в 
кожному дусі, але не використовується. Бо 
ви не захотіли пізнати силу любові. 
50 Що було дієвим у всіх чудесах, які творив 
Ісус, окрім любові? 



51. послухайте, учні: для того, щоб любов 
Божа відкрилася людству, необхідна 
смиренність знаряддя, а Ісус завжди був 
смиренним; і, даючи приклад цього людям, 
Він сказав вам одного разу, що Він нічого не 
може зробити без волі Свого Небесного 
Отця. Ті, хто не проникнеться смиренням 
цих слів, подумають, що Ісус був такою ж 
людиною, як і всі інші; але правда полягає в 
тому, що Він бажав дати вам урок 
смирення. 
52 Він знав, що ця смиренність, ця єдність з 
Отцем робить Його всемогутнім по 
відношенню до людства. 
53 О надзвичайно велике і прекрасне 
преображення, що дарує любов, смирення і 
мудрість! 
54. тепер ви знаєте, чому Ісус, хоч і казав, 
що нічого не може зробити, якщо не буде 
на те воля Отця Його, але насправді міг 
зробити все: бо Він був слухняний, бо Він 
був смиренний, бо Він зробив Себе слугою 
Закону і людей, і Він умів любити. 
55. зрозумійте ж, що, хоча ви самі знаєте 
деякі здібності духовної любові, ви не 
відчуваєте їх, а тому не можете збагнути 
причину всього того, що ви називаєте 
чудесами або таємницями, тобто діл, які 
чинить божественна любов. 
56. які вчення Ісус давав вам, які не були 
пов'язані з любов'ю? Яку науку, які вправи 
або таємничі знання Він використовував, 
щоб дати вам приклади Своєї сили і 
мудрості? Тільки благословенна любов, з 
якою ви можете все. 
57. немає нічого суперечливого в законах 
Отця, які прості, бо мудрі, і мудрі, бо 
пронизані любов'ю. 
58 Зрозумій Учителя, Він - твій підручник. 
(17,11 - 21) 
59. Дух, що оживив Ісуса, був Мій власний, 
ваш Бог, який став людиною, щоб 
перебувати серед вас і щоб на Нього 
дивилися, бо це було необхідно. Я відчував 
всі людські страждання як людина. Вчені, 
які вивчали природу природи, прийшли до 
Мене і виявили, що нічого не знають про 
Моє Вчення. Великі і малі, доброчесні і 
грішні, невинні і винні, прийняли суть Мого 
слова, і всі, кого Я вшанував Своєю 
присутністю. Але хоча багато хто був 
покликаний, обраних було лише кілька, а 

ще менше тих, хто був поруч зі мною. (44, 
10) 
 
Перелюбниця 
60 Я боронив грішників. Ви не пам'ятаєте 
перелюбницю? Коли її привели до Мене, 
гнану і засуджену натовпом, підійшли 
фарисеї і запитали Мене: "Що нам з нею 
робити?". - Священики чекали, що Я скажу: 
"Нехай восторжествує справедливість", а Я 
відповів: "Як це так, що ви проповідуєте 
любов, а цього грішника дозволяєте 
покарати?". А якби я сказав: "Відпустіть її на 
волю", вони б відповіли: "У законах 
Мойсея, які ви стверджуєте, як ви кажете, є 
положення, яке говорить: "Кожна жінка, 
спіймана на перелюбі, повинна бути побита 
камінням до смерті". 
61 Знаючи їхній намір, Я не відповів на їхні 
слова, Я вклонився і написав на поросі 
землі гріхи тих, кого вони засуджували. 
Вони знову запитали Мене, що їм робити з 
цією жінкою, і Я відповів їм: "Хто вільний 
від гріха, нехай перший кине камінь". Тоді 
вони усвідомили свої гріхи і пішли, 
закривши обличчя. Ніхто з них не був 
чистим, і, відчувши, що я бачу їх наскрізь, до 
глибини їхніх сердець, вони більше не 
звинувачували ту жінку, бо всі вони 
згрішили. Але жінка, а з нею й інші, які 
також розірвали шлюб, покаялися і більше 
не грішили. Кажу вам, що легше навернути 
грішника любов'ю, ніж суворістю. (44, 11) 
 
Марія Магдалина 
62 Марія Магдалина - грішниця, як називав 
її світ, - заслужила Мою ніжність і Моє 
прощення. 
63 Вона незабаром отримала своє спасіння, 
чого не буває з іншими, які лише зі слабкою 
вірою просять прощення за свої гріхи. Якщо 
вона незабаром знайшла те, що шукала, то 
інші - ні. 
64 Магдалина була прощена, не 
вихваляючись своїм покаянням. Вона 
згрішила, як і ви грішите, але вона багато 
любила. 
65. той, хто любить, може виявляти 
відхилення у своїй людській поведінці; але 
любов - це ніжність, що виливається з 
серця. Якщо ти хочеш бути прощеним - 
таким, яким ти є, - спрямуй на Мене свій 



погляд, сповнений любові і довіри, і ти 
будеш звільнений від усіх гріхів. 
66 Та жінка більше не грішила; любов, що 
переповнювала її серце, вона присвятила 
навчанню Учителя. 
67. її пробачили, незважаючи на те, що вона 
зробила помилки. Але в її серці горів 
вогонь, який очищає, і через прощення, яке 
отримала грішниця, вона ні на мить не 
відокремлювала себе від Ісуса; Мої ж учні, 
навпаки, залишили Мене одного в 
найкривавіші години. Але ця маленька 
Марія не відокремилася від Мене, не 
відреклася від Мене, не злякалася, не 
засоромилася. 
68. тому їй було дано проливати сльози біля 
підніжжя Мого хреста і над Моїм гробом. 
Дух її незабаром знайшов спасіння, бо дуже 
любив. 
69 Вона також мала апостольський дух у 
своєму серці. Її навернення сяє, як світло 
істини. Вона припала до Моїх ніг, щоб 
сказати Мені: "Господи, якщо Ти хочеш, я 
буду вільна від гріха". 
70. ти ж, навпаки, як часто хочеш 
переконати Мене у своїй невинності, 
прикриваючи свої гріхи довгими 
молитвами. 
71 Ні, учні, навчіться від неї, по-
справжньому любіть Господа вашого в 
кожному з ваших ближніх. Любіть багато, і 
простяться вам гріхи ваші. Ви будете 
великими, якщо дозволите цій істині 
розквітнути у ваших серцях. (212, 68 - 75) 
 
Никодим і питання реінкарнації 
72. 72 Того часу Я сказав Никодимові, що 
шукав Мене в доброму дусі, щоб 
поговорити зі Мною: "Народжене від плоті 
є плоть, а народжене від Духа є дух. Не 
дивуйтеся, коли кажу вам, що треба 
народитися знов". Хто зрозумів ці слова? 
73. ними Я хотів сказати вам, що одного 
людського життя недостатньо, щоб осягнути 
жодне Моє вчення, і що для того, щоб 
зрозуміти підручник, який містить у собі це 
життя, потрібно багато земних життів. Тому 
плоть має лише завдання служити опорою 
для духу в його ходінні по землі. (151, 59) 
 
Преображення Господнє 
74 У "Другій Ері" Ісус одного разу вийшов на 
прогулянку, а за ним пішли деякі з Його 

учнів. Вони піднялися на гору, і коли 
Учитель своїми словами сповнював людей 
захопленням, вони раптом побачили, як 
тіло їхнього Господа преобразилося і ширяє 
в просторі, а праворуч від нього витає дух 
Мойсея, а ліворуч - дух Іллі. 
75 Від цього надприродного видовища учні 
кинулися на землю, засліплені 
Божественним світлом. Але вони одразу ж 
заспокоїлися і запропонували своєму 
Вчителеві накинути на його плечі пурпурову 
мантію царів, як на Мойсея та Іллю. Тоді 
вони почули голос, що сходив з 
безмежності і говорив: "Це Син Мій 
Улюблений, що Його Я вподобав; Його 
слухайте!". 
76 Великий страх напав на учнів, коли вони 
почули той голос, і, піднявши очі, побачили 
тільки Учителя, який сказав їм: "Не бійтеся і 
нікому не розповідайте про це обличчя, аж 
поки Я не воскресну з мертвих". Тоді вони 
запитали свого Господа: "Чому книжники 
кажуть, що Ілля повинен прийти раніше?". А 
Ісус відповів їм: "Поправді прийде Ілля, і все 
полагодить. Але кажу вам, що Ілля вже 
прийшов, і вони не впізнали Його, а робили 
з Ним, що хотіли". Тоді учні зрозуміли, що 
Він говорить до них про Івана Хрестителя. 
77. скільки разів у теперішньому часі Я 
робив невидимим перед вашими очима 
тіло, через яке Я спілкуюся, щоб потім 
дозволити вам побачити Мене в людській 
подобі, в якій людство знало Ісуса, і все ж 
ви не схилилися перед обличчям нового 
преображення? (29,15 - 18) 
Це явище також відоме в парапсихології як 
"преображення", як зростаюча видимість 
духовної істоти, що проявляє себе.  
 
Відсутність мужності зізнатися 
78. коли Я жив серед вас, втілених, часто 
траплялося, що вночі, коли всі відпочивали, 
до Мене приходили люди і шукали Мене 
потайки, бо боялися, що їх викриють. Вони 
шукали Мене, тому що відчували докори 
сумління за те, що кричали на Мене і 
ображали Мене, коли Я виступав перед 
натовпом. Їхнє каяття стало ще більш 
наполегливим, коли вони зрозуміли, що 
Моє Слово залишило в їхніх серцях дар 
миру і світла, а в їхніх тілах Я пролив Свій 
цілющий бальзам. 



79 Вони з'явилися Мені з похиленими 
головами і сказали: "Учителю, прости нас, 
ми дізналися, що в твоєму слові є істина". Я 
відповів їм: "Якщо ви дізналися, що Я 
говорю тільки правду, чому ви ховаєтеся? 
Хіба ви не виходите на вулицю, щоб 
прийняти промені сонця, коли воно 
з'являється - а коли ви соромилися цього? 
Той, хто любить правду, ніколи не приховує 
її, не відрікається від неї і не соромиться її". 
80. я кажу вам це, бо бачу, що багато хто 
слухає Мене лише потайки і заперечує, 
куди вони пішли, - приховує почуте, а іноді 
заперечує, що був зі Мною. Чого ж тоді ви 
соромитеся? (133,23 - 26) 
 
Бойові дії проти Ісуса 
81. коли Я говорив з натовпами в Другу Еру, 
Моє Слово - досконале за змістом і формою 
- було почуте всіма. Мій погляд, 
проникаючи в серця, відкривав все, що 
кожен носив у собі. В одних - сумнів, в 
інших - віра, в третіх - голос, сповнений 
страху, промовляв до Мене: це були хворі, 
чий біль змушував їх сподіватися на диво 
від Мене. Були ті, хто намагався приховати 
свою насмішку, коли чув, як Я говорив, що 
йду від Отця, щоб принести людям Царство 
Небесне, а були й такі серця, в яких Я 
виявляв ненависть до Мене і намір змусити 
Мене замовкнути або усунути. 
82. це зарозумілі фарисеї були вражені 
Моєю істиною. Бо хоча Моє Слово було 
таким ясним, таким сповненим любові і 
таким втішним - хоча воно завжди 
підтверджувалося могутніми ділами, багато 
людей хотіли продовжувати відкривати 
істину Моєї присутності, судячи Мене за 
людиною Ісусом, досліджуючи Моє життя і 
звертаючи свою увагу на скромність Мого 
одягу і Мою абсолютну бідність 
матеріальними благами. 
83. але не тільки Мене засуджували, але й 
учнів Моїх засуджували, пильно стежачи за 
ними, чи говорять вони, чи йдуть за Мною 
дорогами, чи сідають за стіл. Як же 
засмутилися фарисеї, побачивши одного 
разу, що Мої учні не вимили руки перед 
тим, як сісти за стіл: бідні голови, які 
переплутали чистоту тіла з чистотою духу! 
Вони не усвідомлювали, що коли торкалися 
священного хліба в храмі, їхні руки були 

чистими, а серця - повними гнилі. (356,37 - 
38) 
84. на кожному кроці досліджували Мене. 
Про всі Мої справи і слова судили зі злим 
умислом, здебільшого вони розгубилися 
перед Моїми справами і доказами, бо їхній 
розум не був здатний осягнути те, що може 
осягнути тільки дух. 
85. коли я молився, вони сказали: "Про що 
він молиться, коли каже, що він сповнений 
сили та мудрості? Що йому може бути 
потрібно або про що він може просити?". А 
коли я не молився, вони говорили, що я не 
виконую їхні релігійні заповіді. 
86. коли вони бачили, що Я не приймаю їжу, 
коли учні Мої їдять, то судили, що Я поза 
Законами, встановленими Богом; а коли 
бачили, що Я приймаю їжу, то запитували 
себе: "Чому Він повинен їсти, щоб жити, - 
Той, Хто назвав Себе Життям?Вони не 
розуміли, що Я прийшов у світ, щоб 
відкрити людям, як житиме людство після 
тривалого періоду очищення, щоб з нього 
вийшло одухотворене покоління, що стоїть 
вище людських страждань, вище насущних 
потреб плоті і вище пристрастей тілесних 
почуттів. (40,11 - 13) 
 
Прощальне оголошення 
87.три роки жив Ісус зі Своїми учнями. Його 
оточував великий натовп людей, які його 
дуже любили. Учням нічого не залишалося, 
як слухати свого Вчителя, коли він 
проповідував своє Божественне вчення. 
Йдучи Його слідами, вони не відчували ні 
голоду, ні спраги, не було жодного 
спотикання чи перешкоди, в атмосфері, що 
оточувала цю групу, панували мир і щастя, 
але одного разу, коли вони були особливо 
захоплені спогляданням свого улюбленого 
Ісуса, Він сказав їм: "Настане інший час, і Я 
відійду від вас, а ви залишитеся, як вівці 
серед вовків. Ця година наближається, і 
необхідно, щоб я повернувся туди, звідки 
прийшов. Ти залишишся на деякий час на 
самоті і донесеш свідчення побаченого і 
почутого до тих, хто голодує і спраглий 
любові і справедливості. Працюйте в ім'я 
Моє, а потім Я заберу вас до себе у Вічний 
Дім". 
88 Ці слова засмутили учнів, і коли 
наближалася година, Ісус повторив це 
оголошення з більшим наголосом, говорячи 



про Свій відхід. Але водночас він 
заспокоював серця тих, хто його слухав, 
кажучи їм, що його Дух не відійде і буде й 
надалі пильнувати світ. Якби вони 
підготувалися нести Його слово як послання 
розради і надії людям того часу, то Він 
говорив би їхніми устами і творив би 
чудеса. (354,26 - 27) 
 
В'їзд Ісуса в Єрусалим 
89. народ вітав Мене з радістю, коли Я 
входив до міста Єрусалиму. З сіл і провулків 
вони йшли натовпами - чоловіки, жінки і 
діти, щоб побачити в'їзд Учителя в місто. Це 
були ті, хто отримав чудо і доказ сили Сина 
Божого - сліпі, які тепер прозріли, німі, які 
тепер могли співати "Осанну", кульгаві, які 
піднялися з ліжок і поспішали побачити 
Учителя на Пасху. 
90. Я знав, що цей тріумф швидкоплинний, 
Я вже провіщав Своїм учням, що буде потім. 
Це було трохи більше, ніж початок Моєї 
боротьби, і сьогодні, з далекої відстані від 
тих подій, Я кажу вам, що світло Моєї істини 
продовжує боротися з темрявою 
невігластва, гріха і обману, і саме тому Я 
повинен додати, що Мій остаточний тріумф 
ще не настав. 
91 Як ви можете вірити, що той вхід до 
Єрусалиму означав перемогу Моєї Справи, 
коли було лише кілька навернених, і було 
багато тих, хто не впізнав, Хто Я? 
92 І навіть якби всі ці люди навернулися до 
Мого слова, хіба багато поколінь не 
повинно було б іти за ними? 
93 Та мить радості, той короткий, 
тріумфальний вхід був лише символом 
перемоги світла, добра, правди, любові і 
справедливості - того дня, який має настати 
і до якого ви всі запрошені. 
94. знайте, що якби хоч один з Моїх дітей 
був тоді за межами Нового Єрусалиму, то 
не було б ніякого свята, бо Бог не міг тоді 
говорити про тріумф, Він не міг святкувати 
перемогу, якщо Його сила не змогла 
врятувати навіть останнього з Його дітей. 
(268, 17 - 21) 
95. ви такі ж, як і ті, хто співав осанну в 
Другу Еру, коли Ісус входив до Єрусалиму. 
Сьогодні, коли Я відкриваюся вам у Дусі, ви 
більше не розстеляєте свої плащі на Моєму 
шляху, ви пропонуєте свої серця як житло 
для вашого Господа. Сьогодні ваша осанна 

більше не виходить з вашого горла, ця 
осанна виходить з вашого духу як гімн 
смирення, як гімн любові і пізнання Отця, як 
гімн віри в цей прояв, який ваш Господь 
приніс вам в "Третю Еру". 
96 Колись, як і сьогодні, ви йшли за Мною, 
коли Я входив до Єрусалиму. Величезні 
натовпи людей оточували Мене, зачаровані 
Моїми словами любові. Чоловіки і жінки, 
старі і діти стрясали місто своїми радісними 
криками, і навіть священики і фарисеї, 
побоюючись, що народ збунтується, 
говорили Мені: "Учителю, якщо Ти вчиш 
миру - чому Ти дозволяєш Своїм 
послідовникам зчиняти такі заворушення?". 
А Я сказав їм у відповідь: "Істинно кажу вам: 
якби ці мовчали, то каміння заговорило б". 
Бо це були хвилини радості, це була 
кульмінація і прославлення Месії серед 
спраглих і спраглих правди - тих, хто давно 
очікував пришестя Господа на сповнення 
пророцтв. 
97 З такою радістю і веселощами святкував 
мій народ і визволення з Єгипту. Я хотів 
зробити це святкування Пасхи незабутнім 
для Свого народу. Але істинно кажу вам: Я 
не просто дотримувався традиції, 
приносячи в жертву ягня - ні, Я 
запропонував Себе в Ісусі, жертовному 
ягняті, як шлях, через який всі Мої діти 
знайдуть спасіння. (318,57 - 59) 
 
Таємна вечеря 
98. коли Ісус святкував пасхальну трапезу зі 
Своїми учнями, згідно з традицією того 
народу, Він сказав їм: "Щось нове 
відкриваю вам нині: пийте з цього вина і 
їжте з цього хліба, що є кров'ю Моєю і тілом 
Моїм, і чиніть це на спомин про Мене. 
99 Після смерті Учителя учні вшанували 
жертву свого Господа, випивши вина і 
з'ївши хліба, які були символами Того, Хто з 
любові до людства віддав усе. 
100 Протягом століть народи, розділені на 
конфесії, по-різному тлумачили мої слова. 
101. сьогодні я хочу розповісти вам, що я 
відчував у ту годину, на тій Тайній Вечері, де 
кожне слово і діяння Ісуса було уроком 
книги глибокої мудрості і безмежної 
любові. Коли Я вживав хліб і вино, то для 
того, щоб ви зрозуміли, що вони подібні до 
любові, яка є поживою і життям духу; і коли 
Я говорив вам: "Робіть це в пам'ять про 



Мене", то Учитель говорив про те, що ви 
повинні любити ближнього свого любов'ю, 
подібною до любові Ісуса, і віддавати себе 
людям як істинну поживу. 
102. будь-який обряд, який ви зробите з цих 
вчень, буде безплідним, якщо ви не будете 
застосовувати Мої вчення і приклади у 
своєму житті. Це якраз те, що вам важко, 
але в цьому і полягає ваша заслуга. (151, 29 
- 32, 34) 
103 Так само, як ви зараз навколо Мене, так 
було того останнього вечора в "Другий Час". 
Сонце саме сідало, коли Ісус востаннє 
говорив зі Своїми учнями в тій кімнаті. Це 
були слова вмираючого батька до своїх 
улюблених дітей. Сум був і в Ісуса, і в учнів, 
які ще не знали, що чекає через кілька 
годин на Того, Хто їх навчав і так любив. 
Їхній Господь збирався відходити, але вони 
ще не знали як. Петро плакав, притискаючи 
чашу до серця, сльози Іоанна змочували 
груди Учителя, Матвій і Варфоломій були не 
в собі від моїх слів. Пилип і Фома 
приховували свій душевний біль під час їжі. 
Яків молодший і старший, Фаддей, Андрій і 
Симон були німі від болю, але багато чого 
вони говорили зі Мною серцем. Юда 
Іскаріот також ніс у своєму серці біль, але 
також страх і каяття. Але повернутися назад 
він вже не міг, бо темрява заволоділа ним. 
104. коли Ісус промовив свої останні слова і 
напучення, учні залилися сльозами. Але 
одного з них вже не було, його душа не 
змогла отримати стільки любові, не змогла 
побачити стільки світла, і він пішов, бо це 
слово обпекло його серце. (94, 56-58) 
105 Божественним бажанням Ісуса було, 
щоб Його учні стали сіячами Його викупного 
вчення. 
106 У кульмінації Свого останнього 
звернення до учнів, яке було також 
останньою розмовою між Отцем і дітьми, 
Він сказав їм з любов'ю: "Тепер даю вам 
нову заповідь: любіть один одного". 
107 Світлом цієї найвищої заповіді він тим 
самим запалив найбільшу надію для 
людства. (254, 59) 
 

Розділ 12 - Страждання, смерть і 
воскресіння  
 

Довічні муки і страждання Ісуса Христа 
1 Я жив серед людей і зробив своє життя 
прикладом, підручником. Я дізнався про всі 
страждання, спокуси і боротьбу, про 
бідність, працю і переслідування. Я 
пережив відторгнення рідними, невдячність 
і зраду, довгий робочий день, голод і 
спрагу, насмішки, самотність і смерть. Я 
дозволив звалити на Себе весь тягар 
людських гріхів. Я дозволив людині 
досліджувати Мій Дух у Моїх словах і в 
Моєму пронизаному тілі, де можна було 
побачити навіть останні Мої ребра. Хоча, 
Боже, мене зробили царем-знущателем, 
викривачем, і я також повинен був нести 
хрест ганьби і йти з ним на гору, де вмирали 
розбійники. Там закінчилося Моє людське 
життя як доказ того, що Я не тільки Бог слів, 
але й Бог справ. (217, 11) 
2 Коли ж наблизилася година, і вечеря 
скінчилася, Ісус дав Своїм учням останні 
настанови. Він пішов в оливковий сад, де 
зазвичай молився, і сказав Отцеві: 
"Господи, якщо можна, візьми від мене цю 
чашу. Та не моя воля, а Твоя нехай буде". 
Тоді підійшов до того одного з Моїх учнів, 
що мав видати Мене, у супроводі натовпу, 
який мав Мене заарештувати. На 
запитання: "Хто такий Ісус Назарянин?" Юда 
підійшов до свого Учителя і поцілував Його. 
У серцях тих людей був страх і переляк, 
коли вони побачили спокійну 
незворушність Ісуса, і вони знову запитали: 
"Хто такий Ісус?". Тоді я підійшов до них і 
сказав: "Ось я, це я". Тоді і почалися Мої 
пристрасті. 
3 І привели Мене до священиків, суддів та 
начальників. Мене допитували, судили і 
звинувачували в порушенні Закону Мойсея і 
в бажанні створити імперію, яка знищить 
імперію кесаря. (152,6 - 7) 
 
Зрада Юди 
4 Хіба ви не пам'ятаєте, скільки разів Я 
виявляв Свою Любов не тільки тим, хто 
вірив у Мене, але й тим, хто зраджував 
Мене, і тим, хто переслідував і засуджував 
Мене? Тепер ти можеш запитати Мене, що 
ж змусило Мене допустити всі ці знущання. 
І Я відповідаю вам: Мені необхідно було 
залишити їм повну свободу думок і дій, щоб 
створити відповідні можливості для 



розкриття Себе, і щоб усі могли відчути 
милосердя і любов, яким Я навчив світ. 
5 Я не спонукав Юдиного серця зрадити 
Мене; він був знаряддям лихого помислу, 
коли серце його було сповнене темрявою. 
Але перед обличчям невірності цього учня Я 
показав йому Своє прощення. 
6. не треба було б одному з Моїх 
зраджувати Мене, щоб дати вам цей 
приклад смирення. Учитель демонстрував 
це за будь-якої нагоди, яку йому 
пропонували люди. Саме цьому учневі 
випало бути тим інструментом, через який 
Учитель явив світові своє Божественне 
смирення. Навіть якщо ви думали, що саме 
слабкість цієї людини призвела до смерті 
Ісуса, кажу вам, що ви помиляєтеся, бо Я 
прийшов, щоб повністю віддати Себе вам, і 
якби це не було так, можете бути впевнені, 
що це було б по-іншому. Тому ви не маєте 
права проклинати або судити того, хто є 
вашим братом, якому в хвилину темряви не 
вистачило любові і вірності, які він 
зобов'язаний був своєму Вчителю. Якщо ви 
звинувачуєте його в моїй смерті, то чому не 
благословляєте його, знаючи, що Моя Кров 
була пролита за спасіння всіх людей? Краще 
б ви молилися і просили, щоб ніхто з вас не 
впав у спокусу, бо лицемірство книжників і 
фарисеїв ще існує в цьому світі. (90,37 - 39) 
 
Страсті Христові 
7 Коли ж Мене допитував первосвященик 
Кайяфа і сказав Мені: "Закликаю Тебе 
сказати мені, чи Ти Христос, Месія, Син 
Божий?" Я відповів йому: "Ти сказав це". 
(21, 30) 
8. скільки сердець, які ще кілька днів тому 
захоплювалися і благословляли Мої справи, 
забули їх, виявилися невдячними і 
приєдналися до тих, хто зневажав Мене. 
Але треба було, щоб ця жертва була дуже 
великою, щоб вона ніколи не стерлася з 
пам'яті людської. 
9 Світ, і ви як його частина, бачили, як Мене 
богохульствували, висміювали і 
принижували так, як ніхто не міг бути 
приниженим. Але Я терпляче спорожнив 
чашу, яку Ти дав Мені пити. Крок за кроком 
Я виконувала Своє призначення любові між 
людьми і повністю віддавала Себе Своїм 
дітям. 

10 Блаженні ті, що увірували в Бога свого, 
хоч і бачили Його в крові та задиханні. 
11 Але Мене чекало ще щось важче: 
померти прибитим до дерева між двома 
розбійниками. Але це було написано, і тому 
це повинно було збутися, щоб Мене 
визнали істинним Месією. (152, 8 -11) 
12. я вже наводив вам приклад цієї 
настанови, яку я даю вам у Другій Ері. Ісус 
висів на хресті, Спаситель боровся зі смертю 
перед обличчям натовпу, який він так 
любив. Кожне серце було дверима, в які він 
стукав. Серед натовпу глядачів був той, хто 
керує натовпом, князь церкви, митар, 
фарисей, багатий, убогий, розпусник і 
простий. Але якщо одні знали, хто Той, Хто 
помер тієї години, бо бачили Його діла і 
отримували Його блага, то інші, спраглі 
невинної крові і жадібні до помсти, 
прискорили смерть Того, Кого вони 
глузливо називали "Царем Іудейським", не 
знаючи, що Він був не тільки Царем одного 
народу, але що Він був Царем всіх народів 
землі і всіх світів всесвіту. В той час, коли 
Ісус зупиняв свій останній погляд на цих 
людях, сповнений милосердної любові та 
співчуття, Він підніс своє прохання до Отця, 
кажучи: "Отче мій, прости їм, бо не знають, 
що чинять". 
13 Той погляд охоплював і тих, хто плакав 
за Ним, і тих, хто зловтішався над Його 
муками, бо любов Учителя, яка була 
любов'ю Отця, була для всіх однаковою. 
(103, 26 - 27) 
14 Коли ж настав день, коли натовп, 
підбурюваний тими, хто був стурбований 
присутністю Ісуса, бичував і бичував Його, і 
від ударів бачив, як Він стікав кров'ю, як 
звичайний смертний, а потім боровся зі 
смертю і помер, як будь-яка інша людина, 
фарисеї, начальники народу і священики з 
задоволенням вигукнули: "Подивіться на 
Того, Хто називає Себе Сином Божим, хто 
вважав Себе царем і видавав Себе за 
Месію!". 
15 Саме для них, більше ніж для інших, Ісус 
просив Свого Отця простити їх - тих, хто, хоч 
і знав Писання, тепер відрікся від Нього і 
виставив Його обманщиком перед 
натовпом. Саме вони, незважаючи на те, що 
називали себе вчителями Закону, насправді 
не знали, що робили, засуджуючи Ісуса, в 
той час як там, серед натовпу, були серця, 



що розривалися від болю за 
несправедливість, свідками якої вони були, 
і обличчя, переповнені сльозами від 
жертовної смерті Праведника. Це були 
чоловіки і жінки простого розуму, смиренні 
і щедрі духом, які знали, Хто був з людьми у 
світі, і розуміли, що вони втратили з 
відходом Учителя. (150,24 - 25) 
16 Він звертається до вас, який, борючись зі 
смертю на хресті, знущаючись і катуючись 
від катів, звів очі до безконечності і сказав: 
"Отче, прости їм, бо не відають, що 
творять". 
17. в це Божественне Прощення Я включив 
усіх людей усіх часів, бо Я міг бачити 
минуле, теперішнє і майбутнє людства. Я 
можу сказати вам правдою і духом, що Я 
також бачив вас у ту благословенну годину, 
коли ви чуєте Моє нове Слово в цей час. 
(268, 38 -39) 
18 Коли ж Я подивився з висоти хреста на 
натовп народу, то побачив Марію і сказав 
їй, звертаючись до Івана: "Жінко, це твій 
син!", а до Івана: "Сину, це твоя мати!". 
19. Іван був єдиним у ту Годину, хто 
зрозумів сенс наступного речення, бо 
натовп був настільки сліпий, що коли Я 
сказав: "Я спраглий", вони подумали, що 
йдеться про фізичну спрагу, і піднесли Мені 
жовч і оцет, тоді як Мій Дух відчував спрагу 
любові. 
20 Двоє лукавих також боролися зі смертю 
поруч зі Мною; але коли один 
богохульствував і кидався на погибель, то 
другий дозволив просвітити себе світлом 
віри; і хоча він бачив свого Бога прибитим 
до ганебного хреста і близьким до смерті, 
він увірував у Його божественність і 
промовив до Нього: "Якщо Ти є в Царстві 
Небесному, пом'яни Мене", на що я, 
зворушений такою великою вірою, відповів: 
"Істинно кажу тобі, цього ж дня будеш зі 
Мною в Раю." 
21 Ніхто не знає, які бурі бушували в серці 
Ісуса тієї години. Розбурхані сили природи 
були лише слабким відображенням того, 
що відбувалося на самоті цієї людини, а 
біль Божественного Духа був настільки 
великим і реальним, що плоть, відчувши на 
мить слабкість, вигукнула: "Боже мій, Боже 
мій, навіщо ти мене покинув?". 
22 Як Я навчив людей жити, так навчив їх і 
вмирати, прощаючи і благословляючи 

навіть тих, хто Мене ганьбив і мучив, коли Я 
сказав Отцеві: "Прости їм, бо не знають, що 
чинять". 
23 І коли Дух залишив цей світ, Він сказав: 
"Отче, в руки Твої віддаю Духа Мого". 
Здійснився досконалий навчальний 
приклад, про який я говорив як Бог і як 
людина. (152, 12 - 17) 
24 Дімасові вистачило однієї миті, щоб 
знайти спасіння, і вона стала останньою в 
його житті. Він говорив зі Мною з хреста, і 
хоча бачив, що Ісус, названий Сином 
Божим, мучився, але відчував, що Він - 
Месія, Спаситель, і віддався Йому з усім 
розкаянням серця свого і з усім смиренням 
духу свого. Саме тому Я пообіцяв йому Рай 
у той самий день. 
25 Кажу вам: Я зроблю так, що кожен, хто 
згрішить несвідомо, але звернеться до 
Мене наприкінці свого життя з серцем, 
повним смирення і віри, відчує ніжність 
Моєї милосердної любові, яка підніме його 
від тягот земних, щоб він пізнав блаженство 
благородного і піднесеного життя. (94, 71 - 
72) 
26. так, дорогий Дімасе, ти був зі Мною в 
раю світла і духовного спокою, куди Я 
переніс твій дух в нагороду за твою віру. Хто 
міг би сказати тим, хто сумнівався, що в 
Ісусі, вмираючому і стікаючому кров'ю, як і 
він сам, живе Бог, що в розбійнику, який 
лежав праворуч від нього в передсмертних 
муках, ховається дух світла? 
27. Минув час, і коли повернувся душевний 
спокій, багато з тих, хто відкидав Мене і 
насміхався наді Мною, прониклися світлом 
Моєї істини, і тому їхнє каяття було 
великим, а любов до Мене - незламною в 
слідуванні за Мною. (320, 67) 
28 Коли тіло, що служило Мені оболонкою 
в Другій Ері, увійшло в агонію і Я промовив 
останні слова з хреста, серед Моїх останніх 
речень було одне, не зрозуміле ні в ті 
хвилини, ні ще довго потім: "Боже мій, 
Боже мій, чому Ти залишив Мене?" 
29. через ці слова багато хто засумнівався, 
інші були збентежені, думаючи, що це 
пустослів'я, коливання, хвилина слабкості. 
Але вони не врахували, що це була не 
остання фраза, а що після неї Я говорив 
інші, які виявили повну силу і ясність: "Отче, 
в руки Твої віддаю дух мій"; і: "Все 
звершилося". 



30 Тепер, коли Я повернувся, щоб пролити 
світло на ваші помилки і висвітлити те, що 
ви називаєте таємницями, Я кажу вам: Коли 
я висів на Хресті, агонія була довгою, 
кривавою, а тіло Ісуса, безмежно чутливіше 
за будь-яку іншу людину, витримало довгу 
агонію і смерть не настала. Ісус виконав 
свою місію у світі, вже сказав останнє слово 
і дав останню науку. І тоді те мученицьке 
тіло, та розтерзана плоть, відчуваючи 
розлуку з Духом, з болем просила Господа: 
"Отче, Отче, чому Ти мене покинув?". - Це 
був ніжний і стражденний плач пораненого 
ягняти за своїм Пастирем. Це був доказ 
того, що Христос, "Слово", дійсно став 
людиною в Ісусі, і що Його страждання були 
справжніми. 
31. чи можете ви приписати ці слова Христу, 
який вічно єдиний з Отцем? - Тепер ви 
знаєте, що це був стогін тіла Ісуса, яке було 
осквернене людською сліпотою. Але коли 
ласка Господня зійшла на цю мученицьку 
плоть, Ісус продовжував говорити, і Його 
слова були: "Отче, в руки Твої віддаю Духа 
Мого". - "Все закінчено". (34, 27 -30) 
32. коли Ісус висів на хресті, не було 
жодного духу, який би не відчув потрясіння 
від голосу любові і справедливості Того, Хто 
помер - голого, як сама істина, яку Він 
приніс у Своєму слові. Ті, хто вивчав життя 
Ісуса, зрозуміли, що ні до, ні після Нього не 
було нікого, хто б здійснив справу, подібну 
до Його, бо це була Божественна справа, 
яка на Його прикладі врятує людство. 
33 Покірно Я прийшов на жертву, бо знав, 
що Кров Моя перетворить і спасе вас. До 
останньої миті Я говорив з любов'ю і 
прощав вас, бо прийшов нести вам 
піднесене вчення і досконалими 
прикладами показувати шлях до вічності. 
34. людство хотіло відвернути Мене від 
Моєї мети, шукаючи слабкості плоті, але Я 
не зупинився. Людство хотіло спокусити 
Мене на богохульство, але Я не 
богохульствував. Чим більше натовп 
ображав Мене, тим більше співчуття і 
любові Я відчував до них, і чим більше вони 
знущалися над Моїм Тілом, тим більше 
крові виливалося з нього, щоб дати життя 
загиблим за віру. 
35 Ця кров є символом любові, якою Я 
позначив шлях для людського духу. Своє 
слово віри і надії я залишив тим, хто прагне 

справедливості, а скарб моїх одкровень - 
духовно вбогим. 
36 Лише після цього людство усвідомило, 
Хто був у світі. Відтоді справа Ісуса була 
зрозуміла як досконала і Божественна, 
визнана надлюдською - скільки сліз 
покаяння! Скільки докорів сумління у 
духовних істот (29,37 - 41) 
37. якщо Ісус, який був "дорогою, правдою і 
життям", закінчив свою місію цією 
молитвою з семи слів, промовивши 
наостанок до Отця: "У Твої руки віддаю дух 
мій", то подумайте, чи можете ви, учні 
цього Вчителя, покинути це життя, не 
віддавши його Отцеві як данину послуху і 
смирення; і чи можете ви заплющити очі на 
цей світ, не просячи Господа про його 
захист, бо відкриєте їх знову тільки в інших 
краях. 
38 Все життя Ісуса було жертвою любові до 
Отця. Години його мук на хресті були 
молитвою любові, заступництва і 
прощення. 
39. це шлях, який Я показав вам, людство. 
Живіть, слідуючи за своїм Учителем, і Я 
обіцяю привести вас до Свого лона, яке є 
джерелом усякого блаженства. (94, 78 - 80) 
40. я, Христос, об'явив славу Отця, Його 
мудрість і Його силу через людину Ісуса. 
Сила використовувалася для творення 
чудес на благо тих, хто потребував віри в 
душі, світла в розумі і миру в серці. Та сила, 
яка є силою самої любові, виливалася на 
нужденних, щоб повністю віддати себе їм, 
яка доходила до того, що Я не 
використовувала її для власного тіла, яке 
також потребувало її в годину смерті. 
41. Я не хотів користуватися Своєю силою, 
щоб уникнути пронизливого болю в Своєму 
тілі. Бо коли Я став людиною, то з наміром 
постраждати за вас і дати вам відчутний 
божественний і людський доказ Моєї 
безмежної любові і милосердя до незрілих, 
нужденних, грішних. 
42. всю силу, яку Я відкривав іншим - чи то 
зцілював прокаженого, чи повертав зір 
сліпим і рухливість кульгавим, чи навертав 
грішників і воскрешав мертвих, - всю силу, 
яку Я відкривав перед натовпами, щоб дати 
їм свідчення Моєї істини, доводячи їм Мою 
владу над царствами природи і Мою владу 
над життям і смертю, Я не хотів 
використовувати для Себе, дозволяючи 



Моєму тілу піддаватися тим пристрастям і 
страждати від того болю. 
43 Коли б сила Моя могла позбавити тіло 
Моє від усякого болю, то яку б тоді Я мав 
заслугу в очах ваших? Який приклад, 
зрозумілий людині, залишив би Я, якби 
використав Свою силу, щоб позбавити Себе 
болю? Треба було зректися Моєї влади в ті 
моменти, відкинути Божественну Силу, щоб 
відчути і пережити біль плоті, скорботу 
перед обличчям невдячності, самотність, 
муки і смерть. 
44 Тому уста Ісуса благали про допомогу в 
годину смерті, бо Його біль був справжнім. 
Але не тільки фізичний біль переповнював 
гарячкове і виснажене тіло Ісуса - це було 
також духовне відчуття Бога, над яким за 
допомогою цього тіла знущалися і 
насміхалися його сліпі, невдячні і зарозумілі 
діти, за яких він проливав цю кров. 
45 Ісус був сильний Духом, що оживляв 
Його, а це був Божественний Дух, і міг би 
бути нечутливим до болю і непереможним 
до нападів Своїх переслідувачів; але 
потрібно було, щоб Він проливав сльози, 
щоб Він відчував, як падає на землю знову і 
знову на очах у народу, як виснажуються 
сили Його тіла, і щоб Він помер після того, 
як Його тіло втратило останню краплину 
крові. 
46 Так виконана була Моя місія на землі; 
так закінчилося існування на землі Того, 
Кого народ проголосив царем за кілька днів 
перед тим, коли Він увійшов до Єрусалиму. 
(320,56 - 61) 
 
Акт відкуплення Ісуса в потойбічних світах 
47. у перші часи існування людства їхній 
духовний розвиток був настільки низьким, 
що (відсутність) внутрішніх знань про життя 
духу після тілесної смерті і (відсутність) 
знань про свою кінцеву долю призводили 
до того, що дух, покинувши оболонку плоті, 
занурювався в глибокий сон, з якого він 
повільно прокидався. Але коли Христос став 
людиною в Ісусі, щоб дати Своє вчення всім 
духовним істотам, як тільки Він виконав 
Своє завдання серед людей, Він послав 
Своє світло величезній кількості істот, які 
чекали Його приходу від початку світу, щоб 
звільнитися від своєї плутанини і мати 
можливість піднятися до Творця. 

48. тільки Христос міг освітити цю темряву, 
тільки Його голос міг пробудити тих 
духовних істот, які спали, до їхньої еволюції. 
Коли Христос помер як людина, 
Божественний Дух приніс світло в духовні 
світи і навіть у могили, з яких вийшли 
духовні істоти, що перебували зі своїми 
тілами в смертному сні. Ці істоти пройшли 
тієї ночі через увесь світ, ставши видимими 
для людського погляду як свідчення того, 
що Відкупитель був життям для всіх істот і 
що дух є безсмертним. (41,5 - 6) 
49. чоловіки і жінки отримували знаки і 
поклики з потойбічного світу. Свідками цих 
явищ були і древні, і діти, а в дні, що 
передували хресній смерті Спасителя, 
Небесне Світло проникало в серця людей; 
істоти Духовної Долини закликали серця 
людей; і в той день, коли Вчитель вдихнув 
свій останній людський подих, і Світло Його 
проникло в усі печери і в усі куточки, в 
матеріальні і духовні оселі, в прагненні до 
істот, які давно чекали на Нього - 
матеріалізованих, розгублених і хворих 
істот, які зійшли зі шляху, скуті кайданами 
докорів сумління, що тягнуть на собі тягар 
беззаконня, та інші духи, які вважали себе 
мертвими і прив'язаними до своїх тіл, - всі 
вони прокинулися від глибокого сну і 
ожили. 
50. але перед тим, як покинути цю землю, 
вони дали свідчення про своє воскресіння 
та існування тим, хто був їхніми близькими. 
Через все це світ пережив ці прояви в ту ніч 
жалоби і болю. 
51. серця людей тремтіли, а діти плакали 
перед обличчям тих, хто вже давно помер, і 
хто повернувся того дня лише на мить, щоб 
засвідчити того Вчителя, який зійшов на 
землю, щоб розсіяти своє насіння любові, і 
який в той же час обробляв духовні поля, 
населені нескінченним числом духовних 
істот, які також були його дітьми, і яких він 
зцілив і звільнив від їхнього невігластва. 
(339, 22) 
52. коли Я залишив тіло, Дух Мій увійшов у 
світ духовних істот, щоб промовляти до них 
словом істини. Як і з вами, Я говорив їм про 
Божественну Любов, бо це і є істинне 
знання життя. 
53. істинно кажу вам, що Дух Ісуса ні на 
мить не перебував у гробі; Він мав багато 
користі, щоб діяти в інших світах. Мій 



безмежний Дух мав багато одкровень, щоб 
зробити їх відомими їм, як і раніше вам. 
54. є також світи, де духовні істоти не 
вміють любити; вони живуть у темряві і 
прагнуть світла. Сьогодні люди знають, що 
там, де панує недоброзичливість і егоїзм, 
панує темрява, що війна і пристрасті - це 
ключі, які закривають ворота на шляху, що 
веде до Царства Божого. 
55 Любов же є ключем, що відкриває 
царство світла, яке є істиною. 
56. тут (на землі) Я давав про Себе знати за 
допомогою матеріальних засобів, у 
потойбічному світі Я передавав Себе 
безпосередньо високим духовним істотам, 
щоб вони навчали тих, хто не здатний 
отримувати Моє натхнення безпосередньо. 
Ці високі, світлі істоти є - як і тут для вас - 
носіями голосу. (213, 6 - 11) 
 
Явлення Ісуса після воскресіння 
57. через кілька днів після розп'яття, коли 
Мої учні зібралися навколо Марії, Я дав їм 
відчути Мою Присутність, символізовану в 
духовному видінні голуба. У цю 
благословенну годину ніхто не наважувався 
ані поворухнутися, ані вимовити жодного 
слова. Від споглядання цього духовного 
образу відчувався справжній захват, а серця 
билися з силою і впевненістю, бо знали, що 
Вчитель, який, здавалося б, відійшов від 
них, завжди буде присутній з ними духом. 
(8, 15) 
58. чому ви думаєте, що Мій прихід у дусі 
не має ніякого значення? Пам'ятайте, що 
після Своєї смерті як людина Я 
продовжував розмовляти зі Своїми учнями і 
являвся їм у дусі. 
59. що було б з ними без тих проявів, які Я 
дарував їм, які зміцнювали їхню віру і 
вселяли в них нову мужність для їхнього 
місіонерського завдання? 
60 Сумною була картина, яку вони 
представляли після Мого відходу: сльози 
безперервно текли по їхніх обличчях, 
ридання щомиті виривалися з їхніх грудей, 
вони багато молилися, а страх і докори 
сумління пригнічували їх. Вони знали: один 
продав Мене, інший відрікся від Мене, і 
майже всі залишили Мене в годину смерті. 
61 Як же вони могли бути свідками того 
Володаря всілякої досконалості? Звідки у 
них вистачило мужності і сил протистояти 

людям з такими різними переконаннями і 
способами мислення і життя? 
62 Саме тоді Мій Дух з'явився серед них, 
щоб заспокоїти їхній біль, запалити їхню 
віру, запалити їхні серця ідеалом Мого 
вчення. 
63. я надав своєму духу людську форму, 
щоб зробити його видимим і відчутним 
серед учнів, але моя присутність була все ж 
таки духовною, і подивіться, який вплив і 
значення мала ця поява серед моїх 
апостолів. (279, 47 - 52) 
64. Моя жертва була здійснена, але знаючи, 
що ці серця потребують Мене більше, ніж 
будь-коли, бо в них піднялася буря сумнівів, 
страждань, розгубленості і страхів, Я 
негайно наблизився до них, щоб дати їм ще 
один доказ Свого безмежного милосердя. У 
Своїй любові і співчутті до цих дітей Мого 
Слова Я олюднив Себе, прийнявши форму 
або подобу того тіла, яке Я мав у світі, і 
зробив Себе видимим, і зробив Себе 
чутним, і Своїми словами Я відродив віру в 
тих пригнічених духів. Це був новий урок, 
новий спосіб спілкування зі Мною для тих, 
хто супроводжував Мене на землі; і вони 
відчули зміцнення, натхнення, 
перетворення вірою і знанням Моєї істини. 
65. незважаючи на ті докази, яким вони всі 
були свідками, був один, хто вперто 
заперечував твердження і докази, які Я 
давав Моїм учням духовно, і тому 
необхідно було дозволити йому 
доторкнутися до Моєї духовної Присутності 
навіть своїми фізичними органами чуття, 
щоб він повірив. 
66. але не тільки серед учнів, які були 
ближче до Мене, виник цей сумнів - ні, 
також і серед натовпів послідовників, в 
місцевостях, в містах і селах, серед тих, хто 
отримав докази Моєї сили і пішов за Мною 
заради цих справ, виникло замішання, 
тривожні питання, переляк; вони не могли 
пояснити, чому все закінчилося саме таким 
чином. 
67. Я співчував усім, і тому дав їм, а також 
Моїм найближчим учням доказ того, що Я 
не віддалився від них, хоча більше не 
допомагав їм як людина на землі. У 
кожному домі, в кожній родині і в кожному 
народі Я являв Себе серцям, які вірили в 
Мене, роблячи Свою духовну присутність 
відчутною для них багатьма способами. 



Тоді почалася боротьба того народу 
християн, який повинен був втратити свого 
Вчителя на землі, щоб піднятися і 
проголосити істину, яку Він їм відкрив. Ви 
всі знаєте їхні великі твори. (333,38-41) 
68. коли в Другу Еру Я востаннє явив Себе 
Моїм учням між хмарами, то, коли Я зник з 
їхніх очей, у них був смуток, бо вони відчули 
себе покинутими в ту мить; але потім вони 
почули голос ангела-посланця Господнього, 
що говорив їм: "Люди з Галілеї, чого ви 
шукаєте? Цього Ісуса, якого ви сьогодні 
бачили, як він возносився на небо, так само 
побачите, як він зійде". 
69 Тоді вони зрозуміли, що коли Вчитель 
повернеться до людей, то зробить це 
духовно. (8, l3 - 14)  
 

Розділ 13 - Місія і значення Ісуса 
та його апостолів  
 
Виправлення старого образу Бога та його 
традицій  
1 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 Він звільнив вас від 
вашої помилки. 
2 Дивіться 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 показати вам справжнє 
життя, життя любові. Це Божественне 
Послання осяяло життя людства, а Слово, 
яке дарував людям Божественний Учитель, 
стало початком церков і сект, за допомогою 
яких Мене шукали і шукають донині. Але, 
правду кажу вам, вони ще не зрозуміли 
змісту цього послання. 
3 Людство вірить, що любов Бога до Своїх 
дітей безмежна, оскільки Він помер в Ісусі з 
любові до людства. Вона навіть внутрішньо 
зворушується стражданнями Ісуса перед 
Його суддями і катами, поступово також 

впізнаючи Отця в Сині, але сенс, обсяг 
всього того, що Господь хотів сказати 
людям через те одкровення, яке почалося в 
Діві і закінчилося в "хмарі" Віфанії, до 
сьогоднішнього дня не витлумачений вірно. 
4. мені довелося знову прийти на тій самій 
"хмарі", на якій "Слово" піднялося до Отця, 
щоб дати вам пояснення і показати вам 
сенс всього того, що було відкрито вам з 
народженням, життям, діяннями і смертю 
Ісуса. 
5 Дух Істини, обіцяний Христом у той час, є 
цим (у Мексиці, 1866-1950) Божественним 
проявом, який прийшов, щоб освітити 
темряву і пояснити таємниці, в які розум 
або серце людей не змогли проникнути. ( 
81, 46 - 49) 
6. я проповідував Свою істину в "Другій Ері" 
як людина на Своєму прикладі. Я скасував 
марну жертву невинних і несвідомих істот, 
принісши Себе в жертву заради 
досконалого вчення любові. Ви називали 
Мене "Агнцем Божим", тому що цей народ 
приносив Мене в жертву на свої традиційні 
свята. 
7 Воістину, Моя Кров була пролита, щоб 
показати людству шлях до (частина повинна 
піти ліворуч) спасіння. Моя Божественна 
Любов вилилася з Хреста на людство тих 
часів і всіх часів, щоб людство надихнулося 
тим прикладом, тими словами, тим 
досконалим життям і знайшло спасіння, 
очищення від гріхів і піднесення духу. (276, 
15) 
 
Приклад Ісуса 
8 Треба було, щоб Ісус показав вам 
принципи, якими ви повинні керуватися і 
від яких ви відступили. 
9 Я засвідчив вам усім Свою лагідність, 
Свою любов, Свою мудрість і милосердя, і 
випив з вами чашу страждань, щоб 
зворушилося ваше серце і пробудився ваш 
розум. Серця повинні були народитися для 
добра, і біль від того, що Мене розпинали з 
любові до них, був як жало, що нагадувало 
їм: ви всі повинні страждати заради любові, 
щоб досягти Отця. Я обіцяв кожному, хто 
захоче взяти свій хрест і йти за Мною, 
вічний мир, найвище блаженство, яке не 
має кінця в дусі. (240, 23 -24) 
10 Христос є і буде для вас прикладом, для 
цього я став тоді людиною. Яке одкровення 



приніс Ісус людству? Його безмежна любов, 
Його Божественна мудрість, Його безмежна 
милість і Його сила. 
11 Я сказав вам: візьміть Мене за приклад, і 
будете робити ті самі діла, що й Я. Оскільки 
Я прийшов як Учитель, то ви повинні 
розуміти, що це зроблено не для того, щоб 
дати вам нездійсненні вчення або такі, що 
не піддаються розумінню людини. 
12 Зрозумійте ж, що коли ви чинитимете 
діла, як Ісус навчив вас, то досягнете 
повноти життя, про яку Я говорив вам 
раніше. (156, 25 - 27) 
 
Важливість вчення Ісуса Христа 
13. вчення Ісуса - дане як керівництво, як 
відкрита книга для вивчення людством - не 
можна порівняти ні з чим іншим у жодного 
іншого народу землі, у жодного покоління, 
у жодної раси. Бо ті, хто поставив собі за 
мету нести заповіді праведності або вчення 
милосердя, були послані Мною на землю 
як першовідкривачі, як посланці, але не як 
Божество. Тільки Христос прийшов до вас як 
Божество. Він приніс вам найяснішу і 
найвеличнішу настанову, яку тільки 
отримувало серце людини. (219, 33) 
 
Покликання, навчання та випробування 
учнів Ісуса Христа 
14 Ви згадали в цьому часі роки Моєї 
проповіді - ті три роки, в які Я готував Моїх 
учнів, в які Я жив з ними. Вони бачили всі 
Мої справи, і, готуючись до них, змогли 
проникнути в Моє серце і побачити всю 
чистоту, всю велич і мудрість, що була в 
Учителеві. 
15 Діла Мої в той час робилися не заради 
уваги, ходіння Моє по землі було скромне; 
але той, хто був готовий, мав уявлення про 
велич Моєї присутності і про час, в який він 
жив. 
16 І Я вибрав учнів Моїх, деяких із них Я 
знайшов на березі річки, і покликав їх, 
кажучи: Ідіть за Мною. Коли вони 
зосереджували на Мені свій погляд, то 
розуміли, хто Той, Хто говорить до них, і 
тому Я обирав їх одного за одним. (342, 21) 
17. скільки Я проповідував у світі, Я ніколи 
не говорив, що Мої учні вже господарі або 
що їх треба слухати. Вони все ще були 
учнями, які - захоплені світлом Мого Слова - 
охоче йшли за Мною, але все ще робили 

помилки, бо потрібен був час, щоб вони 
змінилися і згодом стали прикладом для 
людей. Це були валуни, які ще тільки 
вигладжувалися долотом Божественної 
Любові, щоб потім теж перетворити 
каміння в діаманти. (356,39) 
18 По всіх часах Я випробовував учнів Моїх. 
Скільки разів Я випробовував Петра на 
міцність, і лише в одному з них він 
похитнувся. Але не судіть його погано за 
цей вчинок, бо коли запалилася його віра, 
він був як смолоскип між людьми, коли 
проповідував і свідчив про істину. 
19 Не засуджуйте Фому; згадайте, як часто 
ви могли взяти Мої твори руками, і навіть 
тоді ще сумнівалися. Не дивіться з 
презирством на Юду Іскаріота, цього 
улюбленого учня, який продав свого 
Учителя за тридцять срібняків, бо ніколи не 
було більшого каяття, ніж його. 
20. я використовував кожного з них, щоб 
залишити вам вчення, яке буде служити 
прикладом і назавжди залишиться в пам'яті 
людства. Після свого злодіяння вони 
покаялися, змінилися і повністю присвятили 
себе виконанню своєї місії. Вони були 
справжніми апостолами і залишили 
приклад для всіх поколінь. (9,22 - 23) 
 
Апостол Іоанн 
21. пам'ятайте, що коли Моє тіло зняли з 
хреста і поховали, учні, злякавшись і не 
розуміючи, що сталося, вважали, що зі 
смертю Вчителя все скінчилося. Потрібно 
було, щоб їхні очі знову побачили Мене, а 
вуха знову почули, щоб їхня віра 
запалилася, а знання Моїх слів зміцнилося. 
22. тепер Я можу сказати вам, що серед тих 
учнів був один, який ніколи не сумнівався в 
Мені, який ніколи не вагався перед 
обличчям випробувань, і який ніколи не 
залишав Мене ні на мить. Це був Іван, 
вірний, мужній, полум'яний і 
найлюблячіший учень. 
23 Заради цієї любові Я довірив йому 
Марію, коли вони стояли біля підніжжя 
хреста, щоб він і надалі знаходив любов у 
тому серці бездоганною, а поруч з нею ще 
більше зміцнювався для битви, яка чекала 
на нього. 
24 Коли його брати, інші учні, один за 
одним падали під смертельним ударом 
ката, запечатуючи своєю кров'ю та життям 



усю правду, яку вони проповідували, та ім'я 
свого Учителя, Іван переміг смерть і 
уникнув мученицької смерті. 
25 Коли Його вигнали на пустиню, Його 
переслідувачі не думали, що там, на тому 
острові, куди вони Його вигнали, зійде з 
неба велике одкровення віків до того 
чоловіка, якого ти переживаєш, - 
пророцтво, яке промовляє до людей про 
все, що має статися і збутися. 
26 Після того, як Іван віддав багато любові 
своїм братам і присвятив своє життя 
служінню їм в ім'я свого Учителя, йому 
довелося жити окремо від них, на самоті; 
але завжди він молився за людство, завжди 
він думав про тих, за кого Ісус пролив свою 
кров. 
27 Молитва, тиша, самоаналіз, щирість його 
існування і доброта його помислів зробили 
чудо, що ця людина, цей дух за короткий 
час розвинув те, на що іншим духовним 
істотам потрібні тисячоліття. (309,41 - 44) 
28 Коли Я дивлюся на мешканців цього 
світу, то бачу, що всі народи знають Моє 
ім'я, що мільйони людей повторюють Мої 
слова; але істинно кажу вам, що любові між 
людьми не бачу! 
29. все, чому Я навчаю вас у цей час, і те, що 
відбувається у світі, є поясненням і 
виконанням одкровення, яке Я дав людству 
через Мого апостола Іоанна, коли, коли він 
жив на острові Патмос, Я переніс його 
духом на висоти небес, на Божественний 
план, у безмежність, щоб через алегорії 
показати йому походження і мету, Альфу і 
Омегу; і він побачив події, що відбулися, - ті, 
що відбуваються, і ті, що ще мають 
відбутися. 
30 Він тоді нічого не зрозумів, але голос Мій 
сказав йому: "Пиши, що побачиш і почуєш!" 
І він написав, і написав. 
31 Іван мав учнів, що перепливли море на 
кораблях, щоб шукати його в місці його 
притулку. Ці люди охоче розпитували його, 
колишнього учня Ісуса, про те, яким був 
Учитель, яким було Його слово і чудеса, і 
Іоанн, який наслідував свого Учителя в 
любові і мудрості, дивував їх своїми 
словами. Навіть коли наближалася старість, 
коли його тіло вже було зігнуте часом, він 
ще мав достатньо сил, щоб свідчити про 
свого Вчителя і сказати своїм учням: 
"Любіть один одного". 

32 Коли ж ті, що шукали його, побачили, що 
наближається день смерті Івана, то, 
бажаючи володіти всією мудрістю, яку 
накопичив цей апостол, просили його 
відкрити їм усе, чого він навчився від свого 
Учителя; але замість відповіді вони чули 
тільки одне: "Любіть один одного". 
33 Той, хто запитував з такою охотою і 
цікавістю, відчував себе обдуреним і думав, 
що старість стерла слова Христа з його 
пам'яті. 
34 Кажу вам, що Іван не забув жодного з 
Моїх слів, але з усіх Моїх навчань він 
виголосив, як єдину квінтесенцію, те 
вчення, яке підсумовує весь Закон: любов 
один до одного. 
35 Як могло вчення Вчителя, якого він так 
любив, зникнути з пам'яті цього 
улюбленого учня? (167, 32 - 37) 
36. у "Другий Час", після мого відходу, ваша 
Небесна Мати продовжувала зміцнювати і 
підтримувати моїх учнів. Після болю і 
випробувань вони знайшли притулок у 
люблячому Серці Марії, Її слово живило їх 
день за днем. Підбадьорені Марією, яка 
продовжувала навчати їх від імені 
Божественного Учителя, вони продовжили 
свій шлях. Коли її не стало, почалася їхня 
боротьба, і кожен пішов тим шляхом, який 
йому був вказаний. (183, 15) 
 
Апостоли Петро і Павло 
37. не забувайте справу Петра, Мого учня, 
коли він був гнаний Савлом на смерть. Я 
довів вірному апостолу, що він не самотній 
у своєму випробуванні, і якщо він уповає на 
Мою силу, то Я захищу його від гонителів. 
38. Савл був здивований Моїм 
Божественним Світлом, коли шукав Петра, 
щоб заарештувати його. Моє світло досягло 
дна серця Савла, який, кинутий на землю в 
Моїй Присутності, переможений Моєю 
любов'ю, не в змозі завершити завдання, 
яке він задумав проти Мого учня, відчув у 
своїй глибині перетворення всього свого 
єства, і тепер, навернувшись до віри в 
Христа, поспішив шукати Петра, але вже не 
для того, щоб убити його, а щоб попросити 
його наставити в слові Господньому і 
змусити його брати участь у його роботі. 
39 Відтоді Савл став Павлом, і ця зміна імені 
вказує на повне духовне перетворення цієї 



людини, її цілковите навернення. (308, 46 - 
47) 
40. Павло не був серед дванадцяти 
апостолів, він не їв за Моїм столом, і не 
ходив за Мною дорогами, щоб слухати Моє 
вчення. Навпаки, він не вірив у Мене і не 
дивився добрими очима на тих, хто пішов 
за Мною. У його серці жила ідея знищити 
насіння, яке Я довірив Своїм учням і яке 
тільки починало поширюватися. Але Павло 
не знав, що він один з Моїх. Він знав, що 
Месія має прийти, і вірив у це. Але він не міг 
собі уявити, що смиренний Ісус стане 
обіцяним Спасителем. Його серце було 
переповнене гордістю світу, і тому він не 
відчував присутності Господа. 
41 Саул повстав проти свого Спасителя. Він 
переслідував Моїх учнів, а також людей, які 
зверталися до них, щоб почути Моє 
послання з вуст тих апостолів. І так Я 
здивував його, коли він збирався 
переслідувати Мене. Я доторкнувся до 
найчутливішого місця його серця, і він 
одразу ж упізнав Мене, тому що його дух 
чекав Мене. Тому він і почув Мій голос. 
42. такою була Моя воля, щоб ця широко 
відома людина була навернена таким 
чином, щоб світ став свідком тих 
дивовижних справ на всіх його шляхах, які 
послужили б поштовхом до віри і 
розуміння. 
43 Навіщо докладно розповідати про життя 
цієї людини, яка відтоді присвятила своє 
життя любові до ближнього, натхненна 
любов'ю свого Вчителя і його 
божественними вченнями? 
44. Павло був одним з найбільших 
апостолів Мого Слова, його свідчення 
завжди було пронизане любов'ю, щирістю, 
правдивістю і світлом. Його колишній 
матеріалізм став дуже високою духовністю, 
його твердість - безмежною ніжністю; і так 
гонитель Моїх апостолів став найревнішим 
сіячем Мого Слова, невтомним мандрівним 
проповідником, який ніс Божественне 
Послання свого Господа, для Якого жив і 
Якому присвятив своє життя, до різних 
народів, провінцій і сіл. 
45 Ось вам, улюблені люди, прекрасний 
приклад навернення і доказ того, що люди, 
навіть якщо вони ще не чули Мене, можуть 
стати великими апостолами Мене. (157, 42 - 
47) 

 
Зразковий характер апостолів 
46. хто, як не Я, підбадьорював учнів у той 
"Другий раз", коли вони потім розійшлися 
по світу без свого Вчителя? Чи не викликає у 
Вас захоплення робота кожного з них? Але 
я вам скажу, що вони теж мали слабкості, як 
і будь-яка людина. Згодом вони 
наповнилися любов'ю і вірою, це не 
змусило їх впасти у відчай, перебуваючи у 
світі, як вівці серед вовків, і йти своєю 
дорогою завжди під переслідуванням і 
глузуванням людей. 
47 Вони мали силу творити чудеса, вони 
знали, як використовувати цю благодать, 
щоб навертати серця до істини. 
48. блаженні всі, хто чув слово Ісуса з уст 
Моїх апостолів, бо в них Моє вчення не 
зазнало жодної зміни, але було передане в 
усій його чистоті та істині. Тому, коли люди 
слухали їх, вони відчували духом своїм 
присутність Господа і відчували в своєму 
єстві невідоме відчуття сили, мудрості і 
величі. 
49. у тих бідних і смиренних рибалках з 
Галілеї ви маєте гідний приклад: 
перетворені любов'ю на духовних рибалок, 
вони потрясли народи і царства словом, 
якого навчилися від Ісуса, а своєю 
наполегливістю і жертовністю підготували 
навернення народів і настання духовного 
миру. Від царів до жебраків - всі вони 
відчули мій мир в ті дні істинного 
християнства. 
50. ця епоха бездуховності серед людей не 
тривала довго, але Я, що знає все, сповістив 
і обіцяв вам Своє повернення, бо знав, що 
ви знову будете потребувати Мене. (279, 56 
-60) 
 
Поширення християнства 
51 Моє вчення на устах і в справах Моїх 
учнів було мечем любові і світла, який 
боровся проти невігластва, ідолопоклонства 
і матеріалізму. Крик обурення здійнявся з 
вуст тих, хто побачив близьку загибель своїх 
міфів і традицій, і в той же час гімн радості 
пролунав з інших сердець на світлому 
шляху, який відкрився для надії і віри 
спраглих істини і обтяжених гріхом людей. 
52. ті, хто заперечував духовне життя, 
лютували, коли чули одкровення про 
Царство Небесне, а ті, хто передбачав його 



існування і сподівався на праведність і 
спасіння від нього, дякували Отцю за те, що 
Він послав у світ Свого Єдинородного Сина. 
53. люди, які зберігали в своїх серцях 
благословенне прагнення щиро служити 
своєму Богові і любити Його, бачили, як 
їхній шлях ставав світлішим, а розум 
прояснювався, коли вони занурювалися в 
Моє Слово, і вони відчували відродження в 
своєму дусі і в своєму серці. Повчання 
Христа, як істинного духовного хліба, 
заповнило безмірну порожнечу, що була в 
них, і рясно наповнило своєю досконалістю 
і змістом всі туги їхнього духу. 
54 Настала нова епоха, відкрився більш 
світлий шлях, який вів у вічність. 
55. які прекрасні почуття духовного 
піднесення, любові і ніжності прокидалися 
в тих, хто був просвітлений вірою для 
сприйняття Мого Слова! Яка мужність і 
стійкість супроводжували ті серця, що вміли 
терпіти і долати все, ні на мить не впадаючи 
у відчай! 
56 Тому що кров Учителя була ще свіжа? Ні, 
люди: духовна суть тієї крові, що була 
матеріальним втіленням Божественної 
Любові, не висихає, не вичерпується, вона 
присутня сьогодні, як і тоді, жива і зігріта 
життям. 
57 Причиною цього є те, що в тих серцях 
була також любов до істини, якій вони 
присвятили своє життя і за яку навіть 
віддали свою кров, щоб довести, що вони 
засвоїли урок свого Вчителя. 
58 Ця кров, щедро віддана, подолала 
перешкоди і страждання. 
59 Який контраст був показаний між 
духовністю учнів Мого Слова і 
ідолопоклонством, матеріалізмом, 
егоїзмом і невіглаством фанатиків 
стародавніх традицій або язичників, які 
жили тільки для того, щоб віддавати данину 
задоволенню тіла! (316, 34 - 42) 
60 Засівайте шлях життя добрими 
взірцевими справами, не фальсифікуйте 
Моє вчення. У цьому беріть приклад з Моїх 
апостолів "Другої Епохи", які ніколи не 
впадали в чуттєві культи для того, щоб 
навчати і пояснювати Моє Вчення. Їх не 
можна звинувачувати в ідолопоклонстві, в 
яке згодом впало людство. Їхні руки ніколи 
не ставили жертовників, не будували 
палаців для духовного поклоніння Богу. Але 

вони несли вчення Христа людству, несли 
здоров'я хворим, надію і розраду бідним і 
стражденним, і, подібно до свого Учителя, 
вказували шлях до спасіння заблукалим. 
61. християнська релігія, яку ви знаєте 
сьогодні, навіть не є відображенням 
вчення, яке практикували і навчали Мої 
апостоли! 
62. ще раз кажу вам, що ви можете знайти в 
цих учнях досконалі приклади смирення, 
любові, милосердя і піднесення. Вони 
запечатали істину, яку говорили їхні уста, 
своєю кров'ю. 
63 Люди не вимагатимуть від вас більше 
крові, щоб повірити вашому свідченню; але 
вони вимагатимуть від вас правдивості. 
(256,30-33) 
 

ІІІ. час церковного 
християнства 

  

Розділ 14 - Християнство, церкви 
та культи  
 
 Розвиток християнства  
1 Після мого відходу в "Другу Еру" мої 
апостоли продовжили мою справу, а ті, хто 
пішов за моїми апостолами, продовжили 
їхню справу. Вони були новими 
працівниками, орачами тієї ниви, яку 
приготував Господь, яку Він зробив плідною 
Своєю кров'ю, сльозами і словом, яку 
підготував працею перших дванадцятьох, а 
також тих, хто пішов за ними. Але з плином 
часу і з покоління в покоління люди все 
більше містифікували або фальсифікували 
мою роботу і моє вчення. 
2 Хто сказав людині, що вона може 
створити образ Мене? Хто сказав йому, що 
він повинен зобразити Мене висячим на 
хресті? Хто сказав йому, що він може 
зробити образ Марії, подобу ангелів або 
обличчя Отця? О, маловірні люди, яким 
довелося зробити духовне матеріальним, 
щоб відчути Мою присутність! 
3 Образ Отця був Ісус, образ Учителя - учні 
Його. Я сказав у "Другому часі": "Хто знає 
Сина, той знає Отця". Це означало, що 



Христос, який говорив в Ісусі, є Сам Отець. 
Тільки Отець міг створити Свій власний 
образ. 
4. після Своєї смерті як людини Я відкрився 
Своїм апостолам як Живий, щоб вони 
знали, що Я є Життя і Вічність, і що Я 
присутній серед вас, чи то в тілі, чи то поза 
ним. Не всі люди це розуміли, а тому 
впадали в ідолопоклонство і фанатизм. 
(113, 13 - 17) 
5 Я сказав самарянці: "Хто вип'є цієї води, 
що Я дам, не буде більше спраглий". І 
сьогодні я вам скажу: Якби людство 
напилося тієї живої води, то не було б у 
ньому таких великих страждань. 
6. люди не дотримувалися неухильно Мого 
вчення і вважали за краще використовувати 
Моє ім'я для заснування церков відповідно 
до свого тлумачення і зручності. Я відкидав 
традиції і наставляв у Вченні Любові, але 
сьогодні ви приходите до Мене, щоб 
запропонувати Мені несуттєві обряди і 
церемонії, які не приносять ані найменшої 
користі вашому духу. Якщо у ваших справах 
немає духовності, то в них не може бути 
істини, а те, що не має в собі істини, не 
доходить до вашого Отця. 
7 Коли ж та самарянка відчула, що світло 
Моїх очей проникло до глибини її серця, 
вона сказала Мені: "Господи, ви, юдеї, 
кажете, що Єрусалим є місцем поклоніння 
Богові нашому". Тоді Я сказав їй: "Жінко, 
істинно кажу тобі, що настає час, коли ти не 
будеш поклонятися Отцеві на цій горі чи в 
Єрусалимі, як нині робиш. Наближається 
час, коли ви будете поклонятися Отцеві "в 
дусі та істині", бо Бог є дух". 
8 Це Моя наука на всі часи. Подивіться, 
правда була у вас перед очима, а ви не 
хотіли її бачити. Як ти будеш жити, якщо не 
знаєш цього? (151, 2 - 5) 
 
Культи 
9 Якщо ви любите, у вас не буде потреби в 
значущих обрядах або ритуалах, тому що у 
вас буде світло, яке освітлює ваш 
внутрішній храм, на якому розбиватимуться 
хвилі всіх штормів, які можуть накривати 
вас, і яке розвіє темні тумани людства. 
10 Не оскверняйте більше Божественне, бо 
істинно кажу вам, велика невдячність, з 
якою ви показуєте себе перед Богом, коли 
виконуєте ці зовнішні дії поклоніння, які ви 

успадкували від своїх предків і в яких ви 
стали фанатиками. (21, 13 - 14) 
11. вважайте, що людство введено в оману 
- введено в оману тому, що великі церкви, 
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. 
12 Ось чому Я маю лише кількох учнів у цей 
час - тих, хто любить своїх стражденних 
братів, хто полегшує біль - тих, хто живе в 
чесноті і проповідує її своїм прикладом: це - 
учні Христові. 
13 Хто знає Мою науку, та затаює її, або 
сповіщає її тільки устами, а не серцем, той 
не є Моїм учнем. 
14 Я прийшов у цей час не для того, щоб 
шукати кам'яних храмів і давати про Себе 
знати в них. Я шукаю вашого духу, вашого 
серця, а не матеріальної пишноти. (72, 47 - 
50) 
15 До тих пір, поки релігійні громади 
залишатимуться зануреними в глибокий 
сон і не зійдуть зі своїх звичних шляхів, не 
буде ні духовного пробудження, ні 
реалізації духовних ідеалів, а отже, не буде 
ні миру між людьми, ні простору для 
активної благодійності. Світло, яке вирішує 
тяжкі людські конфлікти, не зможе засяяти 
(100, 38). 
 
Духовенство 
16 Оскільки ви не знаєте, що таке справжній 
мир, ви задовольняєтеся прагненням до 
нього і намагаєтеся всіма можливими 
засобами і всіма можливими способами 
здобути трохи спокою, розваг і задоволень, 
але ніколи - того, що є справжнім душевним 
спокоєм. Кажу вам, що тільки покірність 
дитини волі Господній її здобуває. 
17 У світі бракує добрих пояснювачів Мого 
Слова, добрих тлумачів Моїх учень. Тому 
людство, навіть якщо воно називає себе 
християнським, живе духовно відсталим, бо 
нікому потрясти його Моїм істинним 
вченням, нікому плекати серця тією 
любов'ю, з якою Я навчав людей. 



18 День за днем - у парафіяльних залах, 
церквах і соборах - вимовляють Моє ім'я і 
повторюють Мої слова, але ніхто не 
зворушується внутрішньо, ніхто не тремтить 
від їхнього світла, а все тому, що люди 
неправильно зрозуміли їхній зміст. 
Більшість вважає, що дієвість Христового 
слова базується на механічному повторенні 
його знову і знову, не розуміючи, що його 
треба не декламувати, а вивчати, думати 
про нього, практикувати і жити ним. 
19 Якби люди шукали сенс у слові Христа, 
воно завжди було б для них новим, свіжим, 
живим і близьким до життя. Але вони 
знають її лише поверхнево, і тому не 
можуть нею харчуватися, і ніколи не 
зможуть таким чином. 
20 Бідне людство - блукає в темряві, хоча 
Світло так близько до нього, страшно плаче, 
хоча мир в межах досяжності! Але люди не 
можуть побачити це Божественне Світло, бо 
були ті, хто без жалю зав'язував їм очі. Я, що 
істинно люблю вас, приходжу вам на 
допомогу, звільняючи вас від темряви і 
доводячи вам, що все, що Я говорив вам 
тоді, призначено на всі часи, і що ви не 
повинні вважати те Божественне Слово за 
старе вчення минулої епохи. Бо любов, яка 
була суттю всього Мого вчення, вічна, і в ній 
- таємниця вашого спасіння в цей час 
аберацій, безмірних страждань і 
неприборканих пристрастей. (307, 4 - 8) 
21 Докоряю тим, хто проповідує сліпу віру, 
віру без знання, віру, набуту через страхи та 
забобони. 
22 Не слухайте слів тих, хто приписує Богові 
все зло, що мучить людство, всі пошесті, 
голод і моровицю, називаючи їх карами або 
гнівом Божим. Це лжепророки. 
23 Відверніться від них, бо вони Мене не 
знають, а хочуть навчати людей, який Бог. 
24. це плід поганого тлумачення Писань 
минулих часів, божественна мова яких ще 
не була виявлена в основі людської мови, 
якою були записані одкровення і 
пророцтва. Багато хто говорить про кінець 
світу, Страшний суд, смерть і пекло без 
найменшого знання істини. (290, 16 - 19) 
25 Ви вже живете в "Третій Ері", а людство 
все ще духовно відстає. Її пастирі, її 
богослови і духовні пастирі відкривають їй 
дуже мало, а іноді й зовсім нічого про 
Життя Вічне. Їм теж Я відкриваю таємниці 

Книги Моєї Мудрості, і тому прошу вас: 
Чому вони мовчать? Чому вони бояться 
розбудити сплячий дух людини? (245, 5) 
26. моє вчення навчає вас досконалому, 
духовному і чистому шануванню Отця, бо 
дух людства прибув - не усвідомлюючи 
цього - до порогів храму Господнього, куди 
він увійде, щоб відчути Мою присутність, 
почути Мій голос над своєю совістю і 
побачити Мене у світлі, що сходить на його 
розум. 
27 Порожнеча, яку люди відчувають у цей 
час всередині різних релігійних спільнот, 
пов'язана з тим, що дух голодує і жадає 
одухотворення. Йому вже недостатньо 
обрядів і традицій, воно прагне пізнати 
Мою істину. (138, 43 - 44) 
 
Причастя та Меса 
28. я ніколи не приходив до людей, 
оповитих таємницею. Якщо Я говорив з 
вами образно, щоб розкрити вам 
Божественне або представити Вічне в якійсь 
матеріальній формі, то це було для того, 
щоб ви могли зрозуміти Мене. Але якщо 
люди продовжують поклонятися формам, 
предметам або символам замість того, щоб 
шукати сенс цих вчень, то цілком природно, 
що вони страждають від столітнього застою 
і бачать в усьому таємницю. 
29. з часів перебування Ізраїлю в Єгипті, 
коли Моя Кров була представлена кров'ю 
ягняти, є люди, які живуть лише традиціями 
і обрядами, не розуміючи, що ця жертва 
була образом Крові, яку Христос повинен 
був пролити, щоб дати вам Духовне Життя. 
Інші, вважаючи, що живляться Моїм Тілом, 
їдять матеріальний хліб, не бажаючи 
зрозуміти, що коли Я давав хліб Своїм 
учням на Тайній Вечері, то саме для того, 
щоб вони зрозуміли, що той, хто сприймає 
значення Мого Слова як їжу, живиться 
Мною. 
30. як мало тих, хто здатен осягнути в істині 
Моє Божественне Вчення, і як мало тих, хто 
тлумачить його Духом. Пам'ятайте, однак, 
що Я не давав вам Божественне 
Одкровення відразу, але пояснював його 
вам потроху в кожному Моєму вченні. (36, 7 
- 9) 
31 Радість у серцях цих слухачів, бо вони 
знають, що перед їхніми очима небесний 
бенкет, на який їх чекає Учитель, щоб дати 



їм хліб і вино істинного життя, щоб вони їли 
і пили. 
32 Стіл, навколо якого Ісус тоді збирався зі 
Своїми апостолами, був символом Царства 
Небесного. Там Отець був оточений Своїми 
дітьми, там була їжа, яка уособлювала 
життя і любов, там звучав Божественний 
Голос, суттю якого була всеосяжна 
гармонія, а мир, який панував там, був тим 
миром, який існує в Царстві Божому. 
33. ви намагалися очиститися в ці ранкові 
години, думаючи, що Учитель принесе вам 
новий заповіт у своїх словах, і так воно і є: 
Сьогодні дозволяю вам згадати хліб і вино, 
якими Я представляв Своє Тіло і Свою Кров. 
Але також Я кажу вам, що в цей новий час 
ви знайдете цю поживу тільки в 
Божественному сенсі Мого Слова. Якщо ви 
шукаєте Моє Тіло і Мою Кров, ви повинні 
шукати їх у Божестві творіння, бо Я є тільки 
Дух. Їжте цей хліб і пийте це вино, але 
наповніть і мою чашу, я хочу пити з вами: Я 
жадаю твоєї любові. 
34 Несіть це послання вашим братам і 
навчіться, що кров, будучи життям, є лише 
символом вічного життя, яке є істинною 
любов'ю. - Через вас (маються на увазі 
перші слухачі в Мексиці) Я починаю 
просвіщати людство Своїми новими 
одкровеннями. 
35. я приношу вам мир і нове вчення. Якщо 
Моя жертва Другої Ери скасувала 
жертвоприношення невинних тварин, які ви 
приносили на вівтар Єгови, то сьогодні 
харчування Моїм Божественним Словом 
призвело до того, що ви більше не 
символізуєте Моє Тіло і Кров через хліб і 
вино цього світу. 
36. кожен дух, який хоче жити, повинен 
живитися від Божественного Духа. Хто 
слухає слово Моє і відчуває його серцем 
своїм, той наситився істиною. Цей не тільки 
з'їв Моє тіло і випив Мою кров, але й взяв 
Мій дух, щоб живити себе. 
37 Хто, скуштувавши цю Небесну Їжу, знову 
шукатиме Мене у формах і образах, 
створених руками людськими? 
38. час від часу Я приходжу і знищую 
традиції, обряди і звичаї, залишаючи у 
вашій свідомості лише Закон і духовний 
стрижень Мого вчення. (68,27) 
 
Хрещення 

39 Люди, свого часу Іван, якого називають 
також Хрестителем, хрестив водою тих, хто 
повірив у його пророцтво. Цей акт 
символізував очищення від первородного 
гріха. Він розповів про це натовпу, який 
прийшов на Йордан, щоб почути слова 
першопрохідця: 
"Ось Я хрищу вас водою, але вже йде Той, 
Хто буде христити вас вогнем Святого Духа". 
40 З цього Божественного Вогню 
народилися всі духи, вони вийшли чистими 
і непорочними. Але якщо на своєму шляху 
вони заплямували себе гріхом, який приніс 
з собою непослух, вогонь Мого Духа 
виливається на них заново, щоб знищити 
їхній гріх, стерти їхні плями і відновити їхню 
первісну чистоту. 
41. якщо замість того, щоб розуміти це 
Духовне Хрещення як очищення, якого 
людина досягає через акт щирого покаяння 
перед своїм Творцем, ви перетворите його 
на обряд і задовольнитеся символічним 
змістом дійства, - істинно кажу вам, що дух 
ваш нічого не досягне. 
42. хто так чинить, той все ще живе в часах 
Хрестителя і ніби не вірить в його пророцтва 
і слова, які говорили про Духовне 
Хрещення, про Божественний Вогонь, яким 
Бог очищає Своїх дітей і робить їх 
безсмертними у світлі. 
43 Іван покликав народ до себе, як 
дорослих, щоб вилити на них цю воду, як 
символ очищення. Вони приходили до 
нього, коли вже усвідомлювали свої вчинки 
і могли вже мати тверду волю залишатися 
на шляху добра, правди і справедливості. 
Подивіться, як людство віддало перевагу 
символічному акту очищення за допомогою 
води, а не справжньому оновленню через 
покаяння і тверду рішучість виправитися, які 
народжуються з любові до Бога. Ритуальне 
дійство не передбачає жодних зусиль, але 
очищення серця і намагання залишатися 
чистим - це зусилля, зречення і навіть 
жертва для людини. Саме тому люди 
вважають за краще покривати свої гріхи 
зовні, задовольняючись дотриманням 
обрядів, певних дій та ритуалів, які анітрохи 
не покращують їх морального чи духовного 
стану, якщо до них не промовляє совість. 
44. учні, ось чому Я не хочу, щоб між вами 
відбувалися ритуальні дії, щоб, виконуючи 



їх, ви не забули про те, що насправді діє на 
дух. (99,56 - 61) 
45. це Я посилаю духів втілюватися 
відповідно до Закону Еволюції, і істинно 
кажу вам, що впливи цього світу не змінять 
Моїх Божественних планів. Бо вище за 
амбітне прагнення до влади буде Воля Моя. 
46. кожна людина приносить на землю 
свою місію, її доля визначена Отцем, а дух її 
помазаний Моєю Отцівською любов'ю. 
Даремно чоловіки виконують обряди і 
благословляють немовлят. Істинно кажу 
вам, що в жодному матеріальному віці вода 
не очистить дух від його переступів проти 
Мого Закону. І якщо Я посилаю дух, чистий 
від усякого гріха, то від якої скверни 
служителі конфесій очищають його 
хрещенням? 
47. вам час зрозуміти, що походження 
людини не є гріхом, але що її народження є 
результатом виконання закону природи, 
закону, який виконує не тільки людина, але 
й усі створіння, які складають природу. 
Зверніть увагу, я сказав "людина", а не "її 
дух". Людина має Мою владу створювати 
істот, подібних до неї, але духовні істоти 
виходять тільки від Мене. 
48. рости і розмножуватися - це 
універсальний закон. Зірки з'явилися з 
інших, більших зірок так само, як 
розмножувалося насіння, і ніколи я не 
говорив, що вони згрішили або образили 
Творця цим фактом. Чому ж тоді, 
виконуючи цю Божественну заповідь, ви 
повинні вважатися грішниками? Зрозумійте, 
що виконання Закону ніколи не може 
осквернити людину. 
49. те, що оскверняє людину і віддаляє дух 
від шляху розвитку, - це нижчі пристрасті: 
розбещеність, порок, блуд, бо все це проти 
Закону. 
50 Досліджуйте та шукайте, аж поки не 
знайдете правди. Тоді ви перестанете 
називати заповіді Творця життя гріхом і 
освятите існування своїх дітей прикладом 
своїх добрих справ. (37, 18 -23) 
 
Вшанування пам'яті загиблих 
51 Люди тримаються своїх традицій та 
звичаїв. Зрозуміло, що вони мають 
незгладиму пам'ять про людей, тіла яких 
вони опускали в могилу, і їх приваблює 
місце, де вони поховали їхні останки. Але 

якби вони заглибилися в справжній сенс 
матеріального життя, то зрозуміли б, що це 
тіло, коли розпадається, повертається атом 
за атомом у ті царства природи, з яких воно 
утворилося, і життя продовжує 
розгортатися. 
52 Але людина, внаслідок недостатнього 
вивчення духовного, в усі часи створювала 
ланцюг фанатичних культів для тіла. Він 
намагається зробити матеріальне життя 
нетлінним і забуває про дух, який є тим, що 
насправді володіє вічним життям. Як же 
вони ще далекі від розуміння духовного 
життя! 
53. тепер ви розумієте, що не потрібно 
приносити дари в ті місця, де надгробний 
камінь, що виражає "смерть", повинен 
виражати "розчинення і життя"; бо там 
природа в повному розквіті, там є земля, 
яка є родючим і невичерпним лоном істот і 
форм життя. 
54 Коли ці вчення будуть зрозумілі, людство 
знатиме, як відвести матеріальному своє 
місце, а божественному - своє. Тоді зникне 
ідолопоклонницький культ перед 
попередниками. 
55 Людина повинна знати і любити свого 
Творця від душі до душі. 
56. жертовники - це поховальні купи, а 
гробниці - доказ невігластва та 
ідолопоклонства. Я прощаю тобі всі твої 
гріхи, але мені дуже потрібно тебе 
розбудити. Моє вчення буде зрозуміле, і 
прийде час, коли люди замінять матеріальні 
блага високими помислами. (245, 16 - 21) 
 
Матеріальні символи, хрести та реліквії. 
57. в "Першу Еру" ви знали символи: скинія 
або святилище, яке охороняло Ковчег 
Заповіту, в якому зберігалися Скрижалі 
Закону. Коли ці символи виконали своє 
призначення, Воля Моя прибрала їх із 
землі, відвела від очей людських, щоб світ 
не впав в ідолопоклонство; але сенс або 
суть тих повчальних символів Я залишила 
написаною в дусі Моїх слуг. 
58 У "Другій Ері", після того, як була 
здійснена жертва Христа, Я зробив так, що 
зник найвищий символ християнства - 
хрест, разом з терновим вінцем, чашею і 
всім, що могло б стати об'єктом 
захопленого шанування з боку людства. 
(138, 36) 



59. людство бачило страждання Ісуса, і ви 
вірите в Його вчення і свідчення. Навіщо 
продовжувати розпинати Його у своїх 
скульптурах? Невже століть, які ви 
витратили на те, щоб виставити Його 
жертвою свого беззаконня, вам 
недостатньо? 
60 Замість того, щоб пам'ятати Мене в 
муках і смертельній боротьбі Ісуса, чому ви 
не пам'ятаєте Моє воскресіння, сповнене 
світла і слави? 
61. є такі, хто, дивлячись на ваші 
зображення Мене у вигляді Ісуса на хресті, 
іноді думали, що це була слабка, 
боягузлива або боязлива людина, не 
думаючи, що Я - Дух, і що Я переніс те, що 
ви називаєте жертвою, і те, що Я називаю 
обов'язком любові, як приклад для всього 
людства. 
62. коли ви роздумуєте про те, що Я був 
єдиний з Отцем, пам'ятайте, що не було ні 
зброї, ні сили, ні тортур, які могли б зігнути 
Мене; але коли Я страждав, стікав кров'ю і 
помер як людина, це було для того, щоб 
дати вам Мій піднесений приклад 
покірності. 
63 Люди не зрозуміли величі цього уроку і 
скрізь ставлять образ Розп'ятого, що є 
ганьбою для цього людства, яке, не маючи 
любові і поваги до Того, кого воно 
претендує любити, продовжує розпинати 
Його і щодня ранить Його, як люди ранять 
серця своїх ближніх, за яких Учитель віддав 
Своє життя. (21, l5 - 19) 
64. я не засуджував би вас, якби ви 
дозволили зникнути з самої землі 
останньому хресту, яким ви символізуєте 
свою християнську віру, і в якості 
компенсації замінили б цей символ 
справжньою любов'ю один до одного; бо 
тоді ваша віра і ваше зовнішнє поклоніння 
Богу стали б поклонінням і вірою духу, що 
відповідає тому, чого я очікую від вас. 
65 Якби тільки ваше поклоніння і ваші 
символи мали силу запобігти вашим 
війнам, утримати вас від занурення в 
пороки, утримати вас у мирі. Але 
подивіться, як ви переступаєте через усе, 
що святе за вашими словами; подивіться, як 
ви топчете ногами те, що ви вважали 
божественним. 
66. ще раз кажу вам: було б краще для вас, 
якби ви не мали жодної церкви, жодного 

вівтаря, жодного символу або зображення 
на обличчі землі, але знали, як молитися 
духом і любити свого Отця і вірити в Нього 
без потреби в замінниках, і що ви любили б 
самих себе, як Я навчив вас в Моєму Вченні. 
Тоді ви будете врятовані, йдучи по шляху, 
позначеному Моїми плямами крові - 
плямами, якими Я прийшов запечатати 
істину Моїх навчань. (280, 69 - 70) 
 
Вшанування святих 
67. я даю вам ці вчення тому, що ви 
оголосили духів багатьох праведників 
святими, яких ви просите і поклоняєтесь їм, 
як богам. Скільки невігластва, людство! Хіба 
можуть люди судити про святість і 
досконалість духовної істоти лише на 
підставі їхніх людських справ? 
68. я перший кажу вам, щоб ви брали за 
взірець добрі приклади, які написали ваші 
брати своїми працями, своїм життям, своєю 
чеснотою; і я також кажу вам, що коли ви 
думаєте про них, ви можете сподіватися на 
їхню духовну допомогу і вплив. Але навіщо 
ви зводите їм вівтарі, які лише ображають 
смиренність цих духовних істот? Чому ви 
створюєте навколо їх пам'яті культи, як 
навколо Божества, і ставите їх на місце 
Отця, якого ви забуваєте вище поклоніння 
своїм рідним братам? Якою ж скорботною 
була для них слава, якою Ти їх тут наділив! 
69. що знають люди про Мій суд над тими, 
кого вони називають святими? Що вони 
знають про духовне життя цих істот, про те 
місце, яке кожен з них виборов для себе у 
Господа? 
70. нехай ніхто не думає, що цими 
одкровеннями Я хочу стерти з ваших 
сердець заслуги Моїх слуг серед людей; 
навпаки, Я хочу, щоб ви знали, що 
благодать, яку вони знайшли в Мене, 
велика і що Я дарую вам багато чого за 
їхніми молитвами; але необхідно, щоб ви 
усунули своє невігластво, з якого походить 
релігійний фанатизм, ідолопоклонство і 
марновірство. 
71. якщо ви відчуваєте, що дух цих 
сутностей править вашим живим світом, 
довіртеся тим, хто є частиною духовного 
світу, щоб ви і вони, об'єднавшись на шляху 
Господа, могли виконати роботу духовного 
братерства - ту роботу, яку Я очікую в 
результаті всіх Моїх навчань. (115, 52 - 56) 



 
Церковні свята 
72. в цей день, коли натовпи людей з 
великим галасом поспішають до своїх 
церков, щоб відсвяткувати момент, коли 
Небеса відкрилися, щоб прийняти Мене, Я 
кажу вам, що все це лише традиція, щоб 
справити враження на серця людей. Це 
лише ритуали, які сьогодні матеріалізують 
Мою Божественну Пристрасть. 
73. ви не повинні слідувати цій тенденції, 
встановлюючи вівтарі та зображення. Не 
робіть зображень священних подій, не 
використовуйте спеціальний одяг, щоб 
привернути до себе увагу, бо все це є 
ідолопоклонством. 
74. призивайте Мене серцем, згадуйте Моє 
вчення і наслідуйте Мої приклади. 
Принесіть Мені данину свого покращення, і 
ви відчуєте, як відчиняться небесні ворота, 
щоб прийняти вас. 
75. уникай фальшивих і непристойних 
зображень, які створюються про Мене і Мої 
Страсті, бо ніхто не може втілити Мене. 
Живіть Моїм прикладом і Моїми 
настановами. Той, хто це зробить, втілить 
свого Вчителя на землі. (131, 11 - 13, 16) 
76. людство: У ці дні, коли ви святкуєте 
народження Ісуса, нехай мир увійде у ваші 
серця і ви станете однією єдиною і 
щасливою родиною. 
77. я знаю, що не всі серця відчувають щиру 
радість, коли згадують Мій прихід у світ у 
той час. Дуже мало тих, хто знаходить час 
для роздумів та збору і дозволяє радості 
бути внутрішньою, а святу пам'яті - 
відбутися в дусі. 
78 Сьогодні, як і в усі часи, люди 
перетворили пам'ятні дні на вульгарні і 
безглузді фестивалі, щоб шукати 
задоволення для почуттів, далекі від того, 
якими повинні бути радості духу. 
79. якби люди використовували цей день, 
щоб присвятити його духу, роздумуючи про 
Божественну Любов, неспростовним 
доказом якої стало те, що Я став людиною, 
щоб жити з вами, істинно кажу вам, ваша 
віра засяяла б у вишині вашого єства і стала 
б тією зіркою, яка вказала б вам шлях, що 
веде до Мене. Твій дух буде настільки 
пронизаний добром, що ти будеш 
обдаровувати нужденних благами, 
затишком і ніжністю на своєму життєвому 

шляху. Ви б більше відчували себе братами 
і сестрами, ви б прощали своїх кривдників 
від щирого серця. Ви відчуєте ніжність, 
побачивши вигнанців, цих дітей без батьків, 
без даху над головою, без любові. 
Ви подумаєте про народи без миру, де 
війна знищила все добре, благородне і 
святе в людському житті. Тоді твоя молитва 
підносилася б тільки до Мене і говорила: 
"Господи, яке ми маємо право на мир, коли 
стільки наших братів і сестер страшно 
страждають? 
80 Моя відповідь на це буде такою: 
Оскільки ви відчули біль вашого ближнього, 
і ви молилися і співчували, зберіться у 
вашому домі, сядьте за стіл і радійте в той 
благословенний час, бо Я буду присутній 
там. Не соромтеся радіти, навіть якщо 
знаєте, що в цей час багато хто страждає, бо 
істинно кажу вам: якщо ваша радість щира, 
то з неї вийде подих миру і надії, який 
торкнеться нужденних, як зітхання любові. 
81. ніхто не має на увазі, що я хочу 
викреслити з ваших сердець найчистіше 
свято, яке ви святкуєте протягом року, коли 
згадуєте народження Ісуса. Я лише хочу 
навчити вас віддавати світові те, що йому 
належить, і Духові те, що йому належить; бо 
коли ви святкуєте стільки свят на честь 
людських подій, то чому не залишаєте це 
свято Духові, щоб він, ставши дитиною, 
прийшов принести Мені свій дар любові, 
щоб досягти простоти пастухів, щоб 
поклонятися Мені, і смиренності мудреців, 
щоб схилити шию і принести свої знання 
перед Господом істинної мудрості? 
82. не хочу затьмарювати ту радість, яка 
оточує життя людей в ці дні. Це не тільки 
сила традиції - це тому, що моє милосердя 
торкається вас, моє світло освітлює вас, моя 
любов огортає вас, як плащем. Тоді 
відчуваєш, як серце переповнюється 
надією, радістю і ніжністю, наповнюється 
потребою віддавати, переживати і любити. 
Але ви не завжди дозволяєте цим почуттям 
і натхненням виражатися в їхній справжній 
щедрості і щирості, бо ви розтрачуєте цю 
радість у земних насолодах, не даючи духу, 
заради якого прийшов у світ Спаситель, 
прожити цю мить, увійти в це світло, 
очиститися і спастися. Бо та Божественна 
Любов, яка стала людиною, вічно присутня 



на життєвому шляху кожної людини, щоб 
вона знайшла в ній життя. (299,43 - 48) 
 
Присутність Бога попри фальшиві форми 
поклоніння 
83. оскільки людина матеріалізована, вона 
повинна шукати Мене через розумне 
поклоніння, і оскільки очі її духу не відкриті, 
вона повинна створити Мій образ, щоб 
бачити Мене. Оскільки вона не зробила 
себе духовно чутливою, то завжди вимагає 
матеріальних чудес і доказів, щоб повірити 
в Моє існування, і ставить Мені умови, щоб 
служити Мені, йти за Мною, любити Мене і 
щось повертати Мені за те, що Я даю їй. 
Саме так я бачу всі церкви, всі релігійні 
громади, всі секти, які люди створили по 
всій землі. Вони просякнуті матеріалізмом, 
фанатизмом та ідолопоклонством, 
таємницею, обманом і профанацією. 
84 Що я беру з цього? Тільки намір. Що до 
Мене доходить з усього цього: духовна або 
фізична потреба Моїх дітей, їхня маленька 
любов, їхнє прагнення до світла. Це те, що 
доходить до Мене, і Я з усіма. Я не дивлюся 
ні на церкви, ні на форми, ні на обряди. Я 
приходжу до всіх Своїх дітей однаково. Я 
отримую їхній дух у молитві. Я притискаю 
його до Своїх грудей, щоб обійняти, щоб він 
відчув Моє тепло і щоб це тепло було 
стимулом і заохоченням на його шляху 
відвідин і випробувань. Але оскільки я 
приймаю добрі наміри людства, я не 
повинен допустити, щоб воно вічно 
залишалося в темряві, огорнуте своїм 
ідолопоклонством і фанатизмом. 
85. я хочу, щоб людина прокинулася, щоб 
дух піднявся до Мене і в своєму піднесенні 
побачив істинну славу свого Отця і забув 
фальшиву пишність літургій і обрядів. Я 
хочу, щоб він, досягнувши свого істинного 
вознесіння, оновився, звільнився від 
людських потреб, подолав чуттєву неволю, 
пристрасті, пороки і знайшов себе; щоб він 
ніколи не сказав Отцю, що він - земляний 
черв'як; щоб він знав, що Отець створив 
його за Своїм образом і подобою. (360, 14 - 
16) 
86 На землі існує багато релігійних спільнот, 
і в своїй більшості вони засновані на вірі в 
Христа. Але вони не люблять один одного, 
не визнають один одного учнями 
Божественного Вчителя. 

87. чи не вважаєте ви, що якби вони всі 
зрозуміли моє вчення, то втілили б його в 
життя, привівши конфесії до примирення і 
миру? Але це було не так. Всі вони 
дистанціювалися один від одного, тим 
самим духовно роз'єднавши і розділивши 
народ, який потім сприймає один одного як 
ворогів або чужих. Кожен шукає засоби і 
аргументи, щоб довести іншим, що саме він 
є володарем істини, а інші помиляються. 
Але ні в кого не вистачає сил і мужності 
боротися за об'єднання всіх, ні в кого не 
вистачає доброї волі відкрити для себе, що 
в кожній вірі і в кожному поклонінні Богу є 
своя правда. (326, 19 -20) 
 

Розділ 15 - Фальшиві християни, 
церковні єресі та зловживання  
 
Іменні християни 
1 Більша частина цього людства називає 
себе християнами; але Учитель говорить 
вам: Якби воно було справді 
християнським, то вже перемогло б решту 
людства своєю любов'ю, своїм смиренням і 
своїм миром. Але мої вже в "Другій Ері" 
залишили як заповіт 
Вчення не знаходиться в серці людства, 
воно не живе і не розквітає в справах 
людей. Вона зберігається в запилених 
книгах, а Я прийшов не для того, щоб 
говорити з людиною через книги. 
2 Замість книги я приніс вам своє життя, 
своє слово і свої діла, свої страждання і 
свою смерть як людина. Причина, чому 
більшість людства, яке називає себе 
християнським, не має ні миру, ні благодаті 
Христової, полягає в тому, що люди не 
беруть Його за приклад. 
бо вони не живуть за Його вченням. (316, 5) 
3 Слухайте Мене, учні, щоб ви викорінили 
старі переконання з вашого розуму. 
Християнство розділилося на конфесії, які 
не люблять одна одну, принижують, 
зневажають і погрожують своїм братам 
неправдивими судженнями. Кажу вам, 
вони християни без любові, тому вони не 
християни, бо Христос є любов. 
4 Дехто зображує Єгову як старого, 
сповненого людських вад, мстивого, 



жорстокого і більш жахливого, ніж 
найгірший з ваших суддів на землі. 
5 Я кажу вам це не для того, щоб висміяти 
когось, але для того, щоб очистити ваше 
уявлення про Божественну Любов. Ви не 
знаєте тепер, як ви поклонялися Мені в 
минулому. (22, 33 - 35) 
6 Як це можливо, що народи, які називають 
себе християнами, винищують себе війною і 
навіть моляться перед тим, як іти вбивати 
братів своїх, просячи Мене дати їм 
перемогу над ворогами їхніми? Чи може 
Моє насіння існувати там, де замість любові 
- ненависть, а замість прощення - 
ненависть? 
панує помста? (67, 28) 
7. усім людям різних віросповідань і релігій 
Я кажу, що вони не вміли поставити на 
місце матеріальні багатства, а потім 
поставити на належне їм місце багатства 
духовні. Якби люди виконували Мої закони, 
вони вже бачили б звідси відображення 
Землі Обітованої і чули б звучання голосів її 
мешканців. 
8. 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 ваша покірність тому, що Я 
наказую! Але Я пробуджую у вас істинну 
віру, щоб ви були сильними на шляху, який 
Я приготував для вас. (70, 12 - 13) 
9 Сьогодні Я не вимагаю крові твоєї, щоб ти 
жертвував життя своє. Я прошу від вас 
любові, щирості, правдивості, 
безкорисливості. 
10. так Я вчу вас, і так Я наставляю вас, і так 
Я виховую учнів Моєї Божественності в цю 
Третю Еру; бо Я бачу, як ви байдуже 
дивитеся на хід світу, і це тому, що ви не 
знаєте, як вкласти себе в серце людей, де 
стільки страждань і стільки болю. 
11. існує велика нерівність, бо я бачу панів, 
яким не вистачає лише корони, щоб 
називати себе царями, і я бачу підданих, які 
є справжніми рабами. Через це розгорівся 
бій. Серед тих панів, які розбагатіли у світі, є 
багато таких, що називають себе 
християнами, але кажу вам, що вони ледве 
знають Моє ім'я. 
12 Хто не бачить ближнього у своїх ближніх, 
хто накопичує багатство і захоплює те, що 

належить іншим, той не є християнином, бо 
не знає милосердя. 
13 Настане битва між духовним і 
матеріальним, людство буде втягнуте в цей 
конфлікт. Але скільки страждань доведеться 
їй винести, щоб настала перемога 
справедливості! (222, 43 - 45) 
 
Невіруючі та фанатики віри 
14. кажу вам, що краще вам бути повними 
непевності та заперечень, аніж бути 
повними фальшивих переконань або 
брехні, яку ви вважаєте за істину. Чесне 
заперечення, яке випливає з сумніву або 
незнання, приносить вам менше шкоди, ніж 
нещира згода з чимось неправдивим. 
Чесний сумнів, що жадає розуміння, краще, 
ніж тверда віра в якийсь міф. Відчайдушна 
невизначеність, яка волає до світла, краще, 
ніж фанатична чи ідолопоклонницька 
впевненість. 
15 Сьогодні скрізь переважають невіруючі, 
розчаровані та озлоблені. Це бунтарі, які 
часто бачать ясніше за інших, які не 
сприймають ритуальну поведінку як таку. 
Не переконують їх і запевнення, які вони 
чули від тих, хто духовно наставляє людей. 
Бо всі ті складні теорії не задовольняють 
їхнє серце, яке жадає чистої води, що 
заспокоює їхній страх. 
16 Ті, кого ви вважаєте непокірними, часто 
виявляють більше світла знання у своїх 
питаннях, ніж ті, хто відповідає на них, 
вважаючи себе вченими і великими. Вони 
відчувають, бачать, відчувають, чують і 
осягають ясніше, ніж багато хто з тих, хто 
називає себе майстрами в Божественному 
Вченні. (248, 12) 
17 Як ясна і проста істина! Як ясна і проста 
духовність! І все ж - як важко осягнути тому, 
хто вперто залишається в темряві свого 
"фанатизму" і своїх традицій. Його розум не 
може збагнути, що є щось більше, ніж те, 
що він розуміє; його серце противиться 
відкинути те, що було для нього його Богом 
і його законом: традицію і обряд. 
18. невже ви думаєте, що Я ненавиджу тих, 
хто абсолютно не бажає знати Мою істину? 
Ні, діти Мої, Моє милосердя безмежне, і 
саме до них Я звертаюся, щоб допомогти їм 
покинути свою в'язницю, щоб вони могли 
насолоджуватися спогляданням світла. 
Випробування, необхідні для пробудження 



до віри, призначені для них. Вони не будуть 
випробуваннями понад силу, вони будуть 
уроками, мудро пристосованими до 
кожного духу, до кожного життя, до кожної 
людини. 
19 Звідти, з-поміж тих затьмарених мізків, з-
поміж тих сердець, хворих релігійним 
фанатизмом і невіглаством, ви побачите, як 
з'являться великі і пристрасні воїни Істини. 
Бо в той день, коли вони звільняться від 
своїх кайданів, своєї темряви і побачать 
світло, вони не зможуть стримати своєї 
радості і закричать на все горло, що Я 
повернувся, щоб врятувати світ, піднявши 
його по сходах одухотворення до істинного 
Царства. (318, 48 - 50) 
 
Спотворення вчення Ісуса Христа та їх 
наслідки 
20. Я даю вам Моє Слово з тим же 
духовним змістом, з яким Я говорив з вами 
в "Другу Еру" і нагадав вам багато Моїх 
вчень, які ви забули або від яких ви 
відвернулися через помилкові тлумачення 
ваших предків. 
21. ви настільки порушили Моє вчення, що 
Я можу сказати вам: Ви створили шлях, 
який повністю відрізняється від мого, але 
якому Ви дали ту саму назву. Ніхто, крім 
Мене, не може звільнити вас від вашої 
помилки - словами життя, любові і правди. 
22. тому осягніть і зрозумійте Моє Слово 
тепер, коли ви слухаєте Мене, і буде світло 
всередині вас. Це час, коли я говорю вам з 
повною ясністю, що реінкарнація духу - це 
факт, що вона існувала як світло 
Божественної справедливості і любові з 
самого початку людства, без якої ви не 
могли б просуватися по довгому шляху 
вдосконалення духу. (66, 63 - 65) 
23 Дуже мало того, що церкви відкрили 
людству про Духа. Але зараз вони 
прокинуться від своєї летаргії, і будуть 
благословенні ті, хто подолає побоювання і 
страхи і відкриє людству істину, яку вони 
приховували. Я осяю їх світлом Свого 
прощення, Своєї благодаті і Своєї мудрості. 
24 Коли людство усвідомить, що церкви 
існують не тільки для того, щоб люди могли 
морально жити на землі, але що вони 
мають завдання вести дух до його вічного 
дому, людство зробить крок вперед на 

своєму духовному шляху розвитку. (109, 15 
- 16) 
25. після Мого існування як Ісуса серед 
людей Я завжди посилав тих, хто приходив 
як "воїни" або апостоли, щоб підтвердити 
Моє вчення своїми справами і не дати 
людству спотворити Моє вчення. Але багато 
"глухих" і "сліпих", які недосконало 
витлумачили Моє Слово, розділилися і 
таким чином створили різноманіття сект. 
Але якщо люди тоді будуть духовно 
розділені - як вони зможуть любити один 
одного згідно з найвищою заповіддю Мого 
Закону? 
26. тому Я кажу вам, що ця цивілізація є 
лише фікцією, тому що люди самі знищують 
її. До тих пір, поки людство не побудує світ 
на фундаменті Мого закону справедливості 
і любові, воно не зможе мати мир і світло 
духу, на чеснотах якого воно створить і 
сформує справжній світ висхідного розвитку 
- і в духовному, і в науковому, і в 
моральному плані. (192, 17) 
27 Тільки оновлення і ідеал досконалості 
дозволять вам повернутися на шлях істини. 
28. ті, які вважають себе тлумачами 
Божественного Закону, кажуть вам, що за 
вашу розбещеність і непокірність вас 
чекають пекельні муки і що тільки якщо ви 
визнаєте своє покаяння, умертвите і 
пораните свою плоть і принесете 
матеріальні жертви Богові, Він простить вас 
і введе вас у Своє Царство, - істинно кажу 
вам, вони помиляються. 
29 Куди ви прийдете, люди, ведені тими, 
кого ви шануєте як великих знавців святих 
одкровень, а я вважаю помилковими? Ось 
чому Я приходжу, щоб врятувати вас 
світлом цього вчення, яке змусить вас 
просуватися по шляху Моєї Любові. (24,46 - 
47) 
30. люди приховали справжнє значення 
Мого вчення, щоб замість нього показати 
вам Христа, який навіть не є відображенням 
Того, Хто помер, щоб дати вам життя. 
31 Сьогодні ви відчуваєте наслідки того, що 
ви відвернулися від Учителя, який навчав 
вас. Ви оточені болем, пригнічені своєю 
бідністю, замучені невіглаством. Але настав 
час, коли здібності і дари, що дрімають в 
людині, прокидаються і сповіщають, як 
глашатаї, про те, що настав новий час. 



32 Церкви, наука і справедливість людей 
намагатимуться запобігти поширенню того, 
що для них є чужим і шкідливим впливом. 
Але не буде сили, здатної зупинити 
пробудження і прогрес духу. День 
визволення наближається. (114, 5 - 8) 
33. погано представляли Мене на землі ті, 
хто стверджував, що знає Мене, і саме тому 
багато хто відвернувся від Мене. 
34. не тих, хто називає себе атеїстами, Я 
закликатиму до відповідальності, бо вони 
вигнали Мене зі своїх сердець, а тих, хто, 
спотворивши істину, представив Бога, якого 
багато хто не зміг прийняти. 
35. все, що є справедливим, корисним і 
добрим, містить у собі істину, яку Я 
проголошував у всі часи. 
36. настала година, коли ви знову полюбите 
правду, тобто коли ви знову пізнаєте 
праведне і добре. Оскільки ви народжені 
від Мене, ви повинні прийти, щоб шукати 
високе, вічне і чисте. (125, 22 - 25) 
37. так, Ізраїлю, людське серце завжди 
прагнуло поклонятися матеріальним речам, 
вухо ласувало мелодійним словом. Тому 
людина змінила те, що Я приніс як 
християнське вчення в "Другу Еру", коли 
перетворила його в "релігію". 
38. завжди в людському серці прокидалися 
егоїзм, жадібність і марнославство, і вони 
робили себе царями і володарями, щоб 
народ схилявся перед ними, і щоб зробити 
його своїм васалом, своїм рабом, щоб 
прикувати його до гріха і ввести його в 
темряву, дезорієнтацію і сум'яття. (363, 36) 
39. богослови цього часу будуть шукати Моє 
Слово і нові Писання і запитають: "Хто ти, 
що так говорив?" Так само, як колись 
повстали книжники та фарисеї і сказали 
Мені: "Хто Ти такий, щоб не послухатися і 
замінити Закон Мойсея?" Тоді Я дам їм 
зрозуміти, що три одкровення - це 
це єдиний закон, якому я завжди навчав і 
якому слідував. 
40. багато з тих, хто засуджує Мене в цю 
Епоху, належать до тих, хто сумнівався в 
Другу Епоху, але Я зберіг їх і послав знову на 
землю, щоб вони стали свідками перемоги 
Мого Закону і відкрили очі до Світла. (234, 
46 - 47) 
 
Негаразди та образи в християнстві 

41 "Християнином" називає себе значна 
частина цього людства, навіть не знаючи, 
що означає слово "Христос" і його вчення. 
42 Що ви зробили з Мого слова, з Мого 
прикладу, з Моєї науки, яку Я колись дав 
вам? 
43 Чи справді ви більш розвинені люди, ніж 
люди тієї епохи? Чому ж ви не доводите це 
справами свого розуму? Чи вважаєте ви, що 
це життя вічне, чи, можливо, ви вважаєте, 
що треба розвиватися тільки через людську 
науку? 
44. я навчив вас істинному виконанню 
Закону, щоб ви перетворили цей світ на 
великий храм, де поклонялися б істинному 
Богові, де життя людини було б постійним 
приношенням любові до Отця, якого вона 
повинна любити в кожному своєму 
ближньому і таким чином віддавати данину 
своєму Творцеві і Вчителеві. 
45 А сьогодні, коли Я повернувся до людей, 
що Я знаходжу? Брехня і егоїзм замінили 
правду і милосердя, гордість і 
марнославство - лагідність і смирення, 
ідолопоклонство, фанатизм і невігластво - 
світло, піднесеність і одухотворення; 
Там, де має бути лише ревність до 
обов'язку і праведності, панують нажива і 
профанація; на зміну братерству, миру і 
любові прийшли ненависть і розв'язана 
ворожнеча між братами і сестрами. 
46. але Я прийду до Храму Мого, щоб 
вигнати звідти торговців, як Я це зробив у 
"Другий час" в Єрусалимському Храмі, і ще 
раз скажу їм: "Не робіть з Дому Молитви 
крамниці!". Я навчу людей, щоб кожен міг 
служити перед істинним вівтарем, щоб 
вони більше не помилялися і не збивалися 
на манівці через невігластво, через погані 
тлумачення, які вони дають Моєму Закону. 
(154, 15 -20) 
47. мій приклад і приклад Моїх апостолів не 
був взятий за приклад усіма, хто намагався 
слідувати за Мною. Багато з них замість 
того, щоб бути слугами, перетворилися на 
панів, наповнили свої серця почуттям 
зверхності і зарозумілості, погналися лише 
за багатством, пишнотою і почестями. 
Забувши про потреби бідних, вони стали 
байдужими і черствими до біди і страждань 
інших. Звідси люди в пошуках істини 
переходять з однієї конфесії в іншу, звідси 



їхня духовна потреба створювати нові 
секти, щоб вільно шукати Мене. 
48 Ті, кого колись вважали святими і 
напівбогами, тепер відкинуті розчарованим 
людством. 
49 Люди більше не шукають сповідника, 
щоб той відпустив їм їхні гріхи, бо вважають 
це негідним. І загроза вічного пекельного 
вогню вже не вражає і не лякає серце 
грішника. 
50 Скориставшись цією психічною 
дезорієнтацією, вовк причаївся за 
огорожею. 
51. кожен служитель Моєї Божественності і 
кожен представник має завдання творити 
мир між людьми, але це протилежне тому, 
що вони роблять в цей час. Кожен думає, 
що він перший, кожен хоче бути 
найсильнішим і забуває, що єдиний 
сильний, який є Я, знаходиться в кожному. 
52. тепер ви можете пояснити собі, чому Я 
обіцяв вам прийти знову в "Другу Еру"; 
тепер ви розумієте, чому Я наставляю вас 
знову. Бо тільки Моє Слово може зняти 
темну пов'язку з духу, тільки Моя любов 
здатна відкупити вас від ваших гріхів. (230, 
23 - 28) 
53. мій суд прийде над тяжкими злочинами 
і переступами, вчиненими проти мого 
Закону. Не буде жодного проступку, який не 
буде виправлений досконалим Учителем. 
Ви не повинні плутатися: виправляйте свої 
помилки і не судіть. Зрозумійте, що я вас 
ніколи не караю - ви самі себе караєте. 
54. я запалюю світло в тому, хто згрішив 
через незнання, і спонукаю до покаяння 
того, хто згрішив свідомо, щоб обидва, 
уповаючи на Моє прощення, почали 
загладжувати допущену помилку. Тільки так 
можна досягти Мене. 
55 Враховуйте все це, ви, 
священнослужителі, які ведуть людей 
різними конфесійними шляхами. Моліться і 
приводьте своїх до одухотворення. Настав 
час, 
щоб ви покаялися у своїх відхиленнях і 
почали боротьбу з людським 
матеріалізмом, який є смертю і темрявою 
для духу. Для цього ви будете 
користуватися Моєю істиною, візьмете Моє 
слово як зброю і будете жити в Моєму 
вченні. 

56. я не маю переваг до тієї чи іншої 
конфесії. Я не буду на вашому боці, але ви 
повинні бути на Моєму боці. Бо якщо ви це 
зробите, то досягнете того, що об'єднаєте 
всіх вас духовно. (162, 27 - 30) 
57. моє вчення, сповнене духовності, 

проросте в серці цього народу , щоб у 
майбутньому дати свої плоди істини і життя. 
Моє Слово пошириться по всій землі і не 
залишить місця, де б воно не очистило, не 
просвітило і не розсудило. 

 мексиканського народу, якщо люди не 
мають доброї волі і не люблять один 
одного? 
58. тоді народи почнуть пробуджуватися до 
Духовного Життя, істинного і вічного, і 
усунуть зовнішню і матеріалістичну частину 
своїх різних форм поклоніння, щоб 
обмежитися зверненням до суті Мого 
Закону. 
59 Людство усвідомить силу, яку дає 
духовність, і відверне свій погляд від усього, 
що стримувало його стільки століть. 
60 Яка користь від того, що символ 
християнства, тобто хрест, є мільйони разів 
на землі, 
61. зовнішнє більше не має влади над 
людьми, немає більше ні поваги, ні 
довірливості, ні жалю за те, що заподіяли 
біль. Тому Я говорю вам, що символи і 
форми поклоніння зникнуть, тому що їх час 
минув, і залишиться внутрішнє поклоніння, 
яке несе людину до світла, піднімає її і веде 
до Мене. (280, 63 - 67) 
 

IV. Закон - любов до 
Бога і любов до 

ближнього 
 

Розділ 16 - Божественний Закон  
 
Сила Божественного Закону  
1. є багато людей, які вважають Моє вчення 
несвоєчасним, але причина в тому, що їхня 
матеріалізація не дозволяє їм відкрити для 
себе вічний сенс Мого вчення. 



2 Закон Мій незмінний. Це люди з їхніми 
культурами, цивілізаціями і законами 
минущі, і з усього цього виживає лише те, 
що Дух збудував Своїми справами любові і 
милосердя. Це той, хто після кожного дня 
праці, після кожного випробування, 
звертаючись до джерела Божественної 
Мудрості, бачить непорушну скелю Мого 
Закону і вічно розгорнуту книгу, в якій 
міститься вчення Духа. (104, 31 -32) 
3 Я осяяв усіх людей Своїм світлом, 
відкривши їм єдину існуючу істину; але ви 
бачите, як кожна людина і кожен народ 
відчуває, думає, вірить і тлумачить по-
різному. 
4 Ці різні способи мислення людей стали 
причиною їхніх розбіжностей, бо кожен 
народ і кожна раса йдуть різними шляхами і 
дотримуються різних ідеалів. 
5. більшість віддалилася від світлого і 
істинного шляху, вважаючи, що виконання 
Божественного Закону вимагає 
надлюдських жертв, зречень і зусиль, і 
вважали за краще створити для себе 
релігійні громади і секти, виконання Закону 
і культових дій яких їм легше наслідувати. 
Люди вірять, що таким чином вони можуть 
вгамувати прагнення до світла і піднесення, 
яке відчувають у своєму дусі. 
6. пройшло багато століть і багато віків, а 
люди так і не зрозуміли, що виконання 
Мого Закону не є людською жертвою, і що, 
навпаки, вони дуже добре приносять в 
жертву світові тіло і дух, коли не слухаються 
Моїх заповідей. Вони не зрозуміли, не 
захотіли зрозуміти, що той, хто живе за 
Моїм словом, знайде істинне щастя, мир, 
мудрість і славу, яких не знайдуть 
матеріалізовані. 
люди уявляють себе так по-іншому. 
7. моральний і науковий світ, що оточує вас, 
- це робота людей з матеріалістичними 
ідеалами - людей, які прагнули лише до 
матеріального поліпшення людства, і Я 
дозволив їм робити свою роботу, 
виконувати її до кінця, знати її наслідки і 
пожинати її плоди, щоб вони могли винести 
з неї світло досвіду. У цьому світлі 
відкриється Моя справедливість, і в цій 
справедливості буде присутній Мій закон, 
який є любов'ю. (313, 60 - 64) 
8 Якби Я дозволив вам застосовувати Моє 
вчення у вашому житті згідно з вашою 

волею, а не Моєю, - істинно кажу вам, ви 
ніколи не знайшли б виходу зі свого 
духовного застою і ніколи не дозволили б 
своєму духу розвиватися, розгортатися і 
вдосконалюватися. 
9 Там ви бачите людей, які стали млявими у 
своїх релігіях, які більше не роблять кроку 
до Світла, бо не підкорилися тому, що 
велить Божественний Закон, а спробували 
підпорядкувати Закон своїй волі, 
наповнивши його міфами і єресями. 
10 Багатьом людям цього часу необхідно 
було звільнитися від будь-якої релігії, щоб 
мати можливість шукати Мене духом і 
розвивати всі ті якості, дари і здібності, які 
вони відчувають у глибині свого єства. (205, 
6 - 8) 
 
Закон Божої Любові в роботі духу 
11 Це Бог ваш говорить до вас, голос Мій - 
Закон. Сьогодні ви чуєте його наново, без 
необхідності висікати його на камені або 
посилати Моє Слово, втілене серед вас. Це 
Мій божественний голос приходить до 
вашого духу і сповіщає йому про початок 
нового життя. 
Відкривається вік, в якому людина буде 
виправдана, примирена зі своїм Творцем і 
очищена, як написано. (15, 8) 
12. через Ісуса Я дав вам досконалу 
настанову. Розгляньте Мій життєвий шлях 
людини від народження до смерті, і тоді 
любов відкриється вам у живому і 
досконалому вигляді. 
13. я не прошу вас бути подібними до Ісуса, 
бо в Ньому було те, чого ви не можете 
досягти: бути досконалими як людина, 
оскільки Той, Хто був у Ньому, був Самим 
Богом в обмеженій формі. Але я все одно 
кажу вам: наслідуйте Його. 
14 Мій Вічний Закон завжди говорив вам 
про цю любов. Я говорив вам у Перші Часи: 
"Люби Бога всім серцем своїм і всією 
думкою своєю", і "Люби ближнього свого, 
як самого себе". 
15 Пізніше Я дав вам ці надихаючі слова: 
"Любіть ваших братів і сестер, як Отець 
полюбив вас"; "Любіть один одного". 
16. цього часу Я відкрив вам, що ви повинні 
любити Бога більше, ніж усе створене, що 
ви повинні любити Бога в усьому, що існує, і 
все, що існує, в Бозі. Щоб ви чинили 
милосердя до своїх ближніх і знову 



милосердя, щоб ви побачили Отця у всій 
Його славі, бо милосердя є любов. (167, 15 - 
19) 
17. я навіть не кажу вам, що це духовне 
вчення буде світовою релігією, бо я ніколи 
не проповідував релігію, але закон. Я 
обмежуюся тим, що скажу вам, що закон, 
який восторжествує і матиме тривалу силу 
на землі, щоб просвітлити існування людей, 
буде законом любові, який Я пояснив вам у 
Моєму Вченні, щоб ви могли повністю 
пізнати його. 
18 Людство все ще буде робити багато 
фальшивих справ любові і милосердя, поки 
не навчиться любити і практикувати істинну 
любовну діяльність, і багатьом ще 
доведеться блукати від конфесії до 
конфесії, поки їхній дух не підніметься до 
вищого знання і вони нарешті не 
зрозуміють, 
що єдиним законом, універсальним і 
вічним вченням Духа є закон любові, до 
якого прийдуть усі. 
19 Усі релігії зникнуть, і залишиться лише 
світло храму Божого, що сяє всередині і 
поза людиною, - храму, в якому ви всі 
принесете єдине поклоніння послуху, 
любові, віри і доброї волі. (12,63 - 65) 
 
Нехтування Божественними законами та 
його наслідки 
20 У цей ранок урочистої пам'яті я прошу 
вас: Що ви зробили із Законом, який Я 
послав людству через Мойсея? Чи були ці 
заповіді дані тільки для людей того часу? 
21 Поправді кажу вам, що того 
благословенного насіння немає в серці 
людей, бо не люблять Мене, і не люблять 
один одного, і не шанують батьків своїх, і не 
поважають чужого майна, а забирають 
життя один в одного, розривають шлюби і 
ганьблять себе. 
22 Чи не чуєте ви брехню з усіх уст? Хіба ви 
не бачили, як одна нація позбавляє іншу 
спокою? І все ж людство каже, що знає Мій 
закон. Що станеться з людьми, якщо вони 
повністю забудуть Мої заповіді? (15, 1 - 3) 
23 У "Другу епоху", коли Ісус увійшов до 
Єрусалиму, Він побачив, що храм, місце, 
присвячене молитві і поклонінню Богові, 
перетворено на ринок, і Учитель, сповнений 
ревності, вигнав тих, хто оскверняв його 
таким чином, кажучи їм: "Дім Мого Отця - 

не базар". Вони були менш винні, ніж ті, хто 
був призначений керувати умами людей у 
виконанні Закону Божого. Жерці 
перетворили храм на місце, де панували 
почестолюбці та пишнолюбці, і це 
панування було знищене. 
24. сьогодні Я не використовував бича, щоб 
покарати тих, хто осквернив Мій Закон. 
Однак Я дозволив наслідкам їхніх власних 
переступів дати про себе знати в людях, 
щоб вони знали, як тлумачити їхнє 
значення, і щоб вони зрозуміли, що Мій 
закон непохитний і незмінний. Я вказав 
людині шлях, прямий шлях, і коли вона 
відходить від нього, то наражає себе на 
тяготи праведного закону, бо в ньому 
проявляється Моя любов. (41, 55 -56) 
25 Я знову збудую храм Мій, храм без мурів 
та веж, бо він у серці народу. 
26 Вавилонська вежа все ще розділяє 
людство, але її основи будуть зруйновані в 
серцях людей. 
27 Ідолопоклонство і релігійний фанатизм 
також збудували свої високі вежі, але вони 
крихкі і повинні будуть впасти. 
28 Поправді кажу вам: Закони Мої - і Божі, і 
людські - святі, і вони самі судитимуть світ. 
29 Людство не вважає себе 
ідолопоклонником, але істинно кажу вам, 
що воно все ще поклоняється Золотому 
тельцю! (122, 57) 
30 Хаос повернувся, бо немає чесноти, а де 
немає чесноти, там не може бути істини. 
Причина цього не в тому, що Закон, який 
Отець передав Мойсею, не має сили, і не в 
тому, що вчення Ісуса стосується лише 
минулих часів. Обидва закони є вічними за 
своїм духовним змістом. Але усвідомте, що 
вони подібні до джерела, воду якого ніхто 
не змушує пити, але кожен, хто 
наближається до цього джерела любові, 
робить це за власним бажанням. (144, 56) 
31. правильно витлумачуйте Моє вчення; не 
думайте, що Мій Дух може 
насолоджуватися, бачачи ваші страждання 
на землі, або що Я приходжу, щоб 
позбавити вас усього, що приносить вам 
задоволення, щоб порадувати Мене цим. Я 
прийшов, щоб ви визнали і поважали Мої 
закони, 
Бо вони гідні вашої поваги та уваги, бо вони 
принесуть вам блаженство, якщо ви будете 
їм підкорятися. 



32. я вчив вас віддавати Богу те, що 
належить Богу, і "імператору" те, що 
належить "імператору"; але для людей 
сьогоднішнього дня є тільки "імператор", і 
вони нічого не можуть запропонувати 
своєму Господу. Якби ви принаймні давали 
світові тільки необхідне, ваші страждання 
були б меншими. Але імператор, якому ви 
дозволяєте визначати ваші дії, продиктував 
вам збочені закони, зробив вас рабами і 
забирає ваше життя, не даючи вам нічого 
натомість. 
33 Погляньте, наскільки відмінний Мій 
закон, що не зв'язує ні тіла, ні духа. Воно 
лише з любов'ю переконує вас і веде вас 
добром. Воно дає вам все без корисливості 
і егоїзму, і з часом винагороджує і відплачує 
вам. (155, 14 - 16) 
 
Виконання найвищого закону 
34 Якщо Господь сказав тобі: "Люби Бога 
всім своїм серцем і всією своєю думкою, і 
ближнього свого, як самого себе", і якщо 
Учитель проповідував тобі вчення про 
любов, то цей духовний голос, який 
походить з того ж джерела, велить тобі 
дотримуватися закону любові 
тримайтеся, бо вона має силу, якою не 
володіють навіть найбільші армії світу, і що 
її завоювання будуть надійними і міцними, 
бо все, що ви будуєте на фундаменті 
любові, матиме вічне життя. (293, 67) 
35. я показую вам істинне життя духу, щоб 
ви не жили під невиправданими погрозами 
і не виконували Мій закон тільки зі страху 
перед покаранням, про який говорили вам 
ті, хто не зрозумів, як правильно тлумачити 
Моє слово. 
36 Зрозумійте мій закон, він не складний і 
не важкий для сприйняття. Ніхто з тих, хто 
знає його і слідує йому, не буде 
осоромлений, не дасть місця фальшивим 
словам або пророцтвам, помилковим 
уявленням або поганим інтерпретаціям. 
37. мій Закон простий, він завжди вказує 
вам шлях, яким ви повинні слідувати. 
Повірте Мені, Я - той шлях, який приведе 
вас до білого сяючого міста, до Землі 
Обітованої, яка тримає свої ворота 
відчиненими в очікуванні вашого приходу. 
(32, 9) 

38 Коли ви, нарешті, переконаєтеся, що 
тільки у виконанні мого закону можна 
знайти здоров'я, щастя і життя? 
39. ви визнаєте, що в матеріальному житті 
існують принципи, яким ви повинні 
відповідати, щоб вижити. Але ви забули, що 
в духовному також є принципи, яких 
необхідно дотримуватися, щоб людина 
могла долучитися до джерела вічного 
життя, яке існує в Божественному. (188, 62) 
40 Пам'ятайте, що в Мені одному ваше 
спасіння. У минулі часи, в теперішні часи і в 
прийдешні часи Мій Закон був, є і буде 
шляхом і дороговказом вашого духу. 
41 Блаженні ті, хто будує на Законі Моїм, бо 
вони ніколи не заблукають на роздоріжжі. 
Вони прийдуть на Землю Обітовану і 
заспівають пісню тріумфу. (225,31 - 32) 
42 Я знаю, що чим більшим буде ваше 
знання, тим більшою буде ваша любов до 
Мене. 
43. коли Я кажу вам: "Любіть Мене", - чи 
знаєте ви, що Я кажу вам: любіть істину, 
любіть добро, любіть світло, любіть один 
одного, любіть Істинне Життя. (297, 57 - 58) 
44. я хочу, щоб ви любили один одного, як я 
люблю вас, і любили самих себе. Бо Я не 
тільки довірив вам керівництво і 
керівництво певною кількістю людей, але 
перший ваш обов'язок переді Мною - 
піклуватися про самих себе. Ви повинні 
любити себе, знаючи, що ви - живий образ 
свого Творця. (133, 72) 
45. місія, яку Я поклав на Мій народ на 
землі, велика і дуже делікатна. Ось чому Я 
шукав його в кожну епоху, щоб надихнути 
його Своїм Словом і відкрити йому щось 
більше зі змісту Закону. 
46. закон любові, добра і справедливості 
був духовною спадщиною, яку Я приніс 
йому протягом століть. Від уроку до уроку Я 
підводив людство до розуміння того, що 
Закон можна узагальнити в одній заповіді: 
про 
Кохання. Любіть Отця, який є автором 
життя, любіть свого ближнього, який є 
частиною Отця, любіть все, що Господь 
створив і призначив. 
47. любов є причиною, джерелом і 
насінням мудрості, величі, сили, піднесення 
і життя. Це - істинний шлях, який Творець 
намітив для духу, щоб від кроку до кроку, 



від дому до дому він відчував дедалі більшу 
близькість до Мене. 
48 Якби людина від початку часів зробила 
духовну любов служінням Богові, замість 
того, щоб впадати в ідолопоклонство і 
релігійний фанатизм, цей світ, який сьогодні 
став долиною сліз через страх і страждання 
людей, був би долиною 
Світ, в якому духовні істоти набували б 
заслуг для того, щоб після цього життя 
досягти тих духовних осель, в які дух входив 
би на своєму шляху висхідного розвитку. 
повинні укласти. (184, 35 -38) 
 

Розділ 17 - Новий спосіб 
поклоніння Богу 
 
Розвиток форм богослужіння 
1 Як повільно людство рухається до 
досконалості свого поклоніння Богові! 
2 Кожного разу, коли Я приходжу до вас з 
новим уроком, здається, що він занадто 
випереджає ваш рівень розвитку. Але 
зрозумійте, що Я даю вам вік для того, щоб 
ви могли вловити його, поки він триває, і 
включити його у своє життя. (99, 30 - 31) 
3 Жертви тварин, що ви приносили на 
жертівнику Єгови, були прийняті Ним. Але 
це була не найкраща форма для того, щоб 
піднести свій дух до Господа. Тоді Я 
прийшов до вас як Ісус, щоб навчити вас 
Божественній заповіді, яка говорить вам: 
"Любіть один одного". 
4 А тепер кажу вам, що вчення, яке Я дав 
вам у Другій Ері через діла Ісуса, іноді 
змінювали, а іноді погано тлумачили. Ось 
чому Я прийшов, як оголосив вам, щоб 
висвітлити Свою істину. Моя жертва тоді 
запобігла багатьом жертвоприношенням 
тварин, і Я навчив вас більш досконалому 
поклонінню Богові. 
5) Моє нове одкровення в цей час змусить 
людство зрозуміти, що ви не повинні 
використовувати символічні форми 
поклоніння без попереднього тлумачення 
їхнього значення, оскільки вони є лише 
алегоричним відображенням Мого вчення. 
(74, 28) 
6. молитва - це духовний засіб, який Я 
надихнув, щоб людина могла спілкуватися з 
Моєю Божественністю. Тому з самого 

початку вона проявилася у вас як туга, як 
потреба духу, як притулок в години 
відвідин. 
7 Хто не знає істинної молитви, той не знає 
благословень, які вона приносить, не знає 
джерела здоров'я і користі, що містяться в 
ній. Він відчуває порив наблизитися до 
Мене, заговорити зі Мною і викласти Мені 
своє прохання; але оскільки йому бракує 
духовности, то підношення лише своїх 
думок видається йому таким убогим, що він 
одразу ж шукає чогось матеріального, щоб 
піднести Мені, бо вважає, що так він краще 
вшанує Мене. 
8 Так люди впали в ідолопоклонство, 
фанатизм, обряди і зовнішні культи, 
задушивши свій дух і позбавивши його 
благословенної свободи молитися 
безпосередньо до свого Отця. Тільки тоді, 
коли біль дуже сильний, коли муки 
досягають межі людських сил, дух 
звільняється, забуває формальності і скидає 
своїх ідолів, щоб піднятися вгору і вигукнути 
з глибини серця: "Отче мій, Боже мій!". 
9 Чи бачите ви, як у цей час матеріалізму 
народи зайняті війною один проти одного? 
Але кажу вам, що багато людей там, серед 
тих воєн, відкрили для себе таємницю 
молитви - тієї молитви, яка виходить із 
серця і приходить до Мене як настійний 
крик про допомогу, як плач, як благання. 
10 І коли вони зазнали в дорозі омріяного 
чуда, то пізнали, що немає іншого способу 
говорити з Богом, як тільки мовою Духа. 
(261, 22 - 24, 27) 
 
Удавані молитви без відданості та віри 
11. о Мої діти всіх віросповідань, не 
вбивайте найблагородніших почуттів духу, 
не намагайтеся врегулювати його 
зовнішніми звичаями і культами. 
12. ось, коли мати не має нічого 
матеріального, щоб запропонувати своїй 
улюбленій дитині, вона притискає її до 
серця, благословляє всією своєю любов'ю, 
покриває поцілунками, з любов'ю дивиться 
на неї, омиває своїми сльозами, але ніколи 
не намагається обдурити її пустими 
жестами любові. 
13 Звідки у вас виникла думка, що Я, 
Божественний Учитель, схвалюю те, що ви 
задовольняєтеся культовими діями, 
позбавленими будь-якої духовної цінності, 



істини і любові, за допомогою яких ви 
намагаєтеся обдурити свій дух, змушуючи 
його вірити, що він живить сам себе, тоді як 
насправді він стає все більш і більш 
невігласом в істині? (21, 20 -21) 
14 Молитва - це благодать, дана Богом 
людині, щоб вона служила їй сходами для 
сходження (духовного), зброєю для захисту, 
книгою для навчання і бальзамом для 
зцілення і одужання від усякої хвороби. 
15. істинна молитва зникла з землі; люди 
більше не моляться, а коли намагаються це 
зробити, то роблять це устами, замість того, 
щоб говорити зі Мною духом, 
використовуючи порожні слова, обряди і 
удавання. Як люди побачать чудеса, якщо 
вони будуть використовувати форми і 
практики, яких Ісус не вчив? 
16 Треба, щоб істинна молитва повернулася 
між людьми, і це Я навчаю вас її наново. 
(39, 12 -14) 
17 Навчіть молитися, дайте зрозуміти 
вашим ближнім, що саме їхній дух повинен 
спілкуватися зі своїм Творцем, щоб вони 
зрозуміли, що їхні молитви майже завжди є 
криком тіла, вираженням страху, доказом 
їхньої невіри, їхнього бунту або їхньої 
недовіри до Мене. 
18. дайте своїм ближнім зрозуміти, що вони 
не повинні умертвляти або розривати свої 
тіла, щоб зворушити Мій дух, пробудити 
Моє співчуття або милосердя. Ті, хто 
накладає на себе тілесні страждання і 
покути, роблять це тому, що не мають ані 
найменшого уявлення про те, що є 
найприємнішими для Мене приношеннями, 
а також не мають жодного уявлення про 
Мою любов і милосердя вашого Отця. 
19 Чи ви думаєте, що Мені потрібні сльози 
на ваших очах і біль у ваших серцях, щоб 
помилувати вас? Це означало б 
приписувати Мені твердість, нечутливість, 
байдужість і егоїзм. Чи можете ви уявити 
собі ці недоліки у Бога, якого ви любите? 
20. як мало ви доклали зусиль, щоб пізнати 
Мене! Причина в тому, що ви не навчили 
свій розум мислити в гармонії з Духом. (278, 
17 - 20) 
21 Залишіть сьогодні землю позад себе на 
кілька хвилин і прийдіть до Мене духом. 
22. протягом багатьох століть люди 
зазнавали невдач у правильній молитві, 
через що вони не зміцнювали себе і не 

освітлювали свій життєвий шлях Моєю 
любов'ю, оскільки молилися за допомогою 
своїх почуттів, а не духу. 
23 Ідолопоклонство, до якого так схильна 
людина, було подібне до отрути, яка не 
давала їй насолоджуватися духовними 
радощами внутрішньої молитви. 
24 Скільки нещасть потягли за собою люди 
тільки через те, що не вміли молитися! І це 
природно, учні. Бо яку духовну силу може 
мати людина, щоб протистояти життєвим 
спокусам, якщо вона не має чим 
наблизитися до джерела життя, що існує в 
Моєму Дусі? Воно шукає Мене в безоднях, у 
тіні, коли могло б піднятися, щоб знайти 
Мене на вершинах, у світлі. 
25 О, якби люди цього часу розуміли силу 
молитви - скільки б надлюдських справ 
вони здійснили! Але вони живуть в епоху 
матеріалізму, в якій самі намагаються 
матеріалізувати божественне, щоб мати 
можливість доторкнутися до нього і 
побачити його. (282, 61 - 64) 
 
Справжня молитва 
26. я благословляю тих, хто молиться. Чим 
духовніша їхня молитва, тим більший мир я 
даю їм відчути. 
27 Ви можете легко пояснити це собі; бо 
той, хто для того, щоб молитися, залежить 
від того, щоб ставати на коліна перед 
зображеннями або предметами, щоб 
відчути присутність Божественного, не 
зможе пережити духовного відчуття 
присутності Отця в своєму серці. 
28. "Блаженні ті, хто вірить, не бачачи", - 
сказав Я колись, і тепер кажу це знову; бо 
той, хто закриває очі на речі світу, відкриває 
їх для духовного, і той, хто вірить у Мою 
духовну Присутність, повинен відчувати її і 
насолоджуватися нею. 
29. коли ж земні люди перестануть 
відмовляти своєму духу в блаженстві 
відчувати Мене в своєму серці за 
допомогою прямої молитви або - що те ж 
саме - молитви від духу до духу?..: Тоді, 
коли Моє світло осяє життя людей, вони 
пізнають істину і зрозуміють свої помилки. 
30. зараз настав час молитися і медитувати; 
але молитвами, вільними від фанатизму і 
ідолопоклонства, і зі спокійним і глибоким 
роздумом над Моїм Божественним Словом. 



31 Всі години і всі місця можуть бути 
придатні для молитви і медитації. Я ніколи 
не говорив вам у своїх навчаннях, що для 
цього є місця або моменти, спеціально 
відведені для цього. Навіщо їхати в певні 
місця світу, щоб молитися, коли твій дух 
більший за світ, в якому ти живеш? Навіщо 
обмежувати Себе образами і такими 
обмеженими місцями, коли Я - безмежний? 
32. найсерйознішою причиною духовної 
бідності людей і їхніх земних доль є 
недосконалість їхньої молитви, і тому Я 
кажу вам, що це усвідомлення повинно 
досягти всього людства. (279, 2 -7) 
33 Ви не завжди молитеся з однаковим 
внутрішнім зібранням, тому не завжди 
відчуваєте однаковий мир і натхнення. 
34. бувають випадки, коли ти надихаєшся і 
піднімаєшся думками, а бувають такі, коли 
ти залишаєшся абсолютно байдужим. Як ви 
завжди будете отримувати мої 
повідомлення однаково? Ви повинні 
навчити свій розум і навіть своє тіло 
співпрацювати з Духом у хвилини молитви. 
35 Дух завжди готовий з'єднатися зі Мною, 
але йому потрібен гарний стан тіла, щоб у ті 
моменти піднятися вгору і звільнитися від 
усього, що оточує його в земному житті. 
36 Прагніть досягти істинної молитви, бо 
той, хто вміє молитися, носить у собі ключ 
до миру, здоров'я, надії, духовної сили і 
вічного життя. 
37 Невидимий щит Мого Закону захистить 
його від повторень і небезпек. У своїх устах 
він буде носити невидимий меч, щоб 
вражати всіх ворогів, які перешкоджають 
його шляху. Маяк освітлюватиме йому шлях 
серед штормів. Завжди диво буде в межах 
його досяжності, коли він цього 
потребуватиме, чи то для себе, чи то для 
блага ближніх. 
38 Моліться, використовуйте цей високий 
дар Духа, бо саме ця сила рухатиме життя 
людей майбутнього - тих людей, які (вже) у 
плоті досягнуть з'єднання (свого) духу з 
(Моїм) Духом. 
39 Батьки сімейств матимуть натхнення, 
дане їм через молитву, щоб направляти 
своїх дітей. 
40 Хворі отримають здоров'я за допомогою 
молитви. Правителі будуть вирішувати свої 
великі проблеми, шукаючи світло в молитві, 

і вчений також буде отримувати 
одкровення через дар молитви. (40, 40 -47) 
41 Учень: У "Другій Ері" Мої апостоли 
запитали Мене, як їм молитися, і Я навчив їх 
досконалої молитви, яку ви називаєте "Отче 
наш". 
42 А тепер кажу вам: Надихайтеся цією 
молитвою, її змістом, її смиренням і її 
вірою, щоб ваш дух з'єднався з Моїм. Бо 
тоді вже не тілесні уста промовлятимуть ці 
благословенні слова, а дух, що 
промовлятиме до Мене своєю мовою. (136, 
64) 
43. дбайте про те, щоб не тільки ваші вуста 
називали Мене "Отче", бо багато хто з вас 
звик робити це механічно. Я хочу, щоб коли 
ви промовляєте: "Отче наш, що єси на 
небесах, нехай святиться ім'я Твоє", - ця 
молитва йшла з глибини вашого серця і ви 
роздумували над кожною фразою, щоб 
потім ви були натхненні і перебували в 
досконалому спілкуванні зі Мною. 
44. я навчив вас могутньої, досконалої 
молитви, яка воістину наближає дитину до 
Отця. Коли ти вимовляєш слово "Отче" з 
запалом і благоговінням, з піднесенням і 
любов'ю, з вірою і надією, зникають 
відстані, зникає простір, бо в ту мить діалогу 
духу з духом ні Бог не є далекий від тебе, ні 
ти не є далекий від Нього. Моліться так, і ви 
отримаєте у свої серця з повними руками 
блага Моєї любові. (166, 52 -53) 
 
Чотири аспекти досконалої молитви  
45. боротися, боротися, щоб досягти 
духовної досконалості. Я показав вам шлях 
до цієї мети. Я довірив вам молитву як 
"зброю", що перевершує будь-яку 
матеріальну зброю, щоб захистити вас від 
зради на життєвому шляху. Але найкраща 
зброя у вас буде тоді, коли ви будете 
виконувати Мій закон. 
46 З чого складається молитва? Молитва - 
це прохання, заступництво, поклоніння і 
духовне споглядання. Всі її частини 
необхідні, і одна випливає з іншої. Бо 
істинно кажу вам: Прохання полягає в тому, 
що людина просить Мене виконати її 
бажання, задовольнити її прагнення - те, що 
вона вважає найважливішим і 
найкориснішим у своєму житті. Істинно, 
істинно кажу вам, діти Мої, Отець чує 
прохання і дає кожному те, чого він 



найбільше потребує, коли це йому на благо. 
Але стережіться просити того, що 
суперечить спасінню вашого духу. Бо ті, хто 
просить лише матеріальних благ, тілесних 
насолод і скороминущої влади, просять, 
щоб їхній дух був закутий у кайдани. 
47. фізичні насолоди приносять лише 
страждання - не тільки в цьому світі, але і 
після переходу в світ духовний, бо і туди 
може доходити вплив тих фізичних бажань; 
і оскільки дух не може звільнитися від них, 
він продовжує мучитися цими бажаннями і 
хоче знову і знову повертатися на землю, 
щоб перевтілитися і продовжувати жити 
матеріально. Тому, діти Мої, просіть тільки 
те, що вам дійсно потрібно для блага 
вашого духу. 
48. другий вид молитви - заступництво - 
випливає з любові до ближнього, тієї 
любові, якої Я навчав вас як Учитель, коли 
прийшов у цей світ. Моліться за своїх братів 
і сестер близьких і далеких, за тих, хто 
страждає від наслідків війни в різних 
країнах, хто терпить тиранію тимчасових 
правителів цього світу. 
49. приготуйтеся, діти мої, молитися за своїх 
ближніх, але навіть у цьому заступництві ви 
повинні знати, як просити, бо важливим є 
дух. Якщо брат, ваші батьки або ваші діти 
хворіють, моліться за них, але не 
наполягайте, щоб вони залишилися в цьому 
житті, якщо це не те, що потрібно духу. 
Просіть, щоб цей дух був звільнений, щоб 
він очистився у своїх стражданнях, щоб біль 
сприяв духовному висхідному розвитку. 
Саме тому Вчитель вже навчив вас у 
"Другий раз" говорити: "Отче, нехай буде 
Воля Твоя". Бо Отець краще за будь-кого зі 
Своїх дітей знає, що потрібно духу. 
50. третій вид молитви, поклоніння 
Божественному Духові, означає поклоніння 
всьому досконалому; бо через цей вид 
молитви ви можете з'єднатися з 
досконалістю, з любов'ю, яка охоплює весь 
всесвіт. В обожнюванні ви можете знайти 
стан досконалості, якого ви всі повинні 
досягти, а обожнювання веде вас далі до 
духовного споглядання, яке разом з 
обожнюванням наближає вас до єднання з 
Божественним Духом, Джерелом Вічного 
Життя - Джерелом, яке дає вам сили день 
за днем досягати Царства Отця. 

51 Ось як ви повинні молитися: від благання 
починайте, а закінчуйте духовним 
спогляданням. Це додасть вам сили. 
52 Тоді, коли ви добре озброєні, ви повинні 
боротися не тільки за себе, але й 
допомагати своїм ближнім йти цим 
шляхом. Бо ви не можете досягти свого 
одухотворення тільки для себе, але повинні 
боротися за спасіння всього людства. (358, 
10 - 17) 
 
Спонтанна молитва серця без слів  
53. люди, ось голос Святого Духа, духовний 
прояв Бога за допомогою вашого інтелекту, 
який відкриває вам не новий закон і не 
нове вчення, але новий, більш просунутий, 
більш духовний і більш досконалий спосіб 
спілкування з Отцем, прийняття Його і 
поклоніння Йому. (293, 66) 
54. скільки є таких, що чують Моє Слово, що 
стали великими тлумачами його, але не є 
кращими учнями Мого Вчення, не 
виконують Божественної Заповіді, що 
говорить вам: "Любіть один одного". 
55 З іншого боку, подивіться, як легко 
перетворюється той, хто застосовує на 
практиці хоча б один атом Мого вчення. 
Хочете приклад? 
56. Був один чоловік, який усе життя 
говорив Мені, що любить Мене через 
словесні молитви - молитви, сформульовані 
іншими, яких він навіть не розумів, бо вони 
складалися зі слів, значення яких він не 
знав. Але незабаром він зрозумів, як треба 
молитися, і, відкинувши старі звички, 
зосередився на найпотаємнішій частині 
свого духу, спрямував свої думки до Бога і 
вперше відчув Його присутність. 
57 Він не знав, що сказати своєму панові, і 
груди його почали ридати, а очі сльозитися. 
У його голові сформувалося лише одне 
речення: "Батьку мій, що я можу тобі 
сказати, коли не знаю, як з тобою 
розмовляти? 
58. але ці сльози, ці ридання, цей 
внутрішній захват і навіть Його 
розгубленість промовляли до Отця такою 
прекрасною мовою, яку ви ніколи не 
зможете знайти ні в ваших людських мовах, 
ні в ваших книгах. 
59 Те заїкання людини, яка починає 
духовно молитися зі своїм Господом, 
нагадує перші слова немовлят, які 



викликають захват і радість у батьків, бо 
вони чують перші слова істоти, що починає 
оживати. (281, 22 - 24) 
60 Більш високорозвинений дух знає, що 
людське слово збіднює і зменшує 
вираження духовної думки. Тому вона 
залишає матеріальні вуста мовчазними, 
щоб злетіти вгору і висловити мовою, яку 
знає тільки Бог, таємницю, яку вона несе, 
заховану в найпотаємнішій частині свого 
єства. (11, 69) 
61. скільки радості ви даруєте Моєму 
Духові, коли Я бачу, як ви підносите свої 
думки в пошуках свого Отця. Я даю вам 
відчути Мою Присутність і наповнюю вас 
миром. 
62. шукай Мене, говори зі Мною, не зважай 
на те, що твої думки занадто незграбні, щоб 
висловити твоє прохання; Я знатиму, як їх 
зрозуміти. Говоріть зі Мною з довірою, з 
якою людина звертається до свого Отця. 
Довіряй Мені свої скарги, як найкращому 
другові. Запитуйте Мене про те, чого ви не 
знаєте, про все, що вам невідомо, і Я буду 
говорити з вами словом Учителя. Але 
моліться, щоб у ту благословенну мить, 
коли ваш дух підніметься до Мене, ви 
отримали світло, силу, благословення і мир, 
які дарує вам ваш Отець. (36, 15) 
63 Розкажи Мені мовчки про свої 
страждання, довірся Мені про свої туги. 
Хоча Я знаю все, Я хочу, щоб ти поступово 
вчився формулювати свою власну молитву, 
поки не будеш готовий здійснювати 
досконале спілкування свого духу з Отцем. 
(110, 31) 
64 Молитва може бути довгою або 
короткою, залежно від потреби. Ти можеш, 
якщо бажаєш, проводити в цьому 
духовному блаженстві цілі години, коли 
твоє тіло не втомлене і коли жоден інший 
обов'язок не вимагає твоєї уваги. І воно 
може бути настільки коротким, що 
обмежується секундою, коли ти піддаєшся 
якомусь випробуванню, яке раптово 
застало тебе зненацька. 
65. до Мене доходять не слова, якими твій 
розум намагається сформувати молитву, а 
любов, віра або потреба, з якими ти 
показуєш себе переді Мною. Саме тому я 
вам кажу, що будуть випадки, коли ваша 
молитва буде тривати лише секунду, бо не 

буде часу формулювати думки, речення чи 
ідеї так, як ви звикли. 
66. скрізь ти можеш закликати Мене, бо 
Мені байдуже місце, бо те, що Я шукаю, - це 
твій дух. (40, 36 - 38) 
67 Коли в Другу Еру одна жінка запитала 
Ісуса, чи є Єрусалим місцем, де вона 
повинна поклонятися Богу, Учитель відповів 
їй: "Настає час, коли ні Єрусалим, ні будь-
яке інше місце не буде правильним місцем 
для поклоніння Богу, бо Йому будуть 
поклонятися в дусі і в істині", тобто від духу 
до духу. 
68. коли Мої учні просили Мене навчити їх 
молитися, Я наводив їм як приклад 
молитву, яку ви називаєте "Отче наш", 
через яку дав їм зрозуміти, що істинна, 
досконала молитва - це та, яка, подібно до 
молитви Ісуса, спонтанно виходить із серця 
і сягає до Отця. Вона повинна містити 
послух, смирення, визнання провини, 
вдячність, віру, надію і поклоніння. (162, 23 
- 24) 
 
Щоденна молитва 
69 Улюблені учні: Щодня практикуйте 
духовну молитву і вкладайте всю свою 
добру волю в удосконалення самих себе. 
70. пам'ятайте, окрім того, що ви входите в 
інтимне спілкування з вашим Вчителем і 
відчуваєте безмежний спокій в ці моменти, 
це найкраща можливість для вас отримати 
Мої Божественні Натхнення. У них ви 
знайдете пояснення всьому тому, що ви не 
зрозуміли або неправильно зрозуміли. Ви 
знайдете спосіб запобігти якійсь небезпеці, 
вирішити якусь проблему, зняти якусь 
невизначеність. У цю годину 
благословенного духовного спілкування всі 
ваші почуття проясняться і ви відчуєте себе 
більш готовими і налаштованими творити 
добро. (308, 1) 
71. не пропускай молитви, навіть якщо вона 
така коротка, що триває не більше п'яти 
хвилин; але в ній, при світлі совісті, 
піддавай себе пильній перевірці, щоб ти міг 
стежити за своїми вчинками і знати, в чому 
тобі потрібно вдосконалюватися. 
72. якщо у своєму піднесенні в молитві ви 
втратите поняття часу, це буде ознакою 
одухотворення, тому що ви змогли, хоча б 
на кілька миттєвостей, вийти з часу - того 
часу, якого раби матеріалізму прагнуть 



тільки для своїх задоволень або для 
збільшення своїх грошей. 
73 Той, хто щодня досліджує себе, 
поліпшить свій спосіб мислення, життя, 
мовлення і почуттів. (12, 30 - 32) 
74. я навчав вас, що мудрість здобувається 
молитвою, 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 своєму Отцеві; а решту 
часу ви повинні присвятити своїм духовним 
і матеріальним обов'язкам перед 
ближніми. (78, 52) 
75. зараз Я навчаю вас певного способу 
озброєння, щоб усі ваші щоденні справи 
були натхненні благородними почуттями, і 
щоб відвідини та труднощі не зупиняли вас 
і не змушували відступати: Коли ви 
відкриваєте очі на світло нового дня, 
моліться, наближайтеся до Мене через своє 
мислення, потім формуйте свій щоденний 
план, натхненний Моїм світлом, а тепер 
піднімайтеся на боротьбу життя. При цьому 
візьміть на себе зобов'язання бути 
сильними і ні на мить не порушувати 
послуху і віри. 
76 Істинно кажу вам, що незабаром ваша 
стійкість і результат ваших справ здивують 
вас. (262, 7 - 8) 
 
День відпочинку як день самоаналізу 
77 Ще першого разу Я навчив вас 
присвячувати Мені сьомий день. Оскільки 
шість днів людина присвячує виконанню 
своїх мирських обов'язків, то буде 
правильно, якщо хоча б один з них вона 
присвятить служінню своєму Господу. Я 
просив його присвятити Мені не перший 
день, а останній, щоб у нього він міг 
відпочити від трудів і присвятити себе 
духовному спогляданню, щоб дати 
можливість своєму духу наблизитися до 
Отця і поговорити з Ним через молитву. 
78 День відпочинку встановлений для того, 
щоб людина, забувши про важку земну 
боротьбу життя, хоча б на короткий час, 
дала можливість своїй совісті заговорити з 
нею, нагадати їй про закон, і вона 
перевірила себе, розкаялася у своїх 
проступках і прийняла в своєму серці 
благородні постанови покаятися. 

79 Субота була днем, який раніше 
присвячувався відпочинку, молитві та 
вивченню Закону. Але люди, слідуючи 
традиції, забули про братерські почуття до 
своїх ближніх і про духовні обов'язки, які 
вони мають перед своїми ближніми. 
80. йшли часи, людство розвивалося 
духовно, і Христос прийшов, щоб навчити 
вас, що навіть у дні відпочинку потрібно 
займатися активною благодійністю і 
творити всілякі добрі справи. 
81 Ісус хотів сказати вам, що хоча день 
присвячений роздумам і фізичному 
відпочинку, ви повинні розуміти, що ні 
день, ні година не можуть бути визначені 
наперед для виконання місії Духа. 
82 Хоча Учитель говорив з вами з 
найбільшою ясністю, люди відхилилися від 
цього і кожен вибрав той день, який йому 
був найбільш зручний. Тому, в той час як 
одні продовжували дотримуватися суботи 
як дня, присвяченого відпочинку, інші 
обрали неділю для своїх богослужінь. 
83. сьогодні Я знову говорю з вами, і Мої 
вчення несуть вам нові знання. Ви 
пережили багато випробувань і розвинули 
себе. Сьогодні не важливо, який день ви 
присвятите відпочинку від земних турбот, 
але важливо, щоб ви знали, що всі дні ви 
повинні йти по шляху, який Я для вас 
намітив. Зрозумійте, що для вашої молитви 
немає визначеної години, бо кожен час дня 
підходить для молитви і для практики Мого 
вчення на благо ваших ближніх. (166, 31 - 
35) 
 
Просіть і отримаєте  
84. ви всі носите рану в своєму серці. Хто міг 
би проникнути у ваше нутро так, як я? Я 
знаю ваші страждання, ваш смуток і 
пригніченість перед обличчям такої 
кількості несправедливості і невдячності, 
яка панує у вашому світі. Я знаю 
виснаженість тих, хто довго жив і трудився 
на землі і чиє існування для них як важкий 
тягар. Я знаю нереалізованість тих, хто 
залишився один у цьому житті. Усім вам Я 
кажу: "Просіть і буде вам дано", бо Я 
прийшов, щоб дати вам те, чого ви 
потребуєте від Мене, будь то товариство, 
душевний спокій, зцілення, завдання або 
світло. (262, 72) 



85. не бійтеся страждань, вони лише 
тимчасові, і в них ви будете молитися і 
брати приклад з терпіння Іова. Достаток 
повернеться, і тоді вам не вистачить слів, 
щоб подякувати Мені. 
86. якщо колись хвороба пригнітить 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. (81, 43 - 44) 
87. у хвилини випробувань моліться 
короткою, але голосною і щирою 
молитвою, і ви відчуєте втіху; і коли ви 
досягнете співзвучності з вашим Господом, 
Я зможу сказати вам, що Моя Воля - ваша 
Воля, і ваша Воля - Моя Воля. (35, 7) 
88. моліться, але нехай ваша молитва 
визначається вашими щоденними 
намірами і справами, це буде ваша 
найкраща молитва. Але якщо ти хочеш 
звернути до Мене думку, щоб висловити 
нею прохання, просто скажи Мені: "Отче, 
нехай буде воля Твоя щодо мене". Цим ти 
попросиш навіть більше, ніж міг зрозуміти і 
сподіватися, і це просте речення, ця думка 
ще більше спростить те "Отче наш", про яке 
ти просив Мене іншим разом. 
89. з цією молитвою ви маєте молитву, яка 
просить про все, і яка найкраще промовляє 
за вас. Але не уста твої скажуть це, а серце 
твоє відчує це; бо сказати це - не означає 
відчути, а якщо відчуєш, то не треба 
говорити Мені. Я вмію чути голос духу і 
розуміти його мову. Чи є для вас більша 
радість, ніж знати це? Чи ти думаєш, що Я 
залежу від тебе, коли ти кажеш Мені, що Я 
повинен робити? (247, 52 - 54) 
90. я навчив вас молитися і просити за 
інших, але я також слухаю вас, коли ви 
просите за себе. Я приймаю цю молитву. 
Але кажу вам, що час, коли Я давав вам за 
вашим проханням, тому що ви були ще 
незрілі, минув. Тепер Моя Воля, щоб ви 
поводилися як учні і віддавали Мені свій 
розум і серце під час молитви, але 
дозволяли Мені читати в них і виконувати 
Мою Волю. (296, 69) 
91. коли ти запитуєш Мене або просиш 
Мене, не напружуй себе, намагаючись чітко 
викласти Мені свою проблему, і не 
намагайся шукати у своєму розумі найкращі 
фрази. Мені достатньо, якщо твій дух в цю 

мить відірветься від світу, а серце і розум 
будуть чистими, щоб прийняти Моє 
натхнення. Яка користь від того, що ви 
говорите Мені прекрасні слова, якщо ви не 
здатні відчути Мою присутність усередині 
себе? Я все знаю, і вам не потрібно Мені 
нічого пояснювати, щоб Я міг вас зрозуміти. 
(286, 9 - 10) 
92. якщо ви здатні осягнути Моє вчення, 
воно дасть вам багато задоволень, багато 
можливостей для того, щоб ви могли 
розвиватися вгору. Вчіться молитися, перш 
ніж приймати будь-яке рішення, бо молитва 
- це ідеальний спосіб просити Отця, бо в 
Ньому ви прагнете світла і сили, щоб 
вистояти в життєвій боротьбі. 
93. коли ти молишся, до твого розуму 
незабаром прийде просвітлення, яке 
змусить тебе чітко відрізняти добро від зла, 
бажане від небажаного, і це буде 
найочевиднішим доказом того, що ти вмів 
внутрішньо підготувати себе до того, щоб 
почути голос совісті. 
94. терпляче зноси свої труднощі, і якщо ти 
не в змозі збагнути сенс своїх випробувань, 
молися, і Я відкрию тобі їхній сенс, щоб ти 
міг внутрішньо утвердитися в них. (333,61 - 
62, 75) 
95. кожного разу, коли твої вуста або твої 
думки звертаються до Мене: "Господи, 
помилуй мене, зглянься на мій біль - 
Господи, не відмовляй мені у Своєму 
прощенні", - ти доводиш своє невігластво, 
свою розгубленість і те, як мало ти Мене 
знаєш. 
96 Скажи Мені, щоб Я змилосердився над 
твоїм болем? Просити Мене змилуватися 
над Моїми дітьми? Благайте Мене простити 
ваші гріхи - Мене, Хто є любов, благодать, 
милість, прощення і співчуття? 
97. добре, що ти намагаєшся зворушити тих, 
хто має жорстоке серце на землі, і що 
сльозами та благаннями намагаєшся 
викликати співчуття в тих, хто не має ані 
крихти співчуття до ближнього; але не 
використовуй ці фрази та думки для того, 
щоб зворушити Того, Хто створив тебе з 
любові, і Хто любить тебе вічно. (336, 41 - 
43) 
98. будьте задоволені великими благами, 
якими Отець обдарував вас у всьому, що 
стосується людського життя на землі. Не 
просіть того, що може принести загибель 



вашому духу і вашому тілу [матерії]. Я можу 
дати вам більше, ніж ви можете попросити 
у Мене. Але саме Я знаю, чого вам 
насправді не вистачає на життєвому шляху. 
Я сказав вам: якщо ви вмієте виконувати 
Мій закон, то побачите Мене в усій Моїй 
славі. (337, 21) 
 
Покровське благословення  
99. не звикайте молитися тільки словами, 
моліться духом. Ще кажу вам: 
благословляйте молитвою, посилайте 
думки світла ближнім своїм, нічого не 
просіть для себе, пам'ятайте: Той, хто дбає 
про те, що належить Мені, завжди матиме 
Мене як охоронця над собою. 
100 Насіння, яке ви посієте з любов'ю, ви 
отримаєте багато в чому назад. (21, 3 - 4) 
101. моліться не тільки тоді, коли ви 
проходите через болісні випробування, 
моліться і тоді, коли ви перебуваєте в мирі, 
бо тоді ваші серця і розум зможуть 
зайнятись іншими. І не моліться тільки за 
тих, хто зробив вам добро, або за тих, хто не 
заподіяв вам шкоди; бо хоч це і заслуговує 
на похвалу, але не настільки велику, як 
якщо б ви заступалися за тих, хто чимось 
заподіяв вам шкоду. (35, 8) 
102. чого Я вчу вас зараз: благословляти все 
і всіх серцем і духом, бо той, хто так 
благословляє, уподібнюється до свого Отця, 
коли Він віддає всім Своє тепло. Тому кажу 
вам: навчіться благословляти духом, 
думками, серцем, і ваш мир, ваша сила і 
ваше серцеве тепло дійдуть до того, кому 
ви його посилаєте, як би ви йому не вірили. 
103 Що було б, якби всі люди 
благословляли один одного, навіть не 
знаючи один одного і ніколи не бачивши: 
на землі запанував би досконалий мир, 
війна стала б немислимою! 
104. щоб це диво стало реальністю, ви 
повинні піднести свій дух через 
наполегливість у чеснотах. Ви вважаєте, що 
це неможливо? (142, 31 m.) 
105 Просіть, і буде вам дано. Усе, чого ви 
бажаєте для блага ваших ближніх, - просіть 
Мене про це. Просіть, об'єднайте своє 
прохання з проханням нужденних, і Я дам 
вам те, що ви просите. (137, 54) 
 
Необхідність молитви 

106 "Спостерігайте і моліться", - кажу вам 
знову і знову; але Я хочу, щоб ви не звикли 
до цієї доброї поради, а замислилися над 
нею і діяли згідно з нею. 
107. закликаю вас до молитви, бо той, хто 
не молиться, віддається зайвим, 
матеріальним, а іноді й безглуздим думкам, 
які, самі того не усвідомлюючи, сприяють і 
живлять братовбивчі війни. Але коли ти 
молишся, твоя думка, немов світлий меч, 
розриває завіси темряви і тенета спокус, які 
ув'язнюють сьогодні багатьох людей, 
насичує навколишній світ духовною силою і 
протидіє силам зла. (9, 25 - 26) 
108. люди завжди були надто заклопотані 
земними благами, щоб замислитися над 
важливістю молитви і духовного 
споглядання того, що лежить за межами 
цього життя, щоб вони могли відкрити свою 
власну сутність. Той, хто молиться, 
розмовляє з Отцем, і коли він запитує, то 
отримує негайну відповідь. Невігластво 
людей у духовному є наслідком відсутності 
у них молитви. (106, 33) 
109. ви наближаєтеся до часу, коли ви 
знатимете, як віддати своєму духу належне, 
а світу - справедливим чином. Це буде час 
справжньої молитви, поклоніння Богу, 
вільного від фанатизму, в якому ви будете 
молитися перед кожною справою, в якому 
ви будете знати, як зберегти те, що вам 
довірено. 
110. як людина може помилитися, якщо 
замість того, щоб виконати свою волю, вона 
спочатку запитала Отця в молитві? Той, хто 
молиться, живе в єднанні з Богом, знає ціну 
благам, які отримує від Отця, і в той же час 
розуміє сенс або мету випробувань, яких 
він зазнає. (174, 2 - 3) 
 
Цілющий вплив молитовного життя  
111. 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, 
повернеться мир до душі. 
112. як може людина бути щасливою, коли 
вона відкинула Мою благодать? Невже він 
вважає, що любов, милосердя і лагідність 
не є якостями людського життя? (69, 7 - 8) 



113. знайте, що слово, яке не має в собі 
любові, не має ні життя, ні сили. Ви 
запитуєте Мене, як ви можете почати 
любити і що ви повинні робити, щоб 
розбудити це почуття у ваших серцях, і Я 
кажу вам: перше, з чого ви повинні почати, - 
це вміти правильно молитися. Це наблизить 
вас до Учителя, а Учитель - це Я. 
114. у молитві ви знайдете розраду, 
натхнення і силу, вона дасть вам чудове 
задоволення від того, що ви зможете 
довірливо розмовляти з Богом без свідків і 
посередників. Бог і ваш дух об'єдналися у 
цю солодку мить сповідей, духовних 
розмов і благословень. (166, 43 - 44) 
115. коли ви потребуєте довіреної особи, 
доброго друга, зверніться до Мене і 
викладіть Мені страждання, які можуть 
існувати у ваших серцях, і Я пораджу вам 
найкращий шлях - рішення, якого ви 
шукаєте. 
116. якщо твій дух обтяжений тягарем, то це 
тому, що ти згрішив. Я прийму вас і буду 
прихильним у своєму судженні, Я зміцню 
вашу рішучість виправитися і поверну вам 
втрачену силу. 
117. тільки слідування Моєму вченню 
збереже вас у благодаті і збереже ваше 
духовне і фізичне здоров'я. Досвід, який ви 
отримаєте, буде світлом, яке ви поступово 
накопичуєте у своєму дусі. (262, 20 - 21) 
118. дух, який вміє жити пильно, ніколи не 
відхиляється від шляху, який намітив для 
нього Господь, і він здатний приносити 
свою спадщину і дари, поки не досягне 
свого вищого розвитку. 
119. ця істота повинна просуватися вперед у 
випробуваннях, бо вона живе пильно і 
ніколи не дозволяє матерії панувати над 
собою. Той, хто дивиться і молиться, 
завжди вийде переможцем із життєвих 
криз і твердим кроком пройде життєвий 
шлях. 
120. як відрізняється поведінка того, хто 
забуває молитися і дивитися! Він 
добровільно відмовляється захищати себе 
найкращою зброєю, яку Я вклав у людину, - 
вірою, любов'ю і світлом знань. Це той, хто 
не чує внутрішнього голосу, який промовляє 
до нього через інтуїцію, совість і мрії. Але 
його серце і розум не розуміють цієї мови і 
не вірять посланням власного духу. (278, 2 - 
3) 

121. молитва - це засіб, відкритий твоєму 
духу, щоб достукатися до Мене з твоїми 
питаннями, твоїми турботами і твоїм 
прагненням до світла. Через цей діалог ви 
можете розвіяти свої сумніви і зірвати 
завісу, яка приховує якусь таємницю. 
122 Молитва - це початок діалогу духу з 
духом, який розквітне в прийдешніх часах і 
принесе плоди серед цього людства. 
123 Сьогодні Я відкрив усе це цьому 
народові, який слухає Мене, щоб він став 
предтечею часу одухотворення. (276, 18 - 
19) 
 
Сила молитви 
124. коли хтось із вас молиться, він не 
усвідомлює, чого він досягає своїми 
думками в духовному. Тому ви повинні 
знати, що коли ви молитеся за своїх 
ближніх - за ті народи, які знищують себе у 
війні, - ваш дух, у свою чергу, веде в ці 
хвилини ментальну битву зі злом, і що ваш 
меч, яким є мир, розум, справедливість і 
бажання добра для них, вступає в бій зі 
зброєю ненависті, помсти, зарозумілості. 
125. зараз настав час, коли люди 
усвідомлюють силу молитви. Щоб молитва 
мала справжню силу і світло, необхідно, 
щоб ви підносили її до Мене з любов'ю. 
(139, 7 - 8) 
126 Думка і дух, об'єднані в молитві, 
створюють в людині силу, що перевершує 
будь-яку людську силу. 
127 У молитві слабкий зміцнюється, 
боягузливий наповнюється відвагою, 
невіглас просвіщається, боязкий стає 
безсоромним. 
128. коли дух здатний гармонійно 
працювати з розумом для досягнення 
істинної молитви, він стає невидимим 
воїном, який тимчасово віддаляється від 
того, що стосується його істоти, переносить 
себе в інші місця, звільняється від впливу 
тіла і присвячує себе боротьбі за те, щоб 
творити добро, проганяти зло і небезпеки, 
приносити іскру світла, краплю бальзаму 
або подих спокою тим, хто цього потребує. 
129. з усього того, що Я говорю вам, 
зрозумійте, як багато ви здатні зробити 
духом і розумом посеред хаосу, що охопив 
це людство. Ви перебуваєте у світі 
протилежних думок і ідей, де вирують 
пристрасті і стикаються почуття ненависті, 



де думка заплутана матеріалізмом, а 
духовні істоти оповиті темрявою. 
130. тільки той, хто навчився за допомогою 
молитви підніматися подумки і духовно в 
області світла, сфери миру, зможе увійти в 
світ боротьби, в якому відбиваються всі 
людські пристрасті, не зазнавши поразки, а, 
навпаки, залишити щось корисне для тих, 
хто потребує світла духу. (288, 18 - 22) 
131 Учіться молитися, бо й молитвою 
можете зробити багато добра, так само, як і 
захиститися від зради. Молитва - це щит і 
зброя, якщо у вас є вороги, захищайтеся 
молитвою. Але знайте, що ця зброя не 
повинна нікого поранити чи зашкодити, бо 
її єдине призначення - нести світло у 
темряву. (280, 56) 
132. сили природи розв'язані проти 
людини. Ви не повинні боятися, бо знаєте, 
що Я дав вам владу перемагати зло і 
захищати своїх ближніх. Ви можете 
наказати цим стихіям руйнування 
призупинитися, і вони підкоряться. Якщо ви 
будете молитися і пильнувати, то зможете 
творити чудеса і дивувати світ. 
133 Моліться щиро, спілкуйтеся з Моїм 
Духом, не шукайте для цього певного місця. 
Моліться під деревом, на дорозі, на 
вершині гори або в кутку свого спального 
місця, і Я зійду, щоб поговорити з вами, 
просвітити вас і дати вам сили. (250, 24 - 25) 
134. істинно кажу вам, якби ви вже були 
об'єднані духом, думкою і волею, однієї 
вашої молитви було б достатньо, щоб 
зупинити народи, які живуть, готуючись до 
тієї години, коли вони захочуть накинутися 
один на одного. Ви б усунули ворожнечу, ви 
б стали перепоною для всіх тих злих планів 
ваших ближніх, ви б були як невидимий 
меч, який перемагає сильних, і як міцний 
щит, який захищає слабких. 
135 Людство, перед обличчям цього 
очевидного доказу вищої сили, зупинилося 
б на мить, щоб замислитися, і ці роздуми 
позбавили б його від багатьох серйозних 
потрясінь і візитів, які воно в іншому 
випадку отримало б від природи та її стихій. 
(288, 27) 
136. якби ви мали велику віру і більше 
знання про силу молитви - скільки б справ 
милосердя ви зробили за допомогою своєї 
здатності мислити. Але ви не надали їй всієї 
сили, якою вона володіє, і тому часто не 

усвідомлюєте, від чого відвертаєте в 
момент щирої і правдивої молитви. 
137. невже ви не розумієте, що щось вище 
не дає найнелюдськішій з ваших воєн 
спалахнути у вашому світі? Невже ви не 
розумієте, що на це диво впливають 
молитви мільйонів чоловіків, жінок і дітей, 
які своїм духом борються з темними 
силами і протидіють війні? Продовжуйте 
молитися, продовжуйте спостерігати, але 
вкладайте в цю діяльність всю віру, на яку 
ви здатні. 
138 Моліться, люди, і простягніть над 
війною, болем і стражданнями мантію миру 
ваших думок, з якою ви утворите щит, під 
захистом якого ваші ближні знайдуть 
просвітлення і притулок. (323,24 - 26) 
 
Любов до Бога і ближнього як поклоніння 
Богу  
139. знайте, о Мої нові учні, що ваша 
пошана і данина Господу повинні бути 
постійними, не чекаючи певного часу або 
дня, щоб приносити їх, так само, як 
постійною є любов вашого Отця до вас. Але 
якщо ви хочете знати, як щодня згадувати 
Мої справи любові, не впадаючи при цьому 
в фанатизм, Я скажу вам: ваше життя має 
бути постійним вшануванням Того, Хто все 
створив, люблячи один одного. 
140 Чиніть так, і Я дам вам те, чого ви 
смиренно просите в Мене: щоб простилися 
вам провини ваші. Я втішаю вас і даю вам 
полегшення, але Я кажу вам: Коли ти 
виявиш свої провини і твоя совість буде 
судити тебе, молися, виправляй свої 
провини, озброюйся силою, щоб більше не 
вчинити того ж самого гріха і щоб тобі не 
довелося знову просити Мене про 
прощення. Моє Слово навчає вас, щоб ви 
могли піднятися і дати доступ до світла і 
одухотворення. (49, 32 - 33) 
141 "Я спраглий", - сказав Я тому натовпу, 
що не розумів Моїх слів і бенкетував на 
Моїй передсмертній боротьбі. Що я можу 
сказати сьогодні, коли бачу, що не тільки 
натовп, а цілий світ ранить мою душу, не 
усвідомлюючи мого болю? 
142. моя спрага нескінченна, незбагненно 
велика, і тільки твоя любов зможе 
втамувати її. Чому замість любові ви 
пропонуєте Мені зовнішній культ? Хіба ви 



не знаєте, що коли Я прошу у вас води, ви 
пропонуєте Мені жовч і оцет? (94, 74 - 75) 
143. істинно кажу вам: саме ті, хто багато 
страждав і часто завдавав Мені болю, 
будуть любити Мене найпалкіше, їхні серця 
будуть постійно приносити жертву Моєму 
Божеству. Це будуть не матеріальні дари, 
не псалми, не земні вівтарі. Вони знають, 
що найприємнішим приношенням і 
поклонінням Мені є справи любові, які вони 
роблять для своїх братів. (82, 5) 
144. день за днем до Мене доходить твоя 
духовна молитва, мови якої твоя земна 
природа не знає, бо це не слова, вимовлені 
твоїми вустами, і не думки, сформовані 
твоїм розумом. Молитва духу настільки 
глибока, що не підвладна людським 
здібностям і почуттям. 
145 У цій молитві дух входить в області 
світла і миру, де живуть високі духи, і там 
він насичується цією сутністю, а потім 
повертається до свого тлінного тіла, щоб 
передати йому силу. (256, 63 - 64) 
146. люди: Прийшов час, щоб ви знали, як 
молитися. Сьогодні Я не кажу вам падати 
ниць на землю, не вчу молитися вустами, не 
вчу звертатися до Мене підібраними 
словами в красивих молитвах. Сьогодні я 
скажу вам: Звертайся до Мене подумки, 
піднімай свій дух, і Я завжди буду 
спускатися, щоб ти відчував Мою 
Присутність. Якщо ви не вмієте говорити зі 
своїм Богом, Мені буде достатньо вашого 
покаяння, ваших думок, вашого болю, Мені 
буде достатньо вашої любові. 
147. це мова, яку я чую, мова, яку я 
розумію, мова без слів, мова правди і 
щирості. Це молитва, якої Я навчив вас у цій 
Третій Ері. 
148. щоразу, коли ви робили добру справу, 
ви відчували Мій мир, заспокоєння і надію, 
бо Отець тоді дуже близький до вас. (358, 
53 - 55) 
149. я відкидаю все, що є людською суєтою 
і людською пихою, бо тільки духовне, 
благородне і великодушне, чисте і вічне 
досягає мого Духа. Пам'ятаєте, що Я сказав 
самарянці: "Бог є Дух, і ті, що поклоняються 
Йому, повинні поклонятися Йому в дусі та 
істині". Шукайте Мене в Нескінченному, в 
Чистому, і там ви знайдете Мене. 
150. навіщо пропонувати Мені те, що Я 
створив для вас? Навіщо ти підносиш Мені 

квіти, якщо вони не твоєї роботи? Якщо ж 
ви приносите Мені справи любові, 
милосердя, прощення, справедливості, 
допомоги ближньому, то ця данина 
неодмінно буде духовною і підніметься до 
Отця, як ласка, як поцілунок, який діти 
посилають своєму Господу із землі. (36, 26 + 
29) 
151. я також не хочу, щоб ви обмежували 
своє поклоніння Богові матеріальними 
місцями зустрічей, бо тоді ви ув'язнили б 
свій дух і не дозволили б йому розправити 
крила, щоб здобути вічність. 
152. вівтар, який я залишаю вам для 
здійснення на ньому поклоніння, якого я 
очікую, - це саме життя без будь-яких 
обмежень, поза всіма релігіями, всіма 
церквами і сектами, бо воно засноване на 
духовному, на вічному, на божественному. 
(194,27 - 28) 
 
Діалог між Богом і людиною  
153. сьогодні я приходжу до вас з вченням, 
яке, якщо його зрозуміти, найлегше 
виконати, навіть якщо світові здається, що 
його неможливо здійснити. Я навчаю вас 
поклоніння любові до Бога через ваше 
життя, ваші справи і духовну молитву, яка 
не вимовляється з вуст в якомусь певному 
місці, і не потребує культових дій або 
зображень для натхнення. (72, 21) 
154. в той час як люди хотіли визнати в Мені 
далекого, неприступного Бога, Я поставив 
собі за мету довести їм, що Я ближче до 
них, ніж вії до їхніх очей. 
155 Вони моляться механічно, і якщо 
відразу не бачать виконання всього того, 
про що просили в терміновому порядку, то 
в розпачі вигукують: "Бог нас не почув". 
156. якби вони вміли молитися, якби вони 
об'єднали серце і розум зі своїм духом, 
вони змогли б почути Божественний голос 
Господа у своєму дусі і відчути, що Його 
Присутність дуже близька до них. Але як 
вони відчують Мою присутність, якщо 
проситимуть Мене за допомогою зовнішніх 
культів? Як же вони досягнуть того, щоб 
їхній дух став чутливим, якщо вони навіть 
поклоняються своєму Господу в 
зображеннях, зроблених своїми руками? 
157. я хочу, щоб ти зрозумів, що Я дуже 
близько до тебе, що ти можеш легко 



з'єднуватися зі Мною, відчувати Мене і 
отримувати Мої натхнення. (162, 17 - 20) 
158 Практикуйте мовчання, яке допомагає 
духу знайти свого Бога. Ця тиша подібна до 
джерела знань, і всі, хто входить в неї, 
наповнюються ясністю моєї мудрості. Тиша 
- це як місце, обнесене непорушними 
стінами, до якого має доступ лише дух. 
Людина постійно носить в собі знання про 
таємне місце, в якому вона може з'єднатися 
з Богом. 
159. не має значення місце, де ти 
знаходишся, скрізь ти можеш з'єднатися зі 
своїм Господом, будь то на вершині гори 
або в глибині долини, в метушні міста, в 
спокої будинку або в розпалі битви. Коли ви 
шукаєте Мене у вашому святилищі в 
глибокій тиші вашого піднесення, миттєво 
відкриються ворота вселенського і 
невидимого храму, щоб ви могли по-
справжньому відчути, що ви перебуваєте в 
домі вашого Отця, який присутній в 
кожному дусі. 
160 Коли біль випробувань обтяжує тебе, а 
життєві страждання руйнують твої почуття, 
коли ти відчуваєш гаряче бажання знайти 
трохи спокою, усамітнюйся у своїй спальні 
або шукай тиші, усамітнення в полях; там 
піднеси свій дух, керований совістю, і 
занурся в себе. Тиша - це царство духу, 
царство, невидиме для фізичних очей. 
161 У момент входження в духовний захват 
людина досягає того, що пробуджуються 
вищі почуття, вступає в дію інтуїція, сяє 
натхнення, проглядається майбутнє, а 
духовне життя ясно розпізнає далеке і 
робить можливим те, що раніше здавалося 
недосяжним. 
162 Якщо ви хочете увійти в тишу цього 
святилища, цієї скарбниці, ви повинні самі 
підготувати шлях, бо тільки з істинною 
чистотою ви зможете увійти туди. (22, 36 - 
40) 
163. необхідно, щоб Мої пророки піднялися 
знову, щоб застерегти людство. Бо поки є 
народи, які знищують себе, засліплені 
амбіціями і насильством, ті, хто прийняв 
Моє світло і неупереджено судить про 
людство, бояться взятися за своє завдання і 
ділитися Доброю Новиною. 
164. якби люди вміли молитися духом, вони 
б почули Мій голос, вони б отримали Моє 
натхнення. Але кожного разу, коли вони 

моляться, на їхні духовні очі накидається 
завіса, яка приховує від них світло Моєї 
Присутності. Я повинен приходити до 
народу в моменти, коли його тіло 
перебуває в стані спокою, будити його дух, 
кликати до нього і говорити з ним. Це 
Христос, як злодій глибокої ночі, проникає у 
ваше серце, щоб посіяти в ньому своє зерно 
любові. (67, 29) 
165 Вчіться молитися і медитувати 
одночасно, щоб знання і розуміння могли 
проявитися в кожному з вас. (333, 7) 
166 Духовність - це свобода. Тому ті, хто 
чують Мене нині і зрозуміли сенс цього 
визвольного вчення, бачать перед собою 
широку долину, що відкривається, в якій 
вони будуть боротися і свідчити про те, що 
настав час, коли Бог, Всемогутній Творець, 
прийшов, щоб встановити діалог між Собою 
і людиною. (239, 8) 
167 Вчення Христа було духовним, але 
людина оточила його обрядами і формами, 
щоб зробити його доступним для розуміння 
низьких піднесених духів. 
168. ви вступили в час духу великих 
одкровень, коли матеріалізація, обман і 
недосконалість зникнуть з кожного культу, 
коли кожна людина за допомогою свого 
духу пізнає свого Бога, який є весь дух. 
Таким чином він відкриє для себе форму 
досконалого сопричастя. (195, 77 - 78) 
169 Після того, як люди навчилися 
розмовляти з моїм духом, їм більше не 
потрібно шукати книги або ставити 
запитання. 
170 Сьогодні вони все ще запитують тих, 
хто, на їхню думку, знає більше, або 
шукають Писання і книги - в бажанні знайти 
істину. (118, 37) 
171. якби ти навчився медитувати щодня 
протягом короткого часу, і якби твоя 
медитація стосувалася духовного життя, ти 
відкрив би для себе нескінченні пояснення і 
отримав би одкровення, які не міг би 
отримати ніяким іншим способом. 
172. твій дух вже володіє достатньою 
кількістю світла, щоб запитати Мене, а 
також отримати Мою відповідь. Дух 
людини вже досяг великої висоти розвитку. 
Поспостерігайте за своїми співвітчизниками 
зі скромних верств населення, які, 
незважаючи на брак знань, дивують вас 
своїми глибокими спостереженнями, а 



також тим, як чітко вони пояснюють собі те, 
що для багатьох інших є чимось 
непоясненним. Чи отримують вони це з 
книжок чи зі школи? Ні, але з інтуїції чи 
необхідності вони відкрили в собі дар 
медитації, яка є частиною духовної 
молитви. У своєму усамітненні, 
відгороджені від впливів і забобонів, вони 
відкрили шлях до спілкування з Вічним, 
Духовним, Істинним; і хто більше, хто 
менше, але всі, хто роздумував над 
істинною сутністю життя, отримали духовне 
світло в здатності свого розуму. (340, 43 - 
44) 
173. ти запитуєш Мене, з чого складається 
молитва, і Я відповідаю тобі: Дозволити 
своєму духу вільно піднятися до Отця; 
віддатися цьому акту з повною довірою і 
вірою; прийняти серцем і розумом 
враження, отримані через Духа; 
стверджувати волю Отця з істинним 
смиренням. Той, хто так молиться, 
насолоджується Моєю присутністю в кожну 
мить свого життя і ніколи не відчуває 
потреби в Мені. (286,11) 
174. в чистоті його єства, в дусі, Я напишу 
Закон Мій в цей час, Я зроблю голос Мій 
почутим, Я збудую храм Мій, бо чого нема в 
людині, чого нема в її дусі, того немовби й 
нема. 
175. чи будуєте ви на Мою честь величезні 
матеріальні храми, чи влаштовуєте Мені 
повні пишноти свята й церемонії - це 
підношення не дійде до Мене, бо воно не 
духовне. Будь-який зовнішній культ завжди 
несе в собі марнославство і показуху; 
таємне ж приношення - те, чого світ не 
бачить і що ви приносите Мені від духу до 
духу, - досягає Мене завдяки своїй 
скромності, своїй щирості, своїй 
правдивості, одним словом: тому, що воно 
походить від духу. 
176. згадайте ту Мою притчу, яку Я дав вам 
у "Другій Ері", відому як притча про фарисея 
і митаря, і ви зрозумієте, що Мої настанови 
були однаковими впродовж усіх віків. (280, 
68) 
177 Чи знаєте ви, що декого люблять, не 
заслуговуючи на це? Ось так я тебе люблю. 
Віддай Мені свій хрест, віддай Мені свої 
скорботи, віддай Мені свої несправджені 
надії, віддай Мені важкий тягар, який ти 
несеш. Я розберуся з усім болем. Звільнися 

від свого тягаря, щоб бути щасливим; 
увійди у святилище Моєї Любові і замовкни 
перед вівтарем всесвіту, щоб твій дух міг 
розмовляти з Отцем найпрекраснішою 
мовою: мовою Любові. (228,73) 
 

Розділ 18 - Діла милосердя і 
центральне місце любові  
 
Благословення добрих справ заднім 
числом 
1 Спостерігай за всіма видами людських 
страждань, болю, нужди, і нехай твоє серце 
стає все більш і більш співчутливим при 
вигляді болю, який оточує тебе всюди. 
2 Якщо ви відчуваєте в глибині свого єства 
щедрий і благородний потяг творити добро, 
дозвольте цьому пориву взяти гору і 
проявитися. Саме дух передає своє 
послання, тому що він знайшов своє тіло 
(душу), яке бажає і готове. (334, 3 - 4) 
3 Пильнуй, щоб любов до ближнього була 
першою серед твоїх прагнень, і ніколи не 
шкодуй, що був милосердним; бо завдяки 
цій чесноті ти матимеш найбільше 
задоволення і щастя у своєму існуванні, а 
разом з тим досягнеш мудрості, сили і 
піднесення, яких прагне кожна благородна 
душа. 
4 Проявляючи милосердя до своїх ближніх, 
ви очистите свій дух і таким чином сплатите 
старі борги. Ви облагородите своє людське 
життя і піднімете своє духовне життя. 
5 Тоді, коли ви одного разу прибудете до 
брами, в яку ви всі будете стукати, ваше 
блаженство буде дуже великим, тому що ви 
почуєте вітальний заклик, який запропонує 
вам духовний світ, який благословить вас і 
покличе вас до роботи по оновленню і 
одухотворенню. (308,55 - 56) 
6 Кажу вам: Блаженні працівники Мої, які 
вміють співчувати в серці своїм 
стражданням тих, хто втратив свободу або 
здоров'я, і які відвідують і втішають їх. Бо 
колись вони зустрінуться знову - чи то в 
цьому житті, чи то в іншому - і ви не знаєте, 
чи не матимуть вони тоді більше здоров'я, 
більше свободи і більше світла, ніж ті, хто 
приніс їм послання любові у в'язницю чи 
лікарню. Тоді вони покажуть свою вдячність 



і простягнуть руку тому, хто їм її подав, в 
інший час. 
7 Та мить, коли ти наблизив Моє Слово до 
їхнього серця - та мить, коли твоя рука 
погладила їхнє чоло і ти змусив їх думати 
про Мене і відчувати Мене - ніколи не 
зітреться з їхньої пам'яті, так само, як в їхній 
пам'яті не забудеться твоє обличчя і твій 
братній голос, і саме тому вони будуть 
впізнавати тебе, де б ти не був. (149, 54 - 55) 
8 Як подих вітру та сонця пестить тебе, так і 
ти, народе Мій, будеш пестити ближніх 
твоїх. Це час, коли багато нужденних і 
стражденних. Зрозумійте, що той, хто 
просить вас про послугу, дає вам благодать 
бути корисними для інших і працювати для 
вашого спасіння. Він дає вам можливість 
бути милосердними і тим самим 
уподібнюватися до свого Отця. Бо людина 
народилася для того, щоб розсіяти у світі 
насіння добра. Зрозумій же, що той, хто 
просить у тебе, робить тобі послугу. (27, 62) 
 
Справжня і фальшива благодійність 
9 О учні, вашим найвищим завданням буде 
діяльність любові! Часто ви будете робити 
це таємно, не вихваляючись, не 
дозволяючи лівій руці знати, що зробила 
права рука. Але будуть випадки, коли вашу 
діяльність любові побачать ваші ближні, і 
вони зможуть навчитися брати в ній участь. 
10 Не турбуйтеся про нагороду! Я - Отець, 
який справедливо винагороджує справи 
своїх дітей, не забуваючи жодного. 
11 Я сказав вам, що коли ви з правдивою 
любов'ю подасте склянку води, то вона не 
залишиться без винагороди. 
12 Блаженні ті, хто скажуть Мені, 
прийшовши до Мене: "Господи, я нічого не 
чекаю в нагороду за свої справи; мені 
достатньо існування і знання, що я Твоя 
дитина, і вже дух мій сповнений щастям". 
(4, 78 - 81) 
13 Не плекай егоїстичних бажань, думаючи 
лише про своє одухотворення і свою 
нагороду; бо твоє розчарування буде дуже 
болючим, коли ти увійдеш у духовне, бо ти 
виявиш, що насправді ти не заслужив 
нагороди. 
14. щоб ти краще зрозумів те, що Я хочу 
тобі сказати, Я наводжу тобі такий приклад: 
є і завжди були чоловіки і жінки, які 
вважали своєю справою благодійність 

серед своїх ближніх, 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 нічого доброго 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. 
15. видима благодійність може дати вам 
багато задоволень на землі, які походять 
від захоплення, яке ви викликаєте, і 
лестощів, які ви отримуєте; але видиме не 
входить в Моє Царство, тільки правдиве 
входить туди. 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, знаки 
відмінності, титули і все, що належить світу, 
щоб постати перед верховним суддею як 
прості духовні істоти, які дають звіт перед 
Творцем за доручену їм справу. (75, 22 - 24) 
16 Хто хоче бути корисним ближньому з 
любові, той присвячує себе добру будь-
яким із багатьох способів, які пропонує 
життя. Він знає, що є людиною, яка 
виявиться готовою бути використаною 
Божественною Волею для дуже високих 
цілей. Я хочу, щоб ви, о учні, здобували 
знання, щоб ви могли звільнити від 
помилок тих, хто втратив шлях до висхідної 
еволюції. 
17 Справжня любов - та, що виходить за 
межі людських почуттів серця, - плід 
мудрості. Дивіться, як Я сію мудрість у вашій 
уяві в Своєму Слові, а потім чекаю плодів 
вашої любові. 
18 Є багато способів творити добро, багато 
способів втішати і служити. Всі вони є 
проявами любові, яка єдина - любов, яка є 
мудрість духу. 



19 Одні можуть іти дорогою науки, інші - 
дорогою духу, ще інші керуються 
почуттями, але сукупність усіх дасть духовну 
гармонію. (282, 23 - 26) 
 
Духовна і матеріальна діяльність любові 
20 Якщо ти матеріально бідний і з цієї 
причини не можеш допомогти своєму 
ближньому, не сумуй. Моліться, і Я зроблю 
так, що засяє світло і настане мир там, де 
нічого немає. 
21. справжня благодійність, з якої 
народжується співчуття, є найкращим 
подарунком, який ви можете зробити 
нужденним. Якщо, даючи монету, буханець 
хліба або склянку води, ви не маєте почуття 
любові до ближнього свого - істинно кажу 
вам, то ви нічого не дали, краще було б вам 
не розлучатися з тим, що ви даєте. 
22 Коли ж ви, людство, пізнаєте силу 
любови? Досі ви ніколи не користувалися 
тією силою, яка є джерелом життя. (306, 32 
- 33) 
23 Не бачте ворогів, але братів у всіх, хто 
вас оточує. Не вимагайте покарання ні для 
кого, будьте поблажливими, щоб ви 
подавали приклад прощення і в душі вашій 
не виникало докорів сумління. Закрий свої 
вуста і дозволь Мені судити твою справу. 
24 Зціли недужих, поверни розум 
розгубленим. Виженіть духів, які 
затьмарюють розум, і подбайте про те, щоб 
обидва повернули собі світло, яке вони 
втратили. (33, 58 - 59) 
25 Учень: Той принцип, якого Я навчив вас у 
"Другій Ері": любити один одного, 
застосовний до всіх дій вашого життя. 
26 Дехто каже Мені: "Учителю, як я можу 
любити свого ближнього, коли я нікчемна 
істота, життя якої наповнене фізичною 
працею?" 
27. цим Моїм дітям-учням Я кажу: Навіть у 
цій фізичній роботі, яка здається 
неважливою, ви можете любити свого 
ближнього, якщо виконуєте свою роботу з 
бажанням служити своїм ближнім. 
28. уявіть, яким прекрасним було б ваше 
життя, якби кожна людина працювала з 
думкою про добро і об'єднувала свої 
маленькі зусилля з зусиллями інших. 
Істинно кажу вам, не було б більше 
страждань. Але правда в тому, що кожен 

працює на себе, думає про себе і, 
максимум, про своє. 
29 Ви всі повинні знати, що ніхто не може 
бути достатнім для себе і що він потребує 
інших. Ви всі повинні знати, що ви глибоко 
пов'язані з універсальною місією, яку ви 
повинні виконувати спільно - але не 
об'єднані земними зобов'язаннями, а 
об'єднані духом, натхненням та ідеалами, 
одним словом: любов'ю між собою. Тоді 
плід буде на благо всіх. (334, 35 - 37) 
30. Я кажу вам, учні, в Моєму Законі 
Любові: якщо ви не можете творити 
досконалі справи, подібні до тих, які Я 
зробив в Ісусі, ви повинні, принаймні, 
докласти зусиль у своєму житті, щоб 
наблизитися до них. Мені достатньо 
побачити трохи доброї волі наслідувати 
Мене, трохи любові до ближнього, і Я буду 
поруч з вами і відкрию Свою благодать і 
Свою силу на вашому шляху. 
31 Ти ніколи не будеш самотній у битві. 
Оскільки Я не залишаю вас на самоті, коли 
ви обтяжені тягарем ваших гріхів, то невже 
ви думаєте, що Я залишу вас, коли ви 
йтимете своєю дорогою під вагою хреста 
цієї місії любові? (103, 28 - 29) 
 
Всеосяжне значення любові 
32 У всі часи Моє вчення ясно пояснювало 
вам, що його внутрішня сутність - це любов. 
33 Любов є сутність Бога. З цієї сили 
черпають життя всі істоти, з неї виникло 
життя і все творіння. Любов є початком і 
метою в долі всього, що було створено 
Отцем. 
34 Перед лицем тієї сили, яка все рухає, 
освітлює і оживляє, зникає смерть, 
випаровується гріх, минають пристрасті, 
змивається нечистота і вдосконалюється все 
недосконале. (295, 32) 
35. я відкрив вам Своє існування і причину 
вашого існування. Я відкрив вам, що вогонь, 
який дає життя і оживляє все, - це любов. 
Це джерело, з якого виникли всі форми 
життя. 
36 Ось: ви народилися з любові, існуєте з 
любові, знаходите прощення з любові і 
будете з любові вічно. (135, 19 - 20) 
37 Любов є джерелом і причиною вашого 
існування, о люди. Як можна було жити без 
цього дару? Повірте Мені, є багато тих, хто 
має в собі смерть, а є й такі, хто хворіє 



тільки тому, що нікого не любить. Цілющим 
бальзамом, який врятував багатьох, була 
любов, і Божественним даром, який 
піднімає до істинного життя, який спасає і 
підносить, також є любов. (166, 41) 
38 Любов! Той, хто не любить, несе в собі 
глибокий смуток: не володіти, не відчувати 
найпрекраснішого і найвищого, що є в 
житті. 
39 Це те, чого Христос навчив вас Своїм 
життям і Своєю смертю, і те, що Він 
заповідав вам у Своєму Божественному 
Слові, підсумованому в реченні: "Любіть 
один одного любов'ю, яку Я показав вам". 
40. настане день, коли ті, хто не любив, 
звільнившись від своєї гіркоти і забобонів, 
прийдуть і відпочинуть зі Мною, де вони 
повернуться до життя, почувши Моє 
любляче Слово нескінченної ніжності. 
41. істинно кажу вам: У любові Моя сила, 
Моя мудрість і Моя правда. Вона подібна 
до незмірно довгих сходів сходинок, що 
проявляють себе в різних формах від 
найнижчих людських істот до найвищих 
духів, які досягли досконалості. 
42 Любіть, навіть коли вам перешкоджають, 
але любіть завжди. Не ненавидьте, бо 
ненависть залишає слід смерті, а любов 
змушує прощати один одного і всі образи 
гаснуть. (224,34 - 36) 
43 Кажу вам: Той, хто не проявляє свою 
любов у найвищій формі і з абсолютною 
щирістю, той не любить. Він не матиме 
істинного знання і буде володіти дуже 
мало. З іншого боку, той, хто любить всім 
своїм духом і всіма даними йому силами, 
буде нести в собі світло мудрості і буде 
відчувати, що він насправді є власником 
всього, що його оточує; бо те, чим володіє 
Отець, є також власністю його дітей. (168, 
11) 
44 Любов дасть вам мудрість зрозуміти 
істину, яку інші марно шукають на вибоїстих 
шляхах науки. 
45 Дозволь Учителеві направляти тебе у всіх 
діях, словах і думках. Озброюйте себе за 
його добрим і люблячим прикладом, і тоді 
ви проявите Божественну Любов. Так ви 
відчуєте себе близькими до Бога, бо будете 
в гармонії з Ним. 
46 Якщо ви любите, то зможете бути 
лагідними, як був Ісус. (21, 10 - 12) 

47 Хто любить, той розуміє; хто навчається, 
той має волю; хто має волю, той багато чого 
може. Кажу вам, хто не любить усією силою 
духа свого, той не матиме ні духовного 
піднесення, ні мудрості, ні великих діл не 
зробить. (24, 41) 
48 Не дозволяй своєму серцю загордитися, 
бо воно символізує вогонь вічності Того, з 
кого все вийшло і куди все відроджується. 
49 Дух використовує серце, щоб любити 
через тіло. Якщо ви любите тільки за 
законами матерії, ваша любов буде 
скороминуща, бо вона обмежена. Але якщо 
ви любите духовно, то це почуття подібне 
до почуття Отця, який є вічним, досконалим 
і незмінним. 
50. все життя і все створене пов'язане з 
Духом, бо Він володіє вічним життям. Не 
обмежуйте себе, любіть Мене і любіть себе, 
тому що в вас є та Божа іскра "буття", яка не 
знає меж у любові, яка є Сам Бог. (180, 24 - 
26) 
51. піднімайся по стежці, що веде тебе на 
вершину гори, і з кожним твоїм кроком ти 
будеш краще розуміти Моє вчення і 
ставатимеш все більш досконалим в 
інтерпретації Божественного Послання. 
52 Яка мова духу? Це - любов. Любов - 
універсальна мова всіх духів. Хіба ви не 
бачите, що людська любов також говорить? 
Часто вона не потребує слів, вона краще 
промовляє справами, думками. Якщо 
людська любов виражає себе таким чином, 
то якою буде її мова, коли ви 
вдосконалюєтесь у Моїх законах? (316, 59 - 
60) 
53. коли ти роздумуєш про те, що Я є 
мудрість - то мудрість походить від любові. 
Коли ви визнаєте Мене Суддею - ця 
юриспруденція заснована на любові. Коли 
ви вважаєте Мене могутнім - Моя сила 
заснована на любові. Коли ви знаєте, що Я 
вічний - Моя вічність походить від любові, 
бо вона є життя, а життя робить дух 
безсмертним. 
54. любов є світло, є життя і знання. І це 
насіння, яке Я дав вам від початку часів, - 
єдине, яке Я посіяв як досконалий 
землероб на полях, що є вашими серцями. 
(222. 23) 
 
Висока сила любові 



55. о чоловіки і жінки світу, які у своїх 
науках забули єдине, що може зробити вас 
мудрими і щасливими: ви забули любов, 
яка надихає все - любов, яка здатна на все і 
все перетворює! Ви живете посеред болю і 
темряви; бо оскільки ви не практикуєте 
любов, якої Я навчаю вас, ви спричиняєте 
свої фізичні і духовні страждання. 
56. для того, щоб відкрити і зрозуміти Мої 
послання, ви повинні спочатку бути 
добрими і лагідними від серця - чесноти, які 
присутні в кожному дусі з моменту його 
створення; але для того, щоб відчути 
істинне, високе почуття любові, ви повинні 
одухотворити себе, культивуючи свої добрі 
почуття; але ви бажали в житті всього, крім 
духовної любові. (16,31 - 32) 
57. у всі часи у вас були лідери, які навчали 
вас силі любові. Вони були вашими більш 
просунутими братами, з більшим знанням 
Мого Закону і більшою чистотою у своїх 
справах. Вони дали вам приклад сили, 
любові та смирення, коли проміняли своє 
життя, сповнене збочень і гріхів, на 
існування, присвячене добру, жертовності 
та активній благодійності. 
58. з дитинства і до старості ви маєте наочні 
приклади всього, що досягається любов'ю, і 
страждань, викликаних відсутністю 
милосердя; але ви - більш нечутливі, ніж 
каміння - не зрозуміли, як вчитися на 
уроках і прикладах, які дає вам щоденне 
життя. 
59. чи спостерігали ви коли-небудь, як 
навіть хижаки ніжно реагують на поклик 
любові? Так само можуть відповісти стихії, 
сили природи - все, що існує в 
матеріальному і духовному світі. 
60 Тому кажу вам: благословляйте все з 
любов'ю, в ім'я Отця і Творця всесвіту. 
61 Благословляти означає насичувати. 
Благословити - це відчути добро, сказати 
його і передати далі. Благословляти - 
значить насичувати все, що тебе оточує, 
думками про любов. (14, 56 - 60) 
62 Істинно кажу вам: Любов - це незмінна 
сила, що рухає всесвіт. Любов - це джерело 
і сенс життя. 
63. зараз Я відкриваю час духовного 
воскресіння для всіх - час, коли Я принесу 
до цвітіння те благословенне насіння 
любові, яке Я пролив на світ з висоти хреста, 
сповіщаючи вам, що якби люди любили 

один одного, як Я вчив вас, "смерть" була б 
усунена зі світу, і замість неї життя панувало 
б над людьми і проявлялося б у всіх їхніх 
справах. (282,13-14) 
 

V. Форми Божого об'явлення 
 

Розділ 19 - Трійця Божа  
 
Єдність Бога з Христом і Святим Духом 
1 Світло Мого Слова об'єднає людей в цій 
Третій Ері. Моя істина засяє в кожній 
свідомості, зробить так, що зникнуть 
відмінності віросповідань і культів. 
2 Сьогодні одні люблять Мене в Єгові, а 
Христа заперечують, а інші люблять Мене в 
Христі, а Єгови не знають; одні визнають 
Моє існування як Святого Духа, а інші 
сваряться і розділяються через Мою 
Трійцю. 
3 А тепер Я прошу це людство і тих, хто його 
духовно веде: Чому ви віддаляєтеся один 
від одного, коли ви всі сповідуєте істинного 
Бога? Якщо ви любите Мене в Єгові, то ви в 
істині. Якщо ви любите Мене через Христа - 
Він є Шлях, Істина і Життя. Якщо ви любите 
Мене як Духа Святого, ви наближаєтеся до 
Світла. 
4 У вас один Бог, один Отець. У Бозі існують 
не три Божественні Особи, а лише один 
Божественний Дух, який відкрився людству 
на трьох різних етапах розвитку. 
Проникаючи в цю глибину, вони в своїй 
дитячій інфантильності вважали, що бачать 
три Особи, де існує лише один 
Божественний Дух. Тому, коли ви чуєте ім'я 
Єгова, думайте про Бога як про Отця і 
Суддю. Коли ви думаєте про Христа, 
визнайте в Ньому Бога як Учителя, як 
Любов; і коли ви прагнете збагнути 
походження Святого Духа, знайте, що Він є 
не хто інший, як Бог, коли Він відкриває 
Свою безмежну мудрість тим учням, які є 
більш просунутими. 
5. якби Я знайшов людство Першої Епохи 
духовно розвиненим, як сьогодні, то 
відкрив би йому Себе як Отця, Учителя і 
Святого Духа, і тоді люди не бачили б трьох 
божеств там, де є тільки одне. Але вони не 



змогли правильно витлумачити Моє 
вчення, заплуталися б і зійшли б з Мого 
шляху, щоб і далі створювати доступних і 
маленьких божків за своїми уявленнями. 
6 Як тільки люди усвідомлять і приймуть цю 
істину, вони будуть шкодувати, що 
неправильно оцінили один одного через 
помилку, якої можна було б уникнути, 
маючи трохи любові. 
7 Якщо Христос є Любов, то чи можете ви 
повірити, що Він незалежний від Єгови, 
оскільки Я є Любов? 
8 Якщо Дух Святий є Премудрість, то чи 
вірите ви, що Дух цей існує незалежно від 
Христа, бо Я є Премудрість? Чи вважаєте ви, 
що Слово і Дух Святий - це дві різні речі? 
9. достатньо знати лише дещо зі Слова, 
якого Ісус навчав людство, щоб зрозуміти, 
що тільки один Бог існував і вічно буде 
тільки один. Ось чому Я сказав через нього: 
"Хто знає Сина, той знає Отця, бо Він у Мені, 
а Я в Ньому". Пізніше, коли Він оголосив, що 
повернеться до людей в інший час, Він не 
просто сказав: "Я прийду знову", але обіцяв 
послати Духа Святого, Духа Утішителя, Духа 
Істини. 
10 Чому Христос повинен прийти окремо 
від Святого Духа? Хіба Він не міг принести з 
Собою у Своєму Дусі істину, світло і 
розраду? (1, 66 - 70, 73 - 76) 
11 Я ваш Учитель; але не бачте Мене 
окремо від Отця, бо Я є Отець. 
12 Немає різниці між Сином і Святим 
Духом, бо Святий Дух і Син - один Дух, і той 
Дух є Я. 
13 Дивіться в Моїх об'явленнях протягом 
віків одного Бога, Який навчав вас через 
численні та різноманітні уроки: одну книгу з 
багатьма сторінками. (256, 4) 
 
Три способи, якими Бог відкриває себе  
14. тепер ви знаєте причину, чому Отець 
відкривав Себе поетапно, а також 
розумієте, в чому полягає помилка людей 
щодо поняття Трійці. 
15. не намагайся більше надавати Мені 
фізичної форми у своїй уяві, бо в Моєму 
Дусі не існує ніякої форми, так само, як не 
мають форми розум, любов або мудрість. 
16 Це кажу вам, бо багато хто уявляє Мене 
в образі старця, коли думають про Отця; 
але Я не старець, бо Я поза часом, Мій Дух 
не має віку. 

17. коли ви думаєте про Христа, ви відразу 
ж формуєте в своїй свідомості фізичний 
образ Ісуса. Але кажу вам, що Христос, 
Божественна Любов, народжена у плоті, 
Моє Слово, що стало людиною, коли 
залишив тілесну оболонку, злився з Моїм 
Духом, з якого Він вийшов. 
18 Але коли ви говорите про Святого Духа, 
ви використовуєте символ голуба, 
намагаючись уявити Його в якійсь формі. 
Але я кажу вам, що час символів закінчився 
і що з цієї причини, коли ви відчуваєте 
вплив Святого Духа, ви отримуєте Його як 
натхнення, як світло в вашому дусі, як 
ясність, яка розчиняє невизначеності, 
таємниці і темряву. (39, 42, 44 - 47) 
19. з кожним роком у людини все ясніше і 
ясніше уявлення про Мене. Ті, хто пізнав 
Мене через Христа, мають уявлення ближче 
до істини, ніж ті, хто знає Мене тільки через 
Закони Мойсея. Того Бога, за Яким йшли 
натовпи людей і слухалися зі страху перед 
Його праведністю, згодом шукали як Отця і 
Вчителя, коли в їхніх серцях проростало 
зерно Христової любові. (112, 3) 
20. я стою над часом, над усім створеним, 
Мій Божественний Дух не підлягає 
розвитку. Я вічний і досконалий - не так, як 
ви, які дуже добре мають початок, які 
неодмінно підкоряються законам розвитку і 
до того ж відчувають плин часу над своїм 
буттям. 
21 Тож не кажіть, що Отець належить до 
одного віку, Христос до другого, а Дух 
Святий до третього. Бо Отець вічний і не 
належить жодному вікові, але віки Його, і 
Христос, коли Він пішов як людина, є Сам 
Бог, як і Дух Святий, який є не хто інший, як 
Сам Отець ваш, що готує серед вас найвищу 
форму Свого прояву, тобто без допомоги 
жодного земного посередника. (66, 43) 
22. я пояснив вам, що те, що ви називаєте 
Отцем, є абсолютною силою Бога, 
Вселенського Творця, єдиного 
Нествореного; що Той, кого ви називаєте 
Сином, є Христос, тобто одкровення 
досконалої любові Отця до своїх створінь; і 
що те, що ви називаєте Святим Духом, є 
мудрість, яку Бог посилає вам як світло в 
цей час, коли ваш дух здатний краще 
зрозуміти мої одкровення. 
23 Це світло Святого Духа, ця мудрість Божа 
незабаром запанує в цьому третьому віці, 



який ви бачите, і освітить розум людства, 
яке потребує духовності, спраглого істини і 
спраглого любові. 
24 Так само правдиво, люди, що один Бог 
об'явився людям, хоч і в трьох різних 
аспектах: якщо ви шукаєте любові в ділах 
Отця в тому першому віці, ви знайдете її; і 
якщо ви шукаєте світла мудрості, ви також 
знайдете його, так само, як у ділах і словах 
Христа ви зустрінете не тільки любов, але й 
силу і мудрість. Що ж дивного в тому, що в 
цей час ви відкриваєте в діях Святого Духа і 
силу, і закон, і міць, і любов, і ніжність, і 
цілющий бальзам? (293, 20 - 21, 25 - 26) 
25. закон, любов, мудрість - ось три форми 
одкровення, в яких Я явив Себе людині, 
щоб вона на своєму шляху розвитку мала 
тверде переконання і повне знання про 
свого Творця. Ці три фази одкровення 
відрізняються одна від одної, але всі вони 
мають одне і те ж походження, і в своїй 
сукупності є абсолютною досконалістю. 
(165, 56) 
26 В Мені Суддя, Отець і Учитель - три різні 
фази одкровення в одній істоті, три центри 
сили і одна сутність буття: любов. (109,40) 
27 Я Єгова, що визволив вас від смерти на 
всі часи. Я - єдиний Бог, який говорив з 
вами в усі часи. Христос є Моїм "Словом", 
яке промовляло до вас через Ісуса. Він 
сказав вам: "Хто знає Сина, той знає Отця". І 
Дух Святий, який сьогодні промовляє до 
вас, - це теж Я, бо є тільки один Дух Святий, 
тільки одне Слово, і це - Моє. 
28. слухайте, Мої учні: у "Першу Епоху" Я 
дав вам Закон, у Другу навчив вас любові, з 
якою ви повинні тлумачити ці заповіді, а 
тепер, у цю Третю Епоху, Я посилаю вам 
Світло, щоб ви змогли проникнути в сенс 
усього, що було вам відкрито. 
29 Чому ж ти хочеш відкрити три божества 
там, де існує лише один Божественний Дух - 
Мій? 
30 Я дав Закон першим людям, а Мойсеєві 
об'явив, що пошлю Месію. Христос, в Якому 
Я передав вам Своє "Слово", сказав вам, 
коли Його місія вже добігала кінця: "Я 
повертаюся до Отця, від Якого вийшов". Він 
також говорив вам: "Отець і Я - Єдине". Але 
після цього він обіцяв послати вам Духа 
Істини, який, згідно з Моєю Волею і згідно з 
вашою еволюцією, висвітлить таємницю 
Моїх одкровень. 

31. але хто може пролити світло на Мої 
таємниці і пояснити ці загадки? Хто, крім 
Мене, може зняти печатки з книги 
мудрости Моєї? 
32. істинно кажу вам, що Святий Дух, якого 
ви зараз вважаєте чимось відмінним від 
Єгови і Христа, є не що інше, як Мудрість, 
яку Я відкриваю вашому духові, щоб ви 
зрозуміли, побачили і відчули Істину. (32, 22 
- 27) 
33. об'єднай у своєму розумі і дусі Мої 
одкровення як Бога, що проголошують тобі 
Закон; Мої одкровення як Отця, що 
відкривають тобі Мою безмежну любов; і 
Мої вчення як Учителя, що відкривають тобі 
Мою мудрість, - тоді ти отримаєш з усього 
цього суть, Божественний намір: щоб ти 
прийшов до Мене на шляху духовного 
світла - щось більше, ніж просто проявлення 
тобі. Я хочу ввести вас у Своє Царство, де Я 
завжди присутній з вами, назавжди 
всередині вас. (324, 58) 
34 Це буде не перший раз, коли люди 
намагатимуться витлумачити Божественне 
Одкровення або отримати ясність у питанні, 
яке постає перед їхніми очима як таємниця. 
Вже в "Другу Еру", після моєї 
проповідницької діяльності у світі, люди 
замислювалися над особистістю Ісуса і 
хотіли знати, чи був він божественним, чи 
ні, чи був він єдиним з Отцем, чи відмінною 
від Нього особою. Вони всіляко судили і 
досліджували моє вчення. 
35 Тепер я знову стану предметом 
інтерпретацій, дискусій, суперечок і 
розслідувань. 
36. буде перевірено, чи Дух Христа, коли Він 
об'явив Себе, був незалежним від Духа 
Отця; і знайдуться інші, які скажуть, що це 
говорив Святий Дух, а не Отець, і не Син. 
37. але те, що ви називаєте "Святим Духом", 
є Світло Боже, а те, що ви називаєте 
"Сином", є Його "Словом". Отже, коли ви 
чуєте це слово тут, коли ви використовуєте 
моє вчення "Другої Ери" або думаєте про 
Закон і одкровення "Першої Ери", знайте, 
що ви перебуваєте в присутності Єдиного 
Бога, чуєте Його слово і отримуєте світло 
Його Духа. (216, 39 - 42) 
 
Бог як Дух-Творець і Отець  
38 Я є суть усього, що створено. Все живе 
завдяки Моїй безмежній силі. Я є в 



кожному тілі і в кожній формі. Я в кожному 
з вас, але ви повинні підготувати себе і 
зробити себе чутливими, щоб ви могли 
відчути і відкрити Мене. 
39. я - подих життя для всіх істот, бо я - 
Життя. Тому Я дав вам зрозуміти, що якщо Я 
присутній у всіх ваших творах, то для того, 
щоб поклонятися Мені або відчувати Мене 
поруч, не обов'язково робити Моє 
зображення в глині або мармурі. Таке 
нерозуміння лише спокушає людство до 
ідолопоклонства. 
40. через Моє Слово ти відчуваєш гармонію, 
що існує між Отцем і всім створеним, 
розумієш, що Я - Сутність, яка живить усе 
суще, і що ти - частина Мене. (185, 26 - 28) 
41 Дух Отця невидимий, але Він виявляє 
Себе в нескінченних формах. Весь Всесвіт - 
це лише матеріальний прояв 
Божественності. Все створене є 
відображенням Істини. 
42. я оточив існування духовних істот, які є 
дітьми моєї Божественності, відповідно до 
місця, де вони мешкають, низкою форм 
життя, в які я вклав мудрість, красу, життєву 
силу і сенс, щоб дати кожному з цих 
будинків найбільш видимий доказ мого 
існування і уявлення про мою могутність. Я 
вказую вам на те, що сенс життя - любити, 
знати, пізнавати істину. (168, 9 -10) 
43. учні, з Мене вийшли три природи: 
Божественне, Духовне і Матеріальне. Як 
Творець і Власник усього створеного, Я 
можу говорити з вами божественним і в той 
же час зрозумілим способом. Оскільки 
матеріальна природа вийшла з Мене, Я 
також можу дозволити Своєму голосу і 
Своєму слову бути почутим фізично, щоб 
зробити Себе зрозумілим для людини. 
44. я - досконала наука, початок усього, 
причина всіх причин і світло, що все 
освітлює. Я - понад усе створене, понад усе 
пізнання. (161, 35 - 36) 
45. зараз настав час розуміння, 
просвітлення духу і розуму, в якому людина 
нарешті буде шукати Мене духовно, бо 
усвідомить, що Бог - це не особистість і не 
вигадка, а безмежний і абсолютний 
Вселенський Дух. (295, 29) 
 
Христос; любов і слово Боже 
46. перш ніж Отець відкрив Себе людству в 
Ісусі, Він посилав вам Свої одкровення, 

використовуючи матеріальні форми і події. 
Під ім'ям Христа ви пізнали Того, хто 
проявив Божу любов серед людей, але коли 
Він прийшов на землю, то вже об'явив Себе 
як Отець, тому не слід говорити, що Христос 
народився у світі - народився Ісус, тіло, в 
якому перебував Христос. 
47 Подумайте, і ви нарешті зрозумієте 
Мене, і визнаєте, що Христос був до Ісуса, 
бо Христос є любов Божа. (16, 6 - 7) 
48. ось Я з вами, даю вам сили боротися за 
вічний спокій вашого духу. Але істинно кажу 
вам: ще до того, як людство пізнало Мене, 
Я вже просвіщав вас з безкінечності і 
промовляв до ваших сердець. Бо відтоді, як 
Я Єдиний з Отцем, Я завжди перебував у 
Ньому. Століття повинні були пройти над 
людством, поки світ прийняв Мене в Ісусі і 
почув Слово Боже, хоча повинен вам 
сказати, що не всі, хто слухав Моє вчення в 
той час, мали необхідний духовний 
розвиток, щоб відчути присутність Бога у 
Христі. (300, 3) 
49. в Єгову ви вірили, що знаєте жорстокого, 
страшного і мстивого Бога. Тоді Господь, 
щоб звільнити вас від вашої помилки, 
послав вам Христа, Свою Божественну 
Любов, щоб ви, "пізнавши Сина, пізнали 
Отця", а неосвічене людство, знову 
заплутавшись у своєму гріху, вважає, що 
бачить розгніваного і ображеного Ісуса, 
який тільки й чекає приходу в "Духовну 
долину" тих, хто образив Його, щоб сказати 
їм: "Відійди від мене, я не знаю тебе"; і щоб 
вони негайно зазнали найжорстокіших мук 
у вічності. 
50. настав час, щоб ви зрозуміли сенс Мого 
вчення, щоб не впасти в оману. 
Божественна любов не перешкодить вам 
прийти до Мене, але якщо ви не виправите 
своїх помилок, то невблаганний суддя 
вашої совісті скаже вам, що ви недостойні 
увійти в Царство Світла. (16, 46 - 47) 
51. я хочу, щоб ви були подібні до вашого 
Вчителя, щоб ви по праву називали себе 
моїми учнями. Моя спадщина - це любов і 
мудрість. Це Христос прийшов до вас, і це 
Христос промовляє до вас у цю хвилину; 
але не намагайтеся відокремити Мене від 
Бога, або бачити Мене поза Ним, бо Я є і 
завжди був Єдиним з Отцем. 
52. я говорив вам, що Христос є 
Божественна Любов, тому не намагайтеся 



відокремити Мене від Отця. Чи вірите ви, 
що Він є Батьком без любові до Своїх дітей? 
Звідки у вас така ідея? Настав час вам це 
усвідомити. 
53 Нехай ніхто не соромиться називати 
Бога, Творця, Отцем, бо це Його справжнє 
ім'я. (19, 57 - 58) 
54 В Ісусі світ побачив свою Богом створену 
людину. Люди отримували від нього лише 
уроки любові, повчання безмежної 
мудрості, докази досконалої 
справедливості, але ніколи - жодного слова 
насильства, вчинку чи ознаки образи. 
Натомість подивіться, як його ображали і 
знущалися над ним. Він мав владу і всю 
силу в Своїй руці, якої не має весь світ, але 
це було необхідно, щоб світ пізнав свого 
Отця в Його істинній природі, в Його 
істинній справедливості і милосерді. 
55 В Ісусі світ побачив Отця, який віддає все 
для Своїх дітей, не вимагаючи нічого для 
Себе натомість; Отця, який з безмежною 
любов'ю прощає найтяжчі образи, ніколи не 
мстячи, і Отця, який замість того, щоб 
позбавити життя Своїх дітей, які Його 
ображають, прощає їх і Своєю кров'ю вказує 
їм шлях до духовного відкуплення. (160, 46 - 
47) 
56. як людина Ісус був вашим ідеалом і 
втіленням досконалості; щоб у Ньому ви 
мали приклад, гідний учнівства, Я хотів 
навчити вас, якою має бути людина, щоб 
уподібнитися до свого Бога. 
57. є один Бог, і Христос єдиний з Ним, бо 
Він є "Словом" Божества, єдиним шляхом, 
яким можна досягти Отця всього 
створеного. (21, 33 - 34) 
58 учнів, Христос є найвищим проявом 
Божественної Любові, є світлом, яке є 
життям в областях духу; світлом, яке 
пронизує темряву і відкриває істину перед 
кожним духовним поглядом, розчиняє 
таємниці, відкриває двері і вказує шлях до 
мудрості, вічності і досконалості духу. (91, 
32) 
 
Дух Святий - істина і мудрість Божа 
59. у мудрості - сила зцілення і розрада, якої 
прагне твоє серце. Тому Я колись обіцяв 
вам духа істини як духа втіхи. 
60 Але абсолютно необхідно мати віру, щоб 
не зупинятися на шляху розвитку, не 

відчувати страху перед випробуваннями. 
(263, 10 - 11) 
61. це вік світла, в якому Божественна 
Мудрість, яка є світлом Святого Духа, 
освітить навіть найпотаємніші куточки серця 
і розуму. (277, 38) 
 

Розділ 20 - Марія; материнська 
любов Бога 
 
Земне існування Марії у смиренні 
1 Марія - квітка Мого Небесного Саду, 
сутність якої завжди була в Моєму дусі. 
2 Чи бачиш ти тут ці квіти, що ховають свою 
красу в смиренні? Так само і Марія була і є: 
невичерпним джерелом краси для тих, хто 
здатен споглядати її в чистоті і благоговінні, 
і скарбом добра і ніжності для всіх істот. 
3 Марія йшла по світу, приховуючи свою 
божественну природу; вона знала, хто вона 
і хто її Син, але замість того, щоб хвалитися 
цією благодаттю, вона оголосила себе лише 
служницею Всевишнього, знаряддям 
Господніх порад. (8, 42 - 43, 46) 
4 Марія знала, що вона народить Царя, 
могутнішого і більшого за всіх земних царів. 
Але чи тому вона коронувала себе царицею 
серед чоловіків? Чи проголошували її уста 
на площах, вулицях, у простих хатинах чи 
палацах, що вона стане Матір'ю Месії, що з 
її лона вийде "Єдинородний Син" Отця? 
5 Та ні, народе мій, найбільша покірність, 
лагідність і благодать була в ній, і збулася 
обітниця. Її серце людської матері було 
щасливим, і ще до того, як вона народила - 
в той час і потім протягом усього життя Сина 
- вона була найлюблячішою матір'ю, яка 
духовно знала долю Ісуса, місію, яку Він мав 
виконати серед людей, і те, для чого Він 
прийшов. Вона ніколи не опиралася цій 
долі, бо була з нею в одній справі. 
6 Якщо часом вона проливала сльози, то це 
був плач людської матері, це була тілесна 
природа, яка відчувала біль у сині, власній 
плоті. 
7 Та чи була вона ученицею Учителя, Сина 
свого? Ні, Марії не потрібно було нічого 
вчитися в Ісуса. Вона була в самому Отці і 
втілилася лише для того, щоб виконати це 
прекрасне і нелегке завдання. 
8 Чи обмежувалося серце цієї чудової 
матері любов'ю лише до свого 



найулюбленішого Сина? Звичайно, ні; через 
це маленьке людське серце Материнське 
Серце об'являлося в розраді і піднесених 
словах, в порадах і допомозі, в чудесах, в 
світлі і в правді. 
9 Вона ніколи не виставляла себе напоказ, 
ніколи не розуміла слова Учителя 
неправильно. Але як вона була біля ніг ясел, 
що слугували їй колискою, так вона була 
біля ніг хреста, на якому Син, Учитель, 
Отець усього творіння помер і віддав свій 
останній подих як людина. 
10 Так вона виконала своє призначення як 
людська мати і подала піднесений приклад 
для всіх матерів і всіх людей. (360, 28 - 31) 
 
Марія та Ісус  
11 Люди часто дивувалися, чому Ісус навіть 
після розп'яття дозволив побачити себе 
грішниці Магдалині, а потім пішов до своїх 
учнів, але нічого не відомо про те, щоб він 
відвідав свою матір. На це Я кажу вам, що 
не було необхідності давати Себе знати 
Марії так само, як Я зробив це з нею. Бо 
зв'язок між Христом і Марією існував 
завжди, ще до створення світу. 
12. через Ісуса Я відкрив Себе людству, щоб 
врятувати грішників, і Я дозволив їм 
дивитися на Мене після розп'яття, щоб 
відродити віру тих, хто потребував Мене. 
Але істинно кажу вам, що Марія - як 
людина, Моя любляча Мати - не 
потребувала відмиватися від жодної плями, 
і не могла мати жодної нестачі віри, бо 
знала, ким є Христос, ще до того, як віддала 
Йому своє материнське лоно. 
13 Не треба було олюднювати Мого Духа, 
щоб відвідати ту, яка з тією ж чистотою і 
лагідністю, з якою прийняла Мене в лоні 
своєму, повернула Мене в царство, звідки Я 
прийшов. Але хто міг знати, як Я розмовляв 
з нею на самоті, і якою Божественною 
ласкою оточував її Мій Дух? 
14 Так Я відповідаю тим, хто ставив Мені це 
запитання, бо вони часто думали, що 
перший візит Ісуса мав бути до Його Матері. 
15 Наскільки форма, в якій Я давав Себе 
знати Марії, повинна була відрізнятися від 
тієї, в якій Я давав Себе відчути Магдалині і 
Моїм учням. (30, 17 - 21) 
 
Дівоцтво Марії 

16 На вершині гори, де знаходиться 
Учитель, знаходиться також Марія, 
Вселенська Мати - та, що стала жінкою в 
"Другій Ері", щоб диво втілення 
"Божественного Слова" стало реальністю. 
17 Людина часто судила і шукала Марію, а 
також спосіб, яким Ісус прийшов у світ, і ці 
судження розірвали одежу чистоти 
материнського Духа, чиє Серце змусило 
Його Кров пролитися на світ. 
18. за цей час Я зняв завіси невідомого, щоб 
усунути сумніви невіруючого і дати йому 
знання духовного вчення. 
19. люди зробили з Моєї істини, яка подібна 
до дороги, багато манівців, на яких вони 
здебільшого збиваються з дороги. Поки 
одні шукають заступництва Небесної 
Матері, а інші її недооцінюють, її покров 
любові і ніжності вічно огортає всіх. 
20. від початку часів Я відкрив існування 
Духовної Матері, про яку говорили 
пророки, ще до того, як Вона прийшла у 
світ. (228, 1 - 5) 
21 Марія була послана, щоб показати Свою 
чесноту, Свій приклад і Свою досконалу 
божественність. Вона не була такою 
жінкою, як усі інші серед чоловіків. Вона 
була жінкою іншого типу, і світ споглядав її 
життя, дізнавався про її спосіб мислення і 
почуттів, знав про чистоту і витонченість її 
духу і тіла. 
22 Вона є прикладом простоти, смирення, 
самовідданості та любові. Але хоча її життя 
було відоме тодішньому світові і наступним 
поколінням, є багато тих, хто не визнає її 
чесноти, її дівоцтва. Вони не можуть 
пояснити той факт, що вона була одночасно 
і незайманою, і матір'ю. Причиною цього є 
те, що людина за своєю природою 
невіруюча і не вміє судити про Божественні 
справи пробудженим духом. Якби він 
вивчав Священні Писання і осягав втілення 
Марії та життя Її предків, то врешті-решт 
знав би, хто Вона. (221, 3) 
23 Найніжніша Божа любов до своїх 
створінь не має форми 
. Проте в Другу Епоху вона прийняла 
жіночу форму в Марії, Матері Ісуса 
Христа. 
Тому постать Марії, відома з об'явлень 
Діви Марії, слід розглядати лише як 
духовну постать одкровення, прийняту на 
короткий час. 



24. зрозуміти, що Марія існувала завжди, 
оскільки Її сутність, Її любов, Її ніжність 
завжди були в Божестві. 
25 Скільки теорій і помилок створили люди 
про Марію! Про її материнство, її зачаття і її 
чистоту. Скільки вони при цьому 
богохульствували! 
26. того дня, коли вони воістину зрозуміють 
цю чистоту, вони скажуть собі: "Було б 
краще для нас, якби ми ніколи не 
народилися". В їхніх душах горітимуть 
вогняні сльози. Тоді Марія огорне їх своєю 
благодаттю, Божа Матір захистить своїм 
покровом, а Отець простить їх, кажучи з 
безмежною любов'ю: "Дивіться і моліться, 
бо Я прощаю вас, і в вас прощаю і 
благословляю світ". (171, 69 - 72) 
 
Приклад Марії для жінок  
27 Життя вашого Учителя є прикладом для 
всіх людей. Але оскільки жінці не вистачало 
настанов про її завдання як матері, їй була 
послана Марія як втілення божественної 
ніжності, яка з'явилася як жінка серед 
чоловіків, щоб дати вам також свій 
божественний приклад смирення. (101, 58) 
28 Благословенні жінки, ви також належите 
до Мого апостольства. Немає ніякої різниці 
між духом людини і вашим, хоча ви фізично 
різні і завдання у кожного з вас різне. 
29 Прийми Ісуса як пана свого духа і йди за 
Ним дорогою, яку накреслила Його любов. 
Зробіть Його слово своїм і прийміть Його 
хрест. 
30. я промовляю до вашого духа тими 
самими словами, що й до людей, бо ви 
духовно рівні. Проте, якщо ваше жіноче 
серце шукає приклад для наслідування, 
якщо ви потребуєте досконалих прикладів 
для підтримки, щоб удосконалюватися в 
житті, згадайте про Марію, спостерігайте за 
нею протягом усього її земного життя. 
31 Була воля Отця, щоб смиренне життя 
Марії було записане Моїми учнями, які 
знали Її і радилися з Нею протягом усього Її 
служіння. 
32 Це життя - скромне для тих, хто його 
знає, - було осяйне від народження і до 
кінця на землі. Марія написала багато 
сторінок любовного повчання зі смиренням 
свого духу, зі своєю безмежною ніжністю, з 
чистотою серця, зі своєю любов'ю до 
людства, яку вона висловлювала більше 

мовчанням, ніж словами, знаючи, що Той, 
Хто повинен був говорити до людей, - 
Христос. 
33. дух Марії був самою Материнською 
Любов'ю, що виходила від Отця, щоб дати 
людству досконалий приклад смирення, 
послуху і лагідності. Її шлях по світу був 
світлим слідом, її життя було простим, 
величним і чистим. У ній збулися 
пророцтва, які сповістили, що Месія 
народиться від Діви. 
34 Тільки вона змогла виносити в своєму 
лоні насіння Боже, тільки вона була гідна 
залишитися Духовною Матір'ю людства 
після того, як виконала своє завдання перед 
Ісусом.  
35 Тому Марія є для вас, жінки, досконалим 
прикладом. Але зверніться до неї і візьміть 
за взірець її мовчання, її діла смирення, 
безмежного самозречення з любові до 
нужденних, її мовчазного болю, її 
милосердя, яке все прощає, і її любові, яка є 
заступництвом, розрадою і солодкою 
підтримкою. 
36. діви, дружини, матері, дівчата без 
батьків або вдови, самотні жінки, ви, що 
маєте серце, пронизане болем, - кличте 
Марію своєю люблячою і турботливою 
матір'ю, кличте її у своїх думках, прийміть її 
своїм духом і відчуйте її у своєму серці. 
(225, 46 - 54) 
 
Марія як Заступниця, Утішителька і 
Заступниця людства  
37. тихо йшла Марія по світу, але 
наповнювала серця миром, заступалася за 
нужденних, молилася за всіх, а в кінці 
проливала сльози прощення і співчуття за 
невігластво і злобу людську. Чому б вам не 
звернутися до Марії, якщо ви хочете прийти 
до Господа, адже через неї ви отримали 
Ісуса? Хіба Мати і Син не були єдині в 
годину смерті Спасителя? Чи не змішалася в 
той момент кров Сина зі сльозами Матері? 
(8, 47) 
38. я заповідав світові з хреста книгу життя і 
духовної мудрості - книгу, яку повинні були 
тлумачити і розуміти люди впродовж 
століть, віків і епох. Тому Я сказав до Марії, 
здригаючись від болю, біля підніжжя 
хреста: "Жінко, це твій Син", вказуючи Своїм 
поглядом на Івана, який в той момент 
втілював людство, але людство, 



перетворене в доброго учня Христа, 
одухотворене людське єство. 
39 Я також звернувся до Івана зі словами: 
"Сину, це твоя Мати", - словами, які я зараз 
поясню тобі. 
40 Марія уособлювала чистоту, послух, віру, 
ніжність і смирення. Кожна з цих чеснот - це 
сходинка драбини, по якій я зійшов у світ, 
щоб стати чоловіком в лоні цієї святої і 
непорочної жінки. 
41 Ця ніжність, чистота і любов - 
божественне лоно, в якому запліднюється 
насіння життя. 
42. та драбина, по якій Я зійшов до вас, щоб 
стати людиною і оселитися з Моїми дітьми, 
та ж сама драбина, яку Я пропоную вам, 
щоб ви піднялися по ній до Мене, 
перетворившись з людей на духів світла. 
43 Марія - драбина, Марія - материнське 
лоно. Зверніться до неї - і ви зустрінете 
Мене. (320, 68 - 73) 
44. я залишив тебе, Маріє, біля підніжжя 
хреста, на тому пагорбі, який прийняв мою 
Кров і сльози моєї Матері. Там вона 
залишилася чекати на своїх дітей, бо саме 
вона зніме хрест з їхніх плечей і вкаже їм 
дорогу до неба. (94, 73) 
45 Послання Марії було посланням 
розради, ніжної турботи, смирення і надії. 
Вона повинна була прийти на землю, щоб 
виявити свою материнську природу і 
запропонувати своє дівоче лоно, щоб у 
ньому "Слово" стало людиною. 
46 Але її місія не закінчилася на землі. Поза 
цим світом був її справжній дім, звідки вона 
може простягнути покров співчуття і 
турботи над усіма своїми дітьми, звідки 
вона може простежити кроки заблукалих і 
вилити свою Небесну Втіху на стражденних. 
47 За багато століть до того, як Марія мала 
прийти у світ, щоб виконати Божественне 
призначення - зробити з жінки чоловіка, - 
про неї сповістив Божий пророк. Через 
нього ви дізналися, що Діва в утробі зачне і 
народить Сина, якого назвуть Еммануїлом, 
що означає: з нами Бог. 
48. в Марії, бездоганній жінці, на яку зійшов 
Дух Небесної Материнської Любові, 
сповнилася Божественна Обіцянка, 
проголошена Пророком. 
49 Відтоді світ знає її, і люди та народи з 
любов'ю вимовляють її ім'я, і в своєму болю 
тужать за нею, як за Матір'ю. 

50. ви називаєте Її Матір'ю Скорботи, бо 
знаєте, що світ встромив меч болю в її 
серце, і з вашої уяви не йде той скорботний 
лик і той вираз безмежної скорботи. 
51. сьогодні Я хочу сказати вам, щоб ви 
видалили зі своїх сердець той вічний образ 
болю і думали про Марію як про добру, 
усміхнену і люблячу Матір, яка працює 
духовно і допомагає всім своїм дітям 
розвиватися вгору по шляху, зазначеному 
Учителем. 
52 Чи розумієте ви тепер, що місія Марії не 
обмежувалася материнством на землі? Її 
прояв у "Другій Ері" також не був єдиним, 
але для неї відведена нова ера, в якій вона 
буде говорити з людьми від духу до духу. 
53 Мій учень Іван, пророк і провидець, у 
своєму захопленні побачив жінку, 
зодягнену в сонце, діву, осяяну світлом. 
54. ця жінка, ця Діва - Марія, яка прийме у 
своєму лоні не нового Спасителя, а цілий 
світ людей, які будуть живитися в ній з 
любов'ю, з вірою і смиренням, щоб іти 
божественними слідами Христа, Вчителя 
всякої досконалості.  
55. пророк бачив, що жінка страждала, ніби 
народжуючи, але цей біль був болем 
очищення людей, спокутуванням духів. 
Коли біль закінчиться, з'явиться світло в 
душі і радість наповнить дух вашої 
Вселенської Матері. (140, 44 - 52) 
 
Божественна природа Марії 
56. покров вашої Небесної Матері 
споконвіку давав тінь світові і з любов'ю 
захищає Моїх дітей, які є і вашими. Марія як 
Дух не народилася у світі, її материнська 
сутність завжди була частиною Мене. 
57. вона - дружина Моєї чистоти, Моєї 
святості. Вона була моєю дочкою, коли 
стала жінкою, і моєю матір'ю, коли 
прийняла Втілене Слово. (141, 63 - 64) 
58 Марія Божественна за Своєю природою, 
Її дух єдиний з Отцем і Сином. Навіщо 
судити її по-людськи, коли вона була 
обраною дочкою, яка від початку часів була 
оголошена людству як чисте створіння, в 
якому втілиться "Божественне Слово"? 
59. чому ж тоді людина богохульствує і 
сумнівається в Моїй силі, і досліджує Мої 
справи без поваги? Причина в тому, що він 
не занурився в Мої Божественні Настанови, 
не замислився над тим, про що говорять 



Священні Писання, не підкорив себе Моїй 
Волі. 
60. сьогодні, в Третю Еру, він також 
сумнівається в тому, що Марія об'являється 
чоловікам. Але кажу вам, що вона бере 
участь у всіх Моїх справах, бо вона є 
втіленням найніжнішої любові, яка живе в 
Моєму Божественному Дусі. (221, 4 - 6) 
61 Марія - це Дух, настільки злитий з 
Божественністю, що утворює один з її 
аспектів, представлений трьома проявами: 
Отець, Слово і Світло Святого Духа. У цьому 
сенсі Марія є тим Духом Божим, який 
виявляє і втілює Божественну Опіку. (352, 
76) 
62 Як багато хто сподівається досягти 
найвищих небес, щоб зустрітися з Марією, 
яку вони завжди уявляють собі в людській 
подобі, як жінку, якою вона була у світі, 
матір'ю втіленого Христа, і яку вони 
уявляють собі царицею на троні, 
прекрасною і могутньою. 
 63. але Я кажу вам, що ви не повинні 
більше надавати форму Божественному в 
своєму розумі. Марія, ваша Духовна Мати, 
існує, але вона не має ні форми жінки, ні 
будь-якої іншої форми. Вона - свята і 
любляча ніжність, милість якої 
простягається в нескінченність. Вона панує в 
серцях, але її царство - це царство 
смирення, милосердя і чистоти. Але у неї 
немає трону, як це уявляють собі люди.  
64 Вона прекрасна, але такою красою, яку 
не можна уявити навіть з найкрасивішим 
обличчям. Її краса - небесна, а небесне ви 
ніколи не зможете осягнути. (263, 30) 
 
Вселенське сяйво Марії  
65. у Мені живе Марія, ваша Вселенська 
Мати, що дарує найніжніші пестощі своїм 
улюбленим дітям. Вона була у ваших 
серцях, щоб залишити в них свій мир і 
приготування святині. Марія наглядає за 
світом і розпростерла над ним свої крила, 
як жайворонок, щоб захистити його від 
одного полюса до іншого. (145,10) 
66 У Моїй Божественності живе любов-
заступниця; це - Марія. Скільки сердець, які 
залишалися закритими для віри, відкрилися 
через неї для покаяння і любові! Її 
материнська сутність присутня в усьому 
творінні, вона відчувається всіма, але дехто 
заперечує її з відкритими очима. (110, 62) 

67. ті, хто заперечує Божественне 
Материнство Марії, заперечують одне з 
найпрекрасніших об'явлень, яке Божество 
дало людині. 
68. ті, хто визнає божественність Христа і 
заперечує Марію, не знають, що вони 
відрікаються від найніжнішої і 
найпрекраснішої риси, яка існує в Моїй 
божественності. 
69 Скільки є таких, що думають, ніби знають 
Писання, та нічого не знають, бо нічого не 
зрозуміли. А скільки є таких, що живуть в 
омані, незважаючи на те, що вважають, 
ніби відкрили мову творіння. 
70. Материнський Дух з любов'ю діє в усіх 
істотах, Його образ можна побачити скрізь. 
Його Божественна Материнська Любов 
впала благословенним насінням у серця 
всіх створінь, і кожне царство Природи є 
живим свідченням цього, а кожне 
материнське серце - жертовником, 
поставленим перед тією великою Любов'ю. 
Марія була Божественною квіткою, а плід - 
Ісус. (115,15-18) 
 

Розділ 21 - Божа всемогутність, 

всюдисущість і праведність  
 
Сила Божа  
1 Якщо нинішня людина, з усією своєю 
наукою, не в змозі підкорити своїй волі 
стихії природи - то як вона може нав'язати 
свою владу духовним силам? 
2 Подібно до того, як небесні тіла в космосі 
слідують своєму незмінному порядку, і воля 
людини не в змозі змусити їх змінити свій 
курс або свою долю, так само і порядок, 
який існує в духовному, не може бути 
змінений ніким. 
3 Я створив день і ніч, тобто Я є світло, і 
ніхто інший, крім Мене, не може його 
стримати. Те ж саме стосується і духовного. 
(329, 31 - 33) 
4 Якщо ви вірите в Мене, ви можете вірити, 
що Моя сила нескінченно більша, ніж гріх 
людей, і що тому людина і її життя повинні 
змінитися, як тільки гріх поступиться місцем 
світлу істини і праведності.  
5 Чи можеш ти уявити собі життя в цьому 
світі, коли люди виконують волю Божу? (88, 
59 - 60) 



6. для Мене не може бути неможливим 
покаяння людини, її оновлення і її спасіння. 
Тоді Я не був би всемогутнім, і людина була 
б сильнішою за Мене. Невже ви вважаєте 
Мою силу меншою за силу, якою володіє 
зло в людині? Чи вважаєте ви темряву в 
людині вищою за Божественне світло? 
Ніколи не кажи Мені свого серця. 
7 пам'ятайте: Моє завдання після того, як Я 
дав вам буття, - вести вас до досконалості і 
об'єднати всіх вас в одну духовну сім'ю; і не 
забувайте, що Моя Воля виконується понад 
усе. 
8 Я, Божественний Сіяч, непомітно кладу 
насіння любові в кожний дух. Я один знаю, 
коли це насіння проросте в усьому людстві, 
і я один здатний з безмежним терпінням 
чекати плодів моїх справ. (272, 17 - 19) 
9. я не хочу принижувати вас Своєю 
величчю, не хочу хвалитися нею, але все ж 
показую вам її, наскільки на те є Моя воля, 
щоб ви відчули найвищу насолоду від того, 
що маєте за Отця Бога всілякої сили, 
мудрості і досконалості. 
10 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 сильніша за вас людина - горда, 
відважна і сповнена чеснот? (73, 41 - 42) 
11 Що значить сила людська в порівнянні з 
Моєю силою? Що може зробити опозиція 
матеріалістичних народів проти безмежної 
сили одухотворення? Нічого! 
12. я дозволив людині дійти до межі свого 
прагнення до влади і до піку своєї 
зарозумілості, щоб вона могла відкрити для 
себе, що дар свободи волі, яким її наділив 
Отець, є істина. 
13 Але потім, коли він досягне межі, він 
відкриє свої очі до світла і до любові і 
схилиться перед Моєю присутністю, 
підкорений єдиною абсолютною силою і 
єдиною універсальною мудрістю, яка є 
вашим Богом. (192, 53) 
 
Присутність Бога в усьому створеному 

14. я не маю визначеного або обмеженого 
місця, де Я перебуваю в нескінченному, бо 
Моя Присутність є в усьому, що існує, як у 
Божественному, так і в духовному, і в 
матеріальному. Ви не можете сказати про 
Мене, в якому напрямку лежить Моє 
Царство; і якщо ви піднімаєте свій погляд у 
височінь і він спрямований до неба, то 
робіть це лише як щось символічне. Бо 
ваша планета невпинно обертається і з 
кожним рухом відкриває вам нові ділянки 
неба і нові висоти. 
15 При всьому цьому Я хочу сказати вам, що 
між вами і Мною немає ніякої відстані, і що 
єдине, що відокремлює вас від Мене, - це 
ваші незаконні справи, які ви ставите між 
Моїм досконалим Законом і вашим духом. 
16 Чим більша твоя чистота, чим 
піднесеніші твої справи і чим постійніша 
твоя віра, тим ближче, інтимніше, 
доступніше для твоєї молитви ти 
відчуватимеш Мене. 
17 Так само: чим більше ви віддаляєтеся від 
добра, від праведного, від дозволеного і 
віддаєтеся матеріалізму темного і 
егоїстичного життя, тим більше вам 
доведеться відчувати, що Я все більше 
віддаляюся від вас. Чим більше ваше серце 
буде віддалятися від виконання Мого 
закону, тим більш нечутливим воно буде до 
Моєї божественної присутності. 
18 Зрозумійте, чому в цей час Я проявляю 
Своє Слово в цій формі і готую вас до 
діалогу духу з духом. 
19 Оскільки ви вважали Мене нескінченно 
далеким, ви не розуміли, як прийти до 
Мене. Я шукав вас, щоб ви відчули Мою 
божественну присутність і щоб довести вам, 
що немає ніяких просторів і відстаней, що 
розділяють Отця і Його дітей. (37, 27 -32) 
20. якщо ви думаєте, що Я залишив Свій 
престол, щоб відкрити Себе вам, то ви 
помиляєтеся, бо того престолу, який ви собі 
уявляєте, не існує. Престоли - для 
марнославних і зарозумілих. 
21 Оскільки Мій Дух безмежний і 
всемогутній, Він не перебуває в якомусь 
одному місці: Він скрізь, у всіх місцях, в 
духовному і матеріальному. Де ж тоді буде 
той престол, який ви Мені приписуєте? 
22. припини давати Мені матеріальну 
фізичну форму на троні, подібну до земної, 
звільни Мене від людської форми, яку ти 



завжди даєш Мені, припини мріяти про 
небеса, які твій людський розум не може 
осягнути. Коли ви звільнитеся від усього 
цього, це буде так, ніби ви розірвали 
ланцюги, що сковували вас, ніби висока 
стіна впала перед вашим поглядом, ніби 
густий туман розвіявся і дозволив вам 
споглядати горизонт без меж і 
нескінченний, променистий небосхил, але 
доступний вашому духу. 
23 Одні кажуть: Бог на небі, а інші: Бог живе 
в потойбічному світі. Але вони не знають, 
що говорять, і не розуміють, у що вірять. Це 
правда, що Я "мешкаю" на небесах, але не в 
тому місці, яке ви собі уявили: Я живу на 
небі світла, сили, любові, мудрості, 
праведності, блаженства, досконалості. 
(130, 30, 35 - 36) 
24 Моя всесвітня присутність заповнює все, 
в жодному місці або місці проживання 
всесвіту немає порожнечі, все пронизане 
Мною. (309, 3) 
25. я говорив вам, що я настільки близький 
до вас, що знаю навіть найпотаємніші ваші 
думки, що я скрізь, де ви перебуваєте, бо я 
всюдисущий. Я - світло, що освітлює ваш 
розум через натхнення або світлі ідеї. 
26. я в вас, бо я Дух, що вас оживляє, і 
совість, що вас судить. Я у твоїх почуттях і в 
твоєму тілі, бо Я в усьому творінні. 
27 Відчувай Мене все більше і більше в собі 
і в усьому, що тебе оточує, щоб, коли 
прийде момент покинути цей світ, ти 
повністю увійшов у Духовне Життя, і в 
твоєму дусі не порушилися враження, які 
може залишити чуттєвий світ, і ти 
наблизився ще на один крок до Мене, Який 
є Джерелом нескінченної чистоти, з якого 
ти будеш пити вічно. (180, 50 -52) 
28. чи знаєте ви, звідки походить те світло, 
що міститься в словах, вимовлених устами 
голосоносців? Його джерело - в добрі, в 
божественній любові, у вселенському світлі, 
яке виходить від Бога. Це промінь або іскра 
тієї світлої Істоти, яка дарує вам життя; це 
частина безмежної сили, яка все рухає і під 
якою все вібрує, ворушиться і безперервно 
здійснює свої кола. Це те, що ви називаєте 
божественним сяйвом, це світло 
Божественного Духа, яке просвітлює і 
оживляє духовні істоти. 
29 Це сяйво має вплив на дух, а також на 
тіло, на світи, а також на людей, рослини і 

всіх істот, що творяться. Це духовне для 
духу, матеріальне для матерії, інтелект для 
розуму, любов у серцях. Це знання, це 
талант і це самосвідомість, це інстинкт, це 
інтуїція і це вище почуттів усіх істот 
відповідно до їхнього порядку, їхньої 
природи, їхнього роду і ступеня розвитку. 
Але початок один - Бог, і суть одна - любов. 
Що ж може бути неможливого в тому, щоб 
Я просвітив розум цих створінь, щоб 
послати вам послання духовного світла? 
30. рослини отримують життєве 
випромінювання, яке посилає їм Мій Дух, 
щоб вони приносили плоди. Зірки 
отримують силу, яку посилає їм Мій Дух, 
щоб мати можливість обертатися на своїх 
орбітах. Земля, яка є справжнім живим 
свідченням, доступним усім вашим органам 
чуття, безупинно приймає випромінювання 
життя, що змушує виходити з її лона стільки 
чудес. Чому ж тоді людині, в істоті якої, як 
коштовність, сяє присутність Духа, в якій 
утверджується її подібність до Мене, 
неможливо безпосередньо від Мого Духа 
прийняти в свій дух божественне сяйво, що 
є духовним насінням, яке повинно принести 
в ній плід? (329, 42 - 44) 
31 Жодне ваше зітхання не залишиться 
непочутим на Небі, кожна молитва знайде в 
Мені свій відгомін, жодна ваша скорбота чи 
життєва криза не залишиться непоміченою 
Моєю Батьківською любов'ю. Я все знаю, 
все чую, все бачу і в усьому присутній. 
32. оскільки люди думають, що Я 
віддалився від них через їхні гріхи, вони 
відчувають себе далекими від Мене. О 
людське невігластво, що наклало стільки 
гіркоти на їхні вуста! Знай, що якби Я 
видалився з будь-якого Свого створіння, то 
це створіння миттєво припинило б своє 
існування. Але цього не сталося і не 
станеться, бо коли Я дав вам Духа, Я 
наділив вас усіх життям вічним. (108, 44 - 
45) 
 
Удари долі  
33 Не проклинайте випробувань, які 
спіткали вас і весь рід людський, не кажіть, 
що вони є карою, гнівом чи помстою 
Божою, бо тоді ви богохульствуєте. Кажу 
вам, що саме ці нещастя все більше 
наближають людство до гавані спасіння. 



34 Назвіть їх справедливістю, спокутою або 
уроками, і це буде правдою і 
справедливістю. Гнів і помста - це людські 
пристрасті, властиві істотам, які ще далекі 
від душевного спокою, гармонії і 
досконалості. Не просто так ви повинні дати 
моїй любові до вас, яка визначає всі мої 
справи, вульгарну назву "покарання" або 
негідне ім'я "помста". 
35. вважайте, що ви добровільно пішли по 
тернистих стежках або в темні прірви, і що 
ви не прислухалися до Мого люблячого 
заклику, не прислухалися до голосу своєї 
совісті, і тому стало необхідним, щоб біль 
прийшов вам на допомогу, розбудив вас, 
зупинив, привів до тями і змусив 
повернутися на істинний шлях. (181, 6 - 8) 
36. я не караю вас, але я є справедливість, і 
як така я даю відчути її кожному, хто 
порушує мої заповіді. Бо Вічний відкрив вам 
Свій закон, якого ніхто не може змінити. 
37. подивіться, як плаче людина в тяжких 
випробуваннях, коли вона падає в незмірно 
глибоку прірву, коли бачить, як ридає 
дружина від втрати близьких, діти 
позбавлені засобів до існування, а домівки 
занурюються в злидні і морок. Він 
жахається свого нещастя, він впадає у 
відчай, але замість того, щоб молитися і 
каятися у своїх гріхах, він повстає проти 
Мене, кажучи: "Як це можливо, що Бог так 
карає мене?", коли насправді 
Божественний Дух також проливає сльози 
через біль Своїх дітей, і Його сльози - це 
кров любові, прощення і життя. 
38 Поправді кажу вам: Через еволюцію, якої 
досягло людство, поліпшення його 
становища в цей час залежить не тільки від 
Моєї милості. Вона є жертвою самої себе, а 
не мого покарання. Бо Мій закон і Моє 
світло світить у кожній совісті. 
39. моя справедливість зводиться до того, 
щоб вирвати з коренем кожен бур'ян, і 
навіть сили природи виявляють себе 
виконавцями цієї справедливості. Тоді 
складається враження, що все об'єднується 
для викорінення людини, хоча повинно 
служити її очищенню. Але дехто 
обманюється цим і каже: "Якщо нам 
доводиться терпіти такий сильний біль - 
навіщо ми взагалі приходимо в цей світ?", 
не замислюючись над тим, що біль і гріх 
виходять не від Мене. 

40 Людина несе відповідальність за те, що 
залишається в невіданні, що таке 
справедливість і що таке спокута. Звідси 
спочатку його бунт, а потім богохульство. 
Тільки той, хто дослідив моє вчення і 
дотримується мого закону, вже не здатний 
звинувачувати свого батька. (242, 19 - 21) 
З іншого подібного слова Христа 
зрозуміло, що під цим "плевелом" маються 
на увазі не люди, а їхні злі і порочні потяги і 
нахили. 
 
Справедливість Божа  
41. ви подібні до чагарників, у яких іноді 
гілки настільки безплідні і хворі, що 
потребують болючої обрізки, щоб видалити 
хворі частини, і ви могли одужати. 
42 Коли Моя праведність любові видаляє з 
людського дерева хворі гілки, що 
пошкоджують його серце, вона піднімає 
його вгору. 
43 Коли людині відтинають кінцівку, вона 
зітхає, тремтить і стає боягузливою, хоча 
знає, що це робиться для того, щоб 
видалити те, що хворіє, що мертве, і 
загрожує тому, що ще може жити. 
44 Навіть троянди, коли їх обрізають, 
проливають свою життєву кров, як сльози 
болю; але потім вони покриваються 
найпрекраснішим цвітом. 
45 Моя Любов нескінченно вищим чином 
обрізає зло в серці Моїх дітей, іноді 
приносячи Себе в жертву. 
46. коли люди розпинали Мене, Я покрив 
Своїх катів Своєю добротою і Своїм 
прощенням і дарував їм життя. Своїми 
словами і Своїм мовчанням Я наповнював їх 
світлом, захищав і рятував. Так Я стримую 
зло, Я відганяю його Своєю любов'ю, Я 
захищаю і спасаю лиходія. Це прощення 
було, є і буде вічним джерелом спасіння. 
(248, 5) 
47. я не можу винести вам вирок, важчий за 
вагу ваших злочинів. Тому кажу вам, що вам 
нема чого боятися Мене, окрім як самих 
себе. 
48. я один знаю тяжкість, велич і значення 
ваших гріхів. Люди постійно вражаються 
зовнішніми проявами, бо не здатні 
проникнути в серце свого ближнього. Я ж 
дивлюся в серця і можу сказати вам, що до 
Мене приходили люди, звинувачені в 
тяжких гріхах і сповнені каяття за те, що 



образили Мене, але Я знаходив їх чистими. 
Інші ж приходили і говорили Мені, що 
ніколи нікому не робили зла, але Я знав, що 
вони брешуть. Бо хоча їхні руки не 
заплямували себе кров'ю ближнього, але 
кров їхніх жертв, життя яких вони наказали 
забрати, омила їхні душі. Це ті, хто кидає 
камінь, ховаючи руку. Коли я вимовляв у 
своїй проповіді слова "боягузливий", 
"фальшивий" або "зрадник", все їхнє єство 
здригалося, і часто вони віддалялися від 
мого вчення, тому що відчували 
спрямований на них погляд. (159, 42 - 43) 
49. якби в Божественній справедливості не 
було найбільшої любові Отця, якби Його 
справедливість не мала такого походження, 
то це людство вже не існувало б, його гріх і 
його безперервні переступи вичерпали б 
Божественне терпіння; але цього не 
сталося. Людство продовжує жити, духи все 
ще втілюються, і на кожному кроці, в кожній 
людській справі проявляється моя 
справедливість, яка є любов і безмежне 
милосердя. (258, 3) 
50. осягни Моє Слово, щоб не помилятися, 
як багато хто, щодо актів Мого 
Божественного Правосуддя, коли Я владно 
караю тих, хто вчинив лише незначний 
проступок, і, з іншого боку, начебто прощаю 
тих, хто вчинив тяжкий проступок. 
51 Учитель промовляє до вас: Якщо Я караю 
владою того, хто вчинив, здавалося б, лише 
незначний проступок, то це тому, що Я знаю 
слабкість духів, і якщо вони відхиляються 
від шляху виконання Закону, то це може 
бути першим кроком, який приведе їх до 
загибелі. Але коли я докоряю іншим за 
тяжкий злочин, то тому, що знаю, що 
великий гріх є причиною не менш великого 
покаяння для духу. 
52 Не судіть, не засуджуйте, навіть у думках 
своїх не бажайте, щоб Моя справедливість 
впала на тих, хто чинить кровопролиття між 
народами. Подумайте тільки, що вони, як і 
ви, теж Мої діти, Мої створіння, і їм 
доведеться спокутувати свої великі злочини 
великими спокутами. Істинно кажу вам: 
саме ті, на кого ви вказуєте пальцями як на 
тих, хто нещадно руйнував мир і ввергав вас 
у хаос, стануть у прийдешні часи великими 
миротворцями, великими благодійниками 
людства. 

53 Кров мільйонів жертв волає з землі до 
Моєї божественної справедливості, але 
поза людською юрисдикцією вона буде 
Моєю, яка досягне кожного розуму, 
кожного серця. 
54 Суд людський не прощає, не спасає, не 
любить. Я люблю, прощаю, спокутую, 
відроджую, підношу і просвітлюю; і саме 
тих, хто завдав людству стільки болю, Я 
спокутую і врятую, змусивши їх пройти 
через свою велику спокуту, яка стане тим 
горнилом, в якому вони очистяться і 
повністю прокинуться до голосу своєї 
совісті, щоб мати можливість побачити 
найглибше дно своїх справ. Я змушу їх 
пройти той самий шлях, який вони змусили 
пройти свої жертви, свої народи. Але 
врешті-решт вони досягнуть тієї духовної 
чистоти, щоб мати можливість повернутися 
на землю, відбудувати все, що було 
зруйновано, відновити все, що було 
зруйновано. (309, 16 -18) 
55 Знайте, що не тоді, коли приходить до 
вас смерть, судить вас Отець ваш, але цей 
суд починається, як тільки ви усвідомлюєте 
свої вчинки і відчуваєте поклик свого 
сумління. 
56 Мій суд завжди над вами. На кожному 
кроці, чи то в житті людському, чи то в житті 
духовному, ви підлягаєте Моєму суду; але 
тут, у світі, в оболонці тіла, дух стає 
нечутливим і глухим до покликів совісті. 
57 Я суджу вас, щоб допомогти вам 
відкрити очі до світла, звільнити вас від 
гріха і визволити вас від болю. 
58. на Моєму суді Я ніколи не рахую образи, 
які ви могли Мені заподіяти, бо на Моєму 
суді ніколи не з'являється образа, помста, 
навіть покарання. 
59. коли біль входить у ваше серце і вражає 
вас у найчутливіше місце, це для того, щоб 
вказати вам на якусь помилку, яку ви 
робите, щоб ви зрозуміли Моє вчення і щоб 
дати вам новий і мудрий урок. В основі 
кожного з цих випробувань завжди 
присутня Моя любов.  
60. в деяких випадках Я дозволяю вам 
зрозуміти причину випробування, в інших 
випадках ви не можете знайти значення 
цього попередження про Мою 
справедливість, і це тому, що в роботі Отця і 
в житті вашого духу існують глибокі 



таємниці, які людський розум не в змозі 
розгадати. (23, 13 - 17) 
61 Далекий той час, коли вам було сказано: 
"Якою мірою міряєте, такою відміряють і 
вас". Як часто цей закон використовувався 
для того, щоб помститися тут, на землі, і 
відсунути на задній план будь-яке почуття 
милосердя! 
62. зараз Я кажу вам, що Я взяв у свої руки 
цю комірку правосуддя і буду міряти вас 
нею відповідно до того, як ви міряли, хоча Я 
повинен додати в якості пояснення, що в 
кожному Моєму суді буде присутній Отець, 
який дуже любить вас, і Спаситель, який 
прийшов для вашого порятунку. 
63. це людина виносить свій вирок своїми 
справами, часом жахливі вироки, і це твій 
Господь надає тобі допомогу, щоб ти 
знайшов шлях, яким ти зможеш нести свою 
спокуту. 
64. істинно кажу вам: якщо хочете уникнути 
надто болісної спокути, вчасно покайтеся і 
дайте новий напрям своєму життю через 
щире оновлення справами любові і 
милосердя до братів ваших. 
65. зрозумійте, що Я - рятівна брама - 
брама, яка ніколи не буде зачинена для 
всіх, хто шукає Мене з істинною вірою. (23, 
19 - 23) 
66. тепер ти бачиш, що божественна 
справедливість полягає в любові, а не в 
покаранні, як у вас.  
67. коли б Я судив вас за вашим 
беззаконням і застосував ваші страшенно 
суворі закони, то що було б з вами? Тоді ви 
справедливо попросили б Мене проявити 
милість. 
68. та не бійся, бо любов Моя ніколи не 
в'яне, не змінюється, не минає. Ви ж, з 
іншого боку, неодмінно підете з життя, 
помрете і знову народитеся, підете, а потім 
знову прийдете, і так ви будете здійснювати 
своє паломництво, поки не настане день, 
коли ви визнаєте свого Отця і підкоритеся 
Його божественному закону. (17, 53) 
 

Розділ 22 - Божа любов, турбота і 
благодать 
 
Любов Небесного Отця  
1 Не дивуйтеся, що Моя любов слідує за 
вами скрізь, незважаючи на ваші гріхи. Ви 

всі мої діти. У цьому світі ви мали образ 
Божественної любові в любові ваших 
батьків. Ви можете відвернутися від них, 
можете не визнавати їхньої влади, можете 
не підкорятися їхнім наказам, можете не 
прислухатися до їхніх порад, можете 
завдати рани в їхніх серцях своїми злими 
вчинками, можете дати причину, щоб їхні 
очі висохли від великої кількості сліз, щоб 
на скронях з'явилося сиве волосся, а на 
обличчях - сліди страждань, але вони 
ніколи не перестануть любити вас і 
матимуть для вас тільки благословення і 
прощення. 
2. але якщо ці батьки, яких ви мали на 
землі, не будучи досконалими, дали вам 
такі великі докази чистої і піднесеної 
любові, то чому ви дивуєтеся, що Той, Хто 
створив ці серця і дав їм завдання бути 
батьками, любить вас досконалою 
любов'ю? - Любов - це найвища істина. 
Заради істини я став людиною, і заради 
істини я помер як людина. (52, 27) 
3 Любов Моя не здивує вас, але й не 
сумнівайтеся в ній, коли відчуєте, що в світі 
ви часто спорожняєте дуже гірку чашу. 
4. людина може опуститися низько, 
наповнитися темрявою або не зважитися 
повернутися до Мене. Але для всіх настане 
час, коли вони відчують Мене у своєму 
єстві, перестануть відчувати Мене далеким, 
не зможуть вважати Мене чужим або 
заперечувати Моє існування, Мою любов і 
Мою праведність. (52, 30) 
5 Я не хочу бачити вас обвинуваченими 
переді Мною, Я завжди хочу бачити вас 
Своїми дітьми, яким Моя Батьківська любов 
завжди готова прийти на допомогу. Я 
створив вас на славу Мого Духа і щоб ви 
були щасливі в Мені. (127, 41) 
6. навчися любити Мене, зрозумій, як Моя 
любов слідує за тобою всюди, незважаючи 
на твої проступки і гріхи, і ти не можеш 
ухилитися або уникнути її впливу. 
Зрозумійте, що чим серйозніші ваші гріхи, 
тим більша Моя милість до вас. 
7 Людська злоба хоче відвернути Мою 
любов, але вона не може їй протистояти, бо 
любов - це вселенська сила, божественна 
сила, яка все творить і все рухає. 
8 Доказом усього, що Я говорю вам, є те, що 
Я дав вам, коли відкрив Себе вам у цей час, 
коли людство загубилося в безодні свого 



гріха. Моя любов не може відчувати відрази 
до людського гріха, але вона може 
відчувати співчуття. 
9 Пізнайте Мене, прийдіть до Мене, щоб 
омити свої плями в кришталевому джерелі 
Мого Милосердя. Просіть, просіть, і дасться 
вам. (297, 59 - 62) 
10 На мить люди думають, що вони 
настільки недостойні Мене, що не 
розуміють, як Я можу їх так сильно любити. 
І коли вони змирилися з тим, що живуть 
далеко від Отця, то будують життя за 
власними уявленнями, створюють свої 
закони, засновують свої релігійні громади. 
Тому велике їхнє здивування, коли вони 
бачать, що Я приходжу. Тоді вони 
запитують: "Невже наш Отець так сильно 
любить нас, що шукає способу донести до 
нас Себе в такий спосіб?". 
11. люди, я можу лише сказати вам, що я не 
дам загинути тому, що належить мені, і ви - 
мої. Я любив тебе ще до того, як тебе не 
було, і буду любити вічно. (112, 14 - 15) 
 
Опіка і допомога Божа  
12 Учні, Я дав вам усе вчення, якого 
потребує дух для свого розвитку. 
13 Блаженні ті, що знають правду, бо вони 
швидко знайдуть "дорогу". Інші завжди 
відкидають Божественне вчення, бо їхні 
справи здаються їм вищими за мої. 
14 Я люблю вас усіх. Я - пастир, який кличе 
своїх овець, який об'єднує їх і рахує, і з 
кожним днем хоче більшого - який годує їх і 
пестить, піклується про них і радіє, коли 
бачить, що їх багато, хоча іноді плаче, коли 
бачить, що не всі слухняні. 
15 Ось ваші серця: багато з вас приходять 
до Мене, але мало тих, що справді йдуть за 
Мною. (266,23 - 26) 
16 Візьми свій хрест і йди за Мною в 
смиренні. Повірте, що поки ви когось 
втішаєте, даруєте спокій серцю або світло 
духу, Я подбаю про все, що пов'язано з 
вашим матеріальним життям, і нічим не 
залишу без уваги. 
17 вірю, що коли Я промовляю до вашого 
духу, Я також заглядаю у ваше серце, щоб 
пізнати в ньому його турботи, його потреби 
і його бажання. (89, 6 - 7) 
18. не існує рас і племен, якими б 
недосконалими вони вам не здавалися, - 
навіть тих, яких ви не знаєте, бо вони 

живуть у неприступних лісах, - які б не 
зазнали проявів моєї любові. Вони чули 
небесні голоси в момент небезпеки, які 
захищали, оберігали і давали поради. 
19 Ти ніколи не жив покинутим. З самого 
початку, коли ти з'явився на світ, ти був під 
щитом Моєї любові. 
20 Ви, батьки-люди, що ніжно любите своїх 
дітей: чи змогли б ви кинути їх 
напризволяще, коли вони ледве з'явилися 
на світ, коли вони найбільше потребують 
вашої турботи, вашої відданості, вашої 
любові? 
21 Я бачив, що ви дбаєте про своїх дітей, 
навіть коли вони досягли повноліття; навіть 
про тих, хто переступає, хто кривдить вас, 
ви дбаєте з найбільшою любов'ю. 
22 Коли ж ви так реагуєте на потреби ваших 
дітей, то яка ж буде любов вашого 
Небесного Отця, що полюбив вас ще перед 
тим, як ви існували? 
23. я завжди приходив вам на допомогу; і в 
цей час, коли я зустрічаю вас з більшим 
духовним розвитком, я навчив вас, як 
боротися, щоб звести нанівець недобрі 
сили, і як підвищити вібрації добра. (345, 39 
- 42) 
24 Ви зараз вступаєте в новий етап вашого 
життя; шлях прокладено. Візьми свій хрест і 
йди за Мною. Я не кажу вам, що на цьому 
шляху немає випробувань, але коли б ви не 
подолали важкий відрізок шляху або не 
спорожнили чашу страждань, ви почуєте 
голос, що підбадьорює вас і радить вам, 
моя любов буде з вами, допомагаючи вам і 
піднімаючи вас, і ви відчуєте ніжні пестощі 
мого цілющого бальзаму. (280, 34) 
25. коли Я бачу, що ви дозволяєте болю 
перемогти себе і що замість того, щоб 
винести з нього уроки, які містить кожне 
випробування, ви задовольняєтеся плачем, 
прокльонами або просто чекаєте смерті як 
кінця ваших страждань, Я наближаюся до 
вас, щоб з любов'ю звернутися до вашого 
серця, дати йому розраду і надію і зміцнити 
його, щоб воно подолало себе, свою 
слабкість і брак віри, і могло перемогти 
випробування; Бо в цій перемозі - мир, 
світло і духовна радість, яка і є справжнім 
щастям. (181, 10) 
26 Якщо ви вважаєте, що Я перебуваю 
навіть у найдрібніших істотах природи, то як 
Я повинен відректися від вас і 



відокремитися від вас тільки тому, що ви 
маєте в собі недосконалості, адже саме тоді 
ви найбільше потребуєте Мене? 
27 Я є життя і перебуваю в усьому, тому 
ніщо не може померти. Думайте глибоко, 
щоб не залишатися прив'язаними до 
способу вираження. Заспокой свої почуття і 
відкрий Мене в серцевині Слова. (158, 43 - 
44) 
28 Увійдіть усередину себе, і знайдете там 
святиню, ковчег заповіту. Ви відкриєте для 
себе джерело, джерело благодаті і 
благословення. 
29 Немає безпорадного духу, ніхто не 
позбавлений спадщини. З огляду на Моє 
Божественне Милосердя, в усьому всесвіті 
немає нікого, хто міг би назвати себе 
бідним, вигнаним батьком; немає нікого, 
хто міг би назвати себе вигнанцем із земель 
Господніх. 
30 Ті, хто відчувають себе позбавленими 
спадщини, роблять це тому, що не відкрили 
в собі дарів благодаті, або тому, що 
заблукали в гріху, або тому, що засліплені, 
або тому, що відчувають себе негідними. 
31. ви повинні завжди відкривати в собі ці 
дари благодаті; тоді ви відчуєте, що вам 
ніколи не буде бракувати Моєї присутності, 
що в вас завжди буде "хліб", "цілющий 
бальзам", "зброя", "ключі" і все, що вам 
потрібно, бо ви є спадкоємцями Мого 
Царства і Моєї слави. (345, 87) 
32 Між Отцем і дітьми існує зв'язок, який 
ніколи не може бути розірваний, і цей 
зв'язок є причиною розмови між 
Божественним Духом і вами всіма. (262, 35) 
33 Людство потребує Моєї любові, Мого 
слова, щоб достукатися до глибини їхніх 
сердець. Учитель невпинно бореться за те, 
щоб ваші духи з кожним днем ставали все 
більш просвітленими, щоб, звільнившись 
від невігластва, вони могли піднятися у вищі 
області. 
34. ворота мого Царства відкриті, і "Слово" 
Отця приходить до вас з безмежною 
любов'ю, щоб знову вказати вам шлях. 
35. я знову прийшов до людства, але вони 
не відчули Мене, бо Я з'явився духовно, а 
їхній матеріалізм великий. Якщо твій дух 
походить від Мого Божественного Духа - 
чому ж тоді люди не відчувають Мене?..: 
Тому що вони прив'язали свій дух до 
матеріалізму, до нижчих пристрастей. 

36 А ось Агнець Божий, що йде до вас, як 
світло, щоб просвітити вас і принести вам 
істину. (340, 13 - 15) 
 
Смирення Всевишнього 
37. зрозумій, що слово Моє не наповнює 
твій розум марними філософіями, воно - 
суть життя. Я не багач, який пропонує вам 
земні блага. Я - Єдиний Бог, який обіцяє вам 
Царство істинного життя. Я - смиренний Бог, 
який без показухи наближається до своїх 
дітей, щоб своєю ласкою і чудодійним 
словом підняти їх на шлях спокути. (85, 55) 
38 Будьте Моїми рабами, і ніколи не будете 
принижені Мною. 
39. ось, Я прийшов не як цар, і скіпетра та 
вінця не маю. Я серед вас як приклад 
смирення, і більше того, як ваш слуга. 
40. просіть Мене, і Я дам вам; наказуйте 
Мені, і Я буду слухатися, щоб дати вам ще 
один доказ Моєї любові і Моєї смиренності. 
Я лише прошу, щоб ви визнавали Мене і 
виконували Мою волю, а якщо зустрінете 
перешкоди у виконанні своїх обов'язків, то 
моліться і перемагайте в Моє ім'я, і ваші 
заслуги будуть більшими. (111, 46) 
41 Промовляє до вас Отець - Той, хто не має 
перед ким вклонитися в молитві. Поправді 
ж кажу вам: якби був хтось вищий від Мене, 
Я вклонився б перед Ним, бо смирення 
живе в дусі Моєму. 
42. подивіться, як ви, хоча ви Мої малі діти, 
змушуєте Мене сходити до вас, щоб 
говорити з вами, слухати вас і втішати вас, 
замість того, щоб ви намагалися піднятися 
до Мене. (125, 19) 
43. відчуйте у своїх серцях радість від того, 
що вас любить ваш Отець, який ніколи не 
принижував вас Своєю величчю, але 
відкрив її у Своєму досконалому смиренні, 
щоб зробити вас великими і привести вас 
до істинного життя в Його Царстві, яке не 
має ні початку, ні кінця. (101, 63) 
 
Боже милосердя і милосердні страждання  
44. якщо ви вважаєте, що Ісус, оскільки Він 
був Сином Божим, не відчував болю, то ви 
помиляєтеся. 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. 
45 Я прошу тебе: Хто дав чутливість усім 
істотам? 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? Ось чому Я кажу вам, 
що людство розп'яло Мене наново. Коли Я 
буду знятий зі Свого хреста і звільнений від 
тернового вінка? (69,34) 
46. якщо деякі повстають як Мої вороги, Я 
не дивлюся на них як на таких, але тільки як 
на нужденних. На тих, хто вважає себе 
вченим і заперечує Моє існування, Я 
дивлюся з жалем. Тих, хто намагається 
знищити Мене в серцях людей, Я вважаю 
невігласами, оскільки вони вважають, що 
мають силу і зброю знищити Того, Хто є 
Творцем життя. (73, 33) 
47. я являю Себе вам як люблячий Отець, як 
смиренний Учитель, ніколи не байдужий до 
ваших страждань і завжди поблажливий і 
милосердний до ваших недосконалостей, 
бо ви завжди будете дітьми в Моїх очах. 
48. я мушу судити вас, коли бачу, як діти, 
створені з такою любов'ю і призначені для 
Вічного Життя, вперто шукають смерті на 
землі, не дбаючи про духовне життя і не 
бажаючи пізнати досконалості, які несе їм 
це існування. (125, 59 - 60) 
49. оскільки Я - ваш Батько, Я неодмінно 
повинен співчувати тому, що відчувають 
діти. Тільки так ви зрозумієте, що в той час, 
як кожен з вас страждає і відчуває свій 
власний біль, Божественний Дух страждає 
від болю всіх своїх дітей. 
50. на доказ цієї істини Я прийшов у світ, 
щоб стати людиною і нести хрест, який 
уособлював увесь біль і гріх світу. Але якби 
Я, як людина, ніс на Своїх плечах тягар 
вашої недосконалості і відчував весь ваш 
біль, чи міг би Я показати Себе Богом, 
нечутливим до бід Своїх дітей? (219, 11 - 12) 
 
Прощення; Божа благодать і милосердя  
51. я єдиний, хто знає долю всіх, єдиний, 
хто знає шлях, який ви пройшли, і шлях, 
який вам ще належить пройти. Це Я 
розумію ваші страждання і ваші радощі. Я 
знаю, скільки ви блукали в пошуках правди 
і справедливості. Це Моє милосердя 
приймає болісний крик того, хто внутрішньо 
просить у Мене прощення за свої провини. 

52. і як Батько, Я виконую кожне палке 
прохання, збираю ваші сльози, зцілюю ваші 
немочі, даю вам відчути, що ви прощені і 
звільнені від ваших плям, щоб ви могли 
переробити своє життя. 
53. також Я єдиний, хто може пробачити 
вам образи, завдані Мені вами, Моїми 
дітьми. (245, 39 - 41) 
54 У цей час Моє слово просвічує вас 
наново. Я виллю Свою благодать у великій 
кількості, щоб ви були чистими і 
оснащеними. Але якщо ви знову впадете в 
гріх, зрозумійте, люди, що не Я віддаляю 
вас від Свого лона, а ви віддаляєтесь від 
Мене, хоча це і не Моя Воля. Але Моє 
прощення і Моя любов - як відкриті ворота, 
що приймають кожного, хто бажає 
повернутися до Мене покаянним. (283, 69) 
55. в любові, з якою Я прощаю і виправляю 
вас, Я відкриваю Себе. Коли ви жили за 
своєю волею, постійно порушуючи Отця, Я 
не перерізав нитку того гріховного 
існування, не позбавив вас ні повітря, ні 
хліба, не залишив вас у стражданнях, не 
проігнорував вашу скаргу. А природа 
продовжувала оточувати вас своєю 
родючістю, своїм світлом і своїми 
благословеннями. Так Я роблю Себе 
відомим людям і відкриваюся їм. Ніхто на 
землі не може любити вас такою любов'ю, і 
ніхто не може прощати вас так, як я. 
56. твій дух - це насіння, яке Я плекаю і 
вдосконалюю від вічності, поки воно не 
принесе найкрасивіший цвіт і 
найдосконаліші плоди. Як я міг дозволити 
вам померти або залишити вас на поталу 
бурям? Як міг Я покинути вас на вашому 
шляху, коли Я - Єдиний, Хто знає долю всіх 
створінь? (242, 31 - 33) 
57. ви, що заблукали: Я готовий прийняти 
вас і дати вам Свою силу і Своє світло, коли 
ви покличете Мене. Неважливо, чи несете 
ви на своїй душі і дусі тавро великих 
грішників. Я зроблю так, що ти будеш 
благословляти тих, хто тебе скривдив, і 
благословляти Бога за те, що Він вважав 
можливим це чудо в тобі. Тоді ви почнете 
відчувати любов Христа у своєму серці. 
58 Дехто, почувши ці слова, подумає: Як це 
можливо, що великі грішники можуть 
отримати цю благодать так само, як і 
праведники, які мають її за свої заслуги? 



59. о люди, люди, які не бачать далі своїх 
очей! Я завжди дарував вам свої блага з 
милості, ще до того, як ви їх заслужили. 
60. Я відповідаю на чисту думку, а також на 
сумну скаргу того, хто звертається до Мене 
зіпсованим, коли іскра смирення або 
усвідомлення, хоч би й маленька, вислизає 
від нього через брак любові до ближніх. 
61. я - захисник слабких, які проливають 
сльози у своїй великій неспроможності та 
невігластві. Я - божественна Надія, яка 
кличе і втішає тих, хто плаче; Я - добрий 
Ісус, який ніжно пестить тих, хто стогне у 
своєму болю і спокуті. 
62 Я ваш Спаситель, ваш Відкупитель; Я - 
Істина, зрозуміла людині. (248, 18 - 21) 
 

Розділ 23 - Натхнення та об'явлення 
Божі  
 
Божественні натхнення 
1 Учень: Коли ж слово Моє до вас 
приходить, а ви не розумієте його, то 
сумніваєтесь у ньому. Але я кажу вам: Якщо 
вас мучить невпевненість, усамітнитися в 
полі і там, на лоні природи, де в свідках у 
вас є тільки чисте поле, гори і небо, ще раз 
запитайте свого Вчителя. Зануртеся в Його 
слово, і швидко Його любляча відповідь 
дійде до вас. Тоді ви відчуєте, як вас 
понесе, надихне, наповнить незвідане 
духовне блаженство. 
2 Таким чином ви перестанете бути людьми 
маловірними, бо ви знаєте, що кожне Боже 
Слово містить у собі істину, але щоб 
отримати доступ до нього, треба ввійти в 
нього з відданістю і чистим розумом, бо 
воно є святинею. 
3 Кожного разу, коли ти готовий і хочеш 
щось дізнатися, твоє прагнення до світла 
притягне божественне світло. Скільки разів 
Я говорив тобі: піди в гірське усамітнення і 
розкажи Мені свої турботи, свої страждання 
і свої потреби. 
4 Ісус навчив вас цих уроків у Другій Ері на 
Своєму прикладі. Згадайте Мій приклад, 
коли Я перед початком Свого 
проповідницького служіння усамітнювався 
в пустелі для молитви. Згадай, що в останні 
дні Свого існування серед людей, ще до 
того, як піти в синагогу молитися, Я йшов в 

усамітнення Оливного гаю, щоб поговорити 
з Отцем. 
5 Природа - це храм Творця, де все 
підноситься до Нього, щоб поклонятися 
Йому. Там ви можете отримувати 
безпосередньо і без домішок сяйво вашого 
Отця. Там, далеко від людського егоїзму і 
матеріалізму, ви відчуєте, як мудрі 
натхнення проникають у ваше серце, 
спонукаючи вас творити добро на своєму 
шляху. (169, 28 - 31) 
6 Ви повинні пильнувати, учні, бо Я не 
тільки говоритиму до вас через ці вуста, але 
й даватиму Себе знати духові вашому в ті 
хвилини, коли тіло ваше спить. Я навчу вас 
віддаватися підготовленим сну і відривати 
свій дух від земного, щоб він міг піднятися в 
області світла, де він отримає пророцтво, 
яким він освітить свій шлях, а потім 
передасть своє послання розуму. (100, 30) 
7 Я ніколи не був далекий від вас, як ви 
іноді вважали, і ніколи не був байдужий до 
ваших страждань, і ніколи не був глухий до 
ваших закликів. Це те, що сталося: Ти не 
намагався вдосконалити свої вищі чуття і 
очікував, що сприймеш Мене чуттями плоті. 
Але кажу вам, що час, коли Я дарував це 
людям, був дуже далеким. 
8 Якби ви доклали трохи зусиль для 
розвитку деяких своїх духовних здібностей, 
таких як внутрішнє піднесення через 
духовне споглядання, молитву, ворожіння, 
пророчий сон або духовне бачення, - 
запевняю вас, через кожну з них ви 
з'єдналися б зі Мною і, отже, отримали б 
відповіді на свої питання і божественне 
натхнення у своїх думках. 
9. я завжди готовий говорити з вами, 
завжди чекаю вашого піднесення і духовної 
готовності, щоб догодити вам і ощасливити 
вас, відкривши Себе вашому духу. Для 
цього потрібно лише з найбільшою щирістю 
приготуватися до отримання цієї благодаті. 
(324, 52 - 54) 
10 Запитайте ваших учених, і якщо вони 
чесні, то скажуть вам, що вони просили в 
Бога натхнення. Я давав би їм більше 
натхнення, якби вони просили Мене про 
нього з більшою любов'ю до ближніх і з 
меншим марнославством до себе. 
11 Поправді кажу вам: Усе, що ви 
накопичили з істинних знань, походить від 
Мене. Все, що є у людей з чистого і 



високого, Я в цей час використаю на вашу 
користь, для цього Я вам це дарую. (17, 59 - 
60) 
12. зараз настав час, коли Мій Дух 
безперестанку промовляє до совісті, духу, 
розуму і серця людей. Мій голос доходить 
до людей за допомогою думок і 
випробувань, через які багато хто 
пробуджується з власної волі до істини, 
оскільки ті, хто керує або наставляє їх, 
сплять і бажають, щоб світ ніколи не 
прокинувся. (306, 63) 
13 У "Третю Еру" Я з ясністю Своїх проявів 
здійснив те, що було неможливим для 
людини: Доносити Себе через людську 
здатність до розуміння. 
14 Зрозумійте Мене, учні, бо в діалозі Духа 
з Духом, який чекає на вас, ви будете 
відчувати Мою Присутність вічно. Якщо ви 
будете знати, як підготувати себе, то вже не 
скажете Мені: "Господи, чому Ти не 
приходиш? Чому Ти не бачиш мого болю?". 
Ти більше не будеш так зі Мною 
розмовляти. Істинно, учні, істинно кажу вам: 
хто буде так говорити до Мене, той дасть 
відчутний доказ свого невігластва і 
непідготовленості. 
15. я не хочу бачити Моїх учнів 
відокремленими від Мене, я хочу, щоб ви 
говорили Мені у своєму дусі: "Учитель, Ти 
серед нас, наш дух відчуває Тебе, Твоя 
Мудрість - джерело мого натхнення". Це 
справжнє зізнання, яке я хочу почути від 
вас. (316, 54) 
 
Адаптація Божественних Одкровень до 
людського розуміння  
16. ваші мови занадто обмежені, щоб 
відкривати Божественне; тому Мені 
доводилося завжди говорити з вами 
притчами, порівняннями; але тепер ви 
бачите, що навіть коли Я говорив з вами 
таким чином, ви мало розуміли Мене, тому 
що вам не вистачало необхідної волі, щоб 
осягнути Мої одкровення. (14, 50) 
17 У кожному віці ви чекали на Мене, і все 
ж, коли б Я не був з вами, ви не впізнавали 
Мене через свою непідготовленість і 
духовність. Я кажу вам: Яку б форму не 
приймала Моя Присутність, вона завжди 
буде містити в собі істину і божественну 
життєву сутність. 

18. Я говорив тобі, що використовував різні 
форми, щоб зробити Себе відомим світові. 
Але вони не були маскою, щоб приховати 
від вас Мій дух, а служили для того, щоб 
олюднити Мене, обмежити Мене і таким 
чином зробити Мене чутним і відчутним 
для людей. 
19 А Я кажу вам, що перш ніж судити, ви 
повинні спочатку почути цей голос, аж поки 
не настане момент вашого переконання 
або просвітлення, коли стане легше на душі. 
(97, 11 - 12) 
20. доки люди залишатимуться у своїй 
сліпоті та невігластві, доти вони будуть 
причиною того, що Бог, який є перш за все 
Батьком, буде гуманізувати, обмежувати та 
зменшувати Себе по відношенню до Своїх 
дітей, щоб бути зрозумілим. Коли ви 
дозволите Мені з'явитися перед вами у 
славі, в якій ви побачите Мене? 
21. ви повинні бути великими, щоб уявити 
Мою велич, і тому Я приходжу знову і 
знову, щоб дати вам духовну велич, щоб ви 
могли відчути нескінченну насолоду від 
пізнання вашого Батька, від відчуття Його 
любові, від слухання божественного 
концерту, що лунає над вами. (99, 26 - 27) 
22 Зовнішньою частиною цього об'явлення 
Отця на горі Синай був камінь, який 
слугував засобом закарбування на ньому 
Божественного Закону. 
23 Зовнішнім проявом Бога людству через 
Ісуса було тіло, людська форма Христа. 
24 У теперішньому часі зовнішня частина 
Мого прояву була носієм голосу, і саме 
тому ця форма одкровення, як і в минулі 
часи, повинна закінчитися. 
25. зрозумійте, що ви - діти Духовного 
народу, які повинні живитися не формою, а 
сутністю. Якщо ви правильно зрозумієте 
Моє слово, то ніколи більше не впадете в 
ідолопоклонство, не будете чіплятися за 
зовнішні акти поклоніння, за обряди, за 
минуще, бо завжди будете прагнути до 
сущого, до вічного. (224, 69 - 71) 
 
Різні види Божих об'явлень  
26. людство хотіло б, щоб прихід нового 
Месії врятував його від прірви, або хоча б 
почути голос Божий, як голос людини, що 
лунає в повітрі. Але кажу вам, достатньо 
було б трохи поспостерігати або зібрати свій 
дух в медитації, щоб надати йому 



чутливості, і вже ви почули б, 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. (61, 
49) 
27 Просвітлені минулих часів завжди 
бачили сяйво світла, завжди чули Моє 
слово. Пророки, натхненні, предтечі, 
засновники вчень високої духовності 
свідчили, що чули голоси, які немовби 
долинали з хмар, гір, вітру чи ще з якогось 
місця, яке вони не могли визначити; що 
чули голос Божий, ніби він виходив з 
вогняних язиків і таємничого відлуння. 
Багато хто чув, бачив і відчував за 
допомогою своїх органів чуття, інші - за 
допомогою своїх духовних якостей; те ж 
саме відбувається і в цей час. 
28. істинно кажу вам: ті, хто отримував Мої 
послання за допомогою своїх фізичних 
почуттів, інтерпретували Божественне 
натхнення духовно, і це вони робили 
відповідно до свого фізичного і духовного 
оснащення, відповідно до часу, в якому 
вони перебували в світі, так само, як це 
відбувається зараз з людськими 
інструментами, які ви називаєте "носіями 
голосу" або "носіями дарів". Але я повинен 
сказати вам, що в минулі часи, як і в 
сьогоденні, вони додавали до чистоти 
Божественних одкровень свої власні ідеї 
або ті, що панували в їхньому середовищі, і 
свідомо чи несвідомо змінювали чистоту і 
безмежну сутність істини, яка насправді є 
любов'ю в її найвищих проявах. 
29 Духовні вібрації і натхнення були в них, і 
як "перші", так і "останні" свідчили і будуть 
свідчити про це натхнення, яке досягало 
їхніх духів, майже завжди не знаючи як, так 
само, як це відбувається з багатьма сьогодні 
і як це буде відбуватися з ще більшою 
кількістю завтра. 
30 Слова, тлумачення і спосіб дій залежать 
від людей і часу, в якому вони живуть, але 
понад усе - найвища істина. (16, 11 - 14) 
31. час від часу необхідно, щоб Мій Дух 
проявляв себе в доступній і зрозумілій для 
вашого розуміння формі. Ця потреба 
говорити з вами викликана вашим 

непослухом Моєму Закону, вашим 
відхиленням від істинного шляху. 
32 Людина є найбільш непокірною істотою 
у творінні через свободу волі, якою вона 
користується. До сьогоднішнього дня він не 
бажав підкорятися вказівкам совісті. 
33 Слово Моє хоче одних стримати, інших 
наставити, всіх укріпити в істині і врятувати 
вас від безодні. 
34. не ображайтеся на те, як Я відкриваю 
Себе зараз, що так відрізняється від того, як 
це було в Другу Епоху. Знайте, що Я ніколи 
не використовував одну і ту ж форму двічі, 
бо це означало б залишити вас з одним і 
тим же вченням, і Я завжди приходжу, щоб 
викладати вам нові уроки і допомагати вам 
робити нові кроки. (283, 39 - 42) 
35 Моє Слово промовляє багатьма 
способами: через совість, через 
випробування, які говорять про Мене, через 
сили природи або через Моїх духовних 
дітей. Моє слово універсальне. Кожен, хто 
підготується, почує Мій голос. (264, 48 u.) 
 
Потреба в Божественних об'явленнях  
36 Мої Божественні настанови призначені 
не тільки для духу - ні, вони повинні також 
досягти людського серця, щоб і духовна, і 
фізична частини істоти стали гармонійними. 
37. Божественне Слово покликане 
просвітлювати розум і робити чутливим 
серце людини, а життєва сутність, що 
міститься в цьому Слові, покликана живити і 
підносити дух. 
38 Для того, щоб життя людини було 
повноцінним, їй конче потрібен духовний 
хліб, так само, як вона працює і трудиться 
заради матеріальної поживи. 
39 "Не хлібом єдиним живе людина", - 
говорив Я вам у "Другій Ері", і Мої слова 
залишаються актуальними, бо ніколи 
людина не зможе обійтися без духовного 
живлення, не зазнаючи на землі хвороб, 
болю, темряви, нещасть, страждань і 
смерті. 
40 Матеріалісти можуть заперечити, що 
люди вже живуть з того, що дає їм земля і 
природа, і їм не потрібно прагнути до 
чогось духовного, що живить їх, що зміцнює 
їх на життєвому шляху. Але мушу вам 
сказати, що це не досконале і повноцінне 
життя, а існування, якому бракує 
найголовнішого - духовності. (326, 58 - 62) 



41. завжди Я відкривав Себе людині 
простим способом, щоб вона могла 
зрозуміти Мене, завжди Я робив це в 
межах досяжності вашого розуму і серця. Я 
зійшов до вас, щоб дати вам приклад 
смирення, коли Я поблажливо ставився до 
вашого убогого життя, щоб підняти вас до 
кращого життя. (226, 54) 
42. тут виповнюється слово, яке Я дав вам, 
коли Ісус у "Другій Ері" подякував Своєму 
Отцеві за те, що Він сховав Свою мудрість 
від вчених і освічених, але дав і відкрив її 
смиренним. 
43. так, народе Мій, бо ті, кого ти називаєш 
вченими, пишаються собою і хочуть 
пригнічувати простий народ, навчаючи його 
лише тому, що вони вважають крихтами 
хліба, який вони отримали від Мене. 
44 Бідні, з іншого боку, "маленькі люди", 
які, безумовно, знають труднощі, які 
приносить з собою життя, а також пов'язані 
з ним позбавлення - як тільки вони можуть 
назвати щось своїм, тоді вони відчувають, 
що це занадто багато для них, і тому вони 
діляться цим з іншими. 
45. а тепер додам: якщо жадібний стане 
щедрим, а зарозумілий - смиренним, то 
вони миттєво візьмуть участь у всьому, що Я 
приготував для того, хто вміє жити 
доброчесно. Бо Моя любов не часткова, 
вона всеосяжна, вона до всіх Моїх дітей. 
(250, 17) 
 
Безмежність Божественних Одкровень  
46 Це вчення, яке має висвітлити Третій Вік, 
не є Моїм останнім. Духовне не має кінця. 
Мій Закон світить, як божественне сонце, в 
кожній совісті. Застій і занепад властиві 
тільки людині, і вони завжди є наслідком 
пороків, слабкостей або розгулу 
пристрастей. 
47. як тільки людство заснує своє життя на 
духовних засадах і буде нести в собі ідеал 
вічності, яким надихає вас моє вчення, воно 
знайде шлях прогресу і досконалості, і 
ніколи більше не зійде зі шляху свого 
висхідного розвитку. (112, 18) 
48. якщо ви думаєте, що Я тільки тепер 
відкрив вам щось із духовного життя, то ви 
дуже помиляєтесь; бо ще раз кажу вам: 
Божественне наставлення почалося, коли 
народилася перша людина, і Я не 
перебільшую, коли кажу вам, що Моє 

наставлення почалося зі створенням духів, 
ще до того, як був світ. (289, 18) 
49 Коли люди ще вірили, що існує лише те, 
що вони здатні побачити своїми очима, а 
самі вони не знали форми світу, в якому 
живуть, вони уявляли собі Бога, який 
обмежувався лише тим, що бачили їхні очі. 
50 А в міру того, як їхній розум поступово 
розгадував одну таємницю за іншою, 
всесвіт розширювався перед їхніми очима 
все більше і більше, а велич і всемогутність 
Бога все більше і більше зростали для 
здивованого людського розуму. 
51. тому Я повинен був дати вам вказівку в 
цей час, яка гармонійно відповідає вашому 
розвитку. 
52. але я запитую вас: чи матеріальне 
знання містить моє одкровення? Ні, знання, 
яких Я навчаю вас, стосуються існування 
поза межами природи, яку ви бачите і яку 
так довго досліджували. Моє одкровення 
показує шлях, який веде дух на рівень 
життя, з якого він може відкрити, 
розпізнати і зрозуміти все. 
53. чи не здається вам неможливим або 
принаймні дивним те, що Бог духовно 
об'являє себе людям - що духовний світ 
об'являє себе і проявляється у вашому житті 
- що невідомі світи і сфери спілкуються з 
вами? Ти хочеш, щоб твоє пізнання 
зупинилося і Отець ніколи не відкривав тобі 
більше того, що вже відкрив? 
54 Не будьте звичними і не встановлюйте 
меж для пізнання вашого духу! 
55 Сьогодні ви можете заперечувати, 
боротися і переслідувати вчення духа, але Я 
знаю, що завтра ви вклонитеся істині. 
56 Кожне божественне об'явлення 
боролося і відкидалося при його появі; але, 
нарешті, це світло перемогло. 
57 Коли справа доходила до наукових 
відкриттів, людство так само недовірливо 
ставилося до них; але врешті-решт воно 
було змушене схилитися перед реальністю. 
(275, 64 - 70) 
58 Коли із серця людства храм Святого Духа 
підніметься в нескінченність, в їхньому 
середовищі з'являться нові одкровення, які 
будуть тим більшими, чим більше духовні 
істоти розвиватимуться вгору. (242, 62) 
59. як ви можете думати, що, зійшовши до 
вас, Я міг би знехтувати іншими народами, 
коли ви всі Мої діти? Невже ви думаєте, що 



хтось далекий або поза Мною, хоча Мій Дух 
всеосяжний і охоплює все створене? 
60. все живе і живиться від Мене. Ось чому 
мій вселенський промінь зійшов на всю 
земну кулю, і дух прийняв мій вплив в 
цьому і інших світах, бо я прийшов 
врятувати всіх своїх дітей. (176, 21) 
61. мій прояв через глашатаїв, згідно з 
моєю волею, буде лише тимчасовим, 
коротким етапом підготовки, який 
послужить цьому народу нормою, законом 
і основою для того, щоб свідчити і 
поширювати цю істину і проголошувати 
світові присутність "Третьої Ери". 
62. так само, як людському розуму було 
призначено, що моя маніфестація буде 
такою ж швидкоплинною, як спалах 
блискавки, так само було призначено, що 
тільки деякі групи людей будуть покликані 
бути присутніми на цьому одкровенні і 
отримати це послання.  
63 Діалог від духу до духу, з іншого боку, 
охопить весь людський рід, без часових 
обмежень, бо ця форма шукати Мене, 
приймати Мене, молитися Мені, чути Мене 
і відчувати Мене дійсна на всю вічність. 
(284,41 - 43) 
 
Прояв Божої присутності в людині  
64. я хочу зробити вас Моїми учнями, щоб 
ви навчилися відчувати Мене, як діти, які є 
від Мого Духа. Чому б тобі не відчувати 
Мою Присутність у собі, адже ти створений 
з Моєї власної сутності, є часткою Мене? 
65. ти не відчуваєш Мене, тому що не 
усвідомлюєш цього, тому що тобі бракує 
духовності й оснащення, і скільки б знаків і 
емоційних вражень ти не отримував, ти 
приписуєш їх матеріальним причинам. Ось 
чому Я кажу вам, що хоча Я з вами, але ви 
не відчуваєте Моєї присутності. 
66. а тепер кажу вам: хіба не природно, що 
ви відчуваєте Мене в своєму єстві, адже ви - 
частина Мене? З огляду на це, хіба не 
правильно, щоб ваш дух з часом злився з 
Моїм? Я відкриваю вам істинну велич, яка 
повинна бути в кожній людині, бо ви 
заблукали і стали духовно меншими в 
бажанні бути великими на землі! (331, 25 - 
26) 
67 Я більше не хочу, щоб ти говорив Мені: 
Господи, чому Ти далеко від Мене, чому Ти 

не чуєш мене, чому я відчуваю себе 
самотнім на життєвій дорозі? 
68. любий народе: Я ніколи не залишаю 
Своїх дітей, це ви відходите від Мене, тому 
що вам не вистачило віри, і ви самі 
відкинули Мене і закрили двері ваших 
сердець для Мене. (336, 60) 
69. Я не хочу, щоб ви відчували Мене на 
відстані, бо Я сказав вам, що завдяки 
вашому одухотворенню ви всі 
відчуватимете Мене, сприйматимете Мене 
безпосередньо. Ваш дух почує Мій голос і 
духовно ви побачите Мою Присутність. Так 
Я побачу твій дух з'єднаним з Моїм 
назавжди, бо така Моя Воля. (342, 57) 
 

VI. діло Боже 
 

Розділ 24 - Духовне і матеріальне 
творіння  
 
Створення духовних істот  
1 Ще до того, як виникли світи, ще до того, 
як ожило все творіння і матерія, Мій 
Божественний Дух уже існував. Але як 
Всеєдність Я відчував усередині Себе 
безмірну порожнечу, бо Я був як цар без 
підданих, як учитель без учнів. Тому Я 
задумав створити істот, подібних до Мене, 
яким присвячу все Своє життя, яких 
любитиму так глибоко і близько, що - коли 
прийде час - без вагань пожертвую їм Свою 
Кров на хресті. 
2 Не ображайтеся, коли Я скажу вам, що 
любив вас ще до того, як ви існували. Так, 
улюблені діти! (345, 20 - 21) 
3 Божественний Дух був сповнений любові, 
хоча існував Він один. Ще нічого не було 
створено, нічого не існувало навколо 
Божественної Істоти, а Він любив і відчував 
себе Батьком. 
4 Кого Він полюбив? Чиїм Отцем Він 
відчував Себе? Це були всі істоти і всі 
створіння, які вийдуть з Нього і сила яких 
спочиває в Його Дусі. У тому Дусі були всі 
науки, всі сили природи, всі істоти, всі 
основи творіння. Він був вічністю і часом. У 
Ньому було минуле, теперішнє і майбутнє, 
ще до того, як виникли світи і істоти. 



5 Це божественне натхнення стало 
реальністю під безмежною силою 
божественної любові і почалося життя. (150, 
76 - 79) 
6. щоб Бог міг називати Себе Отцем, Він 
викликав із Свого лона духів - істот, які були 
подібні до Нього за Своїми божественними 
якостями. Це було ваше походження, тому 
ви піднялися до духовного життя. (345, 22) 
7. причиною твого створення була любов, 
божественне бажання поділитися з кимось 
Моєю силою; і причиною того, що Я наділив 
тебе свободою волі, також була любов. Я 
хотів відчувати любов Моїх дітей - не 
обумовлену законом, а зі спонтанного 
почуття, яке повинно вільно вириватися з 
вашого духу. (31, 53) 
8 Кожен дух походить від чистої думки 
Божества; тому духи є досконалим 
витвором Творця. (236, 16) 
 
Робота великих духів у справі творення 
9 Ілля - це Великий Дух, що сидить праворуч 
Бога, який у смиренності своїй називає себе 
слугою Божим; через його посередництво, а 
також через інших великих духів Я рухаю 
духовний всесвіт і виконую великі й високі 
настанови. Так, Мої учні, Я маю сонми 
великих духів на службі у Мене, які керують 
творінням. (345, 9) 
 
Божі провидницькі думки  
10. слухайте, учні: Перш ніж ви прийшли в 
життя, Я вже існував, і в Моєму Дусі був 
схований ваш. Але Я не хотів робити вас 
спадкоємцями Мого Царства, не набувши 
заслуг, і не хотів, щоб ви володіли тим, що 
існує, не знаючи, хто вас створив, і не хотів, 
щоб ви відходили від Мене без напряму, 
без мети і без ідеалів. 
11. ось чому Я дав вам совість, щоб вона 
служила вам дороговказом. Я дарував вам 
свободу волі, щоб ваші справи мали істинну 
цінність переді Мною. Я дав вам дух, щоб 
він завжди прагнув піднятися до світлого і 
чистого. Я дав вам тіло для того, щоб за 
допомогою серця ви мали відчуття добра і 
прекрасного, і щоб воно служило вам 
пробним каменем, постійним 
випробуванням, а також інструментом для 
життя в матеріальному світі. (35, 48 - 49 o.) 
 

Створення матеріальних світів для 
духовних істот  
12 Коли простір уперше був осяяний 
присутністю духів, вони - ще хитаючись і 
спотикаючись, як малі діти, і не маючи ні 
розвитку, ні сил, щоб перебувати в місцях 
високої духовності, - відчули потребу в точці 
опори, опори, щоб відчувати себе 
сильними; і тому їм була дана матерія і 
матеріальний світ, і в своєму новому стані 
вони набули досвіду і знань. (35, 50) 
13. всесвіт наповнився істотами, і в усіх них 
проявилися любов, сила і мудрість Отця. Як 
невичерпне джерело життя було лоно 
Господнє з того моменту, коли Він повелів 
атомам об'єднатися в істоти і тіла і надати 
їм форму. 
14 Спочатку існувало духовне життя, 
спочатку існували духовні істоти, а вже 
потім матеріальна природа. 
15. оскільки було вирішено, що багатьом 
духовним істотам доведеться прийняти 
тілесну форму, щоб жити в матеріальних 
світах, то все було влаштовано заздалегідь 
так, щоб діти Господа застали все готове 
для них. 
16. він обсипав благословеннями шлях, 
яким повинні були йти його діти, наповнив 
життям всесвіт і наповнив красою шлях 
людини, в яку він вклав божественну іскру: 
совість і дух, створивши її з любові, розуму, 
сили, волі і свідомості. Але все, що існує, Він 
огорнув Своєю силою і показав йому його 
долю. (150, 80 - 84) 
17 Коли Отець створив світ і дав йому долю 
бути місцем спокути, Він уже знав, що Його 
діти стануть жертвами слабкостей і гріхів на 
своєму шляху, що їм знадобиться дім, щоб 
зробити перший крок до оновлення і 
досконалості. (250, 37) 
 
Створення людини  
18 Слухаю: Бог, Вища Істота, створив вас "за 
образом і подобою Своєю" - не в сенсі 
матеріальної форми, яку ви маєте, а в сенсі 
здібностей, якими наділений ваш дух, 
подібних до здібностей Отця. 
19 Як приємно було вашому марнославству 
вважати себе за образ Творця! Ви вважаєте 
себе найбільш високорозвиненими 
створіннями, яких створив Бог. Але ви 
глибоко помиляєтеся, якщо вважаєте, що 
Всесвіт створений тільки для вас. З яким 



невіглаством ви називаєте себе вінцем 
творіння! 
20 Зрозумійте, що навіть земля не створена 
тільки для людей. На нескінченних сходах 
божественного творіння існує нескінченна 
кількість духовних істот, що розвиваються, 
виконуючи божественний закон. 
21. цілі, які охоплюють все і які ви, як люди, 
навіть якби хотіли, не можете зрозуміти, є 
великими і досконалими, як і всі цілі Отця. 
Поправді ж кажу вам, що ви не найбільший 
і не найменший з Господніх створінь. 
22 Ти був створений, і в той момент твій дух 
прийняв від Всевишнього життя, яке мало в 
собі стільки якостей, скільки було необхідно 
тобі для виконання важкого завдання у 
вічності. (17, 24 - 28) 
23. у дух людини, що є Моїм шедевром, Я 
помістив Своє Божественне Світло. Я 
доглядав за ним з безмежною любов'ю, як 
садівник доглядає за випещеною рослиною 
свого саду. Я помістив вас у цей життєвий 
простір, де вам нічого не бракує для життя, 
щоб ви пізнали Мене і пізнали себе. Я дав 
вашому духу владу відчувати життя 
потойбічного світу, а вашій душі - чуття, щоб 
ви могли оновлюватися і 
вдосконалюватися. Я дав вам цей світ, щоб 
ви почали робити перші кроки по ньому, і 
на цьому шляху прогресу і досконалості ви 
могли відчути досконалість Мого Закону, 
щоб протягом життя ви все більше і більше 
пізнавали і любили Мене і досягали Мене 
через свої заслуги. 
24. я наділив вас даром свободи волі і 
наділив вас совістю. Перше, щоб ви могли 
вільно розвиватися в рамках Моїх законів, а 
друге, щоб ви знали, як відрізнити добро 
від зла, щоб воно, як досконалий суддя, 
підказало вам, коли ви виконуєте або 
порушуєте Мій закон. 
25 Совість - це світло від Мого 
Божественного Духа, який ніколи не 
покидає вас, ні на мить. 
26 Я - дорога, істина і життя, Я - мир і щастя, 
вічна обітниця, що ви будете зі Мною, а 
також виконання всіх Моїх слів. (22, 7 - 10) 
 
Пам'ять про рай  
27 Перші люди - ті, хто були прабатьками 
людства - зберігали деякий час враження, 
яке їхній дух взяв з собою з "духовної 
долини" - враження краси, миру і 

блаженства, яке зберігалося в них до тих 
пір, поки в їхньому житті не з'являлися 
пристрасті плоті, а також боротьба за 
виживання. 
28. але я повинен сказати вам, що дух тих 
людей, хоча і прийшов зі світу світла, але не 
прийшов з найвищих домів - тих, до яких 
можна дістатися тільки через заслуги. 
29 Тим не менш, стан невинності, миру, 
благополуччя і здоров'я, який ці духи 
зберегли в своїх перших кроках, був 
незабутнім як час світла, свідчення якого 
вони передали своїм дітям, а ті - своїм 
нащадкам. 
30 Матеріалізований розум людей, не 
розуміючи істинного значення цього 
свідчення, врешті-решт повірив, що рай, в 
якому жили перші люди, був земним раєм, 
не усвідомлюючи, що це був духовний стан 
тих створінь. (287, 12 - 13) 
 
Природа людини  
31. дух і тіло мають різну природу, твоє 
єство складається з них, а над обома стоїть 
совість. Перша - дочка світла, друга 
походить від землі, є матерією. Обидва 
об'єднані в єдину істоту і борються один 
проти одного, керовані совістю, в якій ви 
маєте присутність Бога. Ця боротьба була 
постійною дотепер; але врешті-решт дух і 
тіло виконають в гармонії завдання, яке Мій 
Закон покладає на кожного з них. 
32 Можна також уявити собі дух, як 
рослину, а тіло, як землю. Дух, посаджений 
в матерію, росте, випрямляється, живлячись 
тими випробуваннями і повчаннями, які він 
отримує протягом свого людського життя. 
(21, 40 - 41) 
 
Єдність Творця з творінням  
33. Дух Божий подібний до нескінченно 
великого дерева, у якого гілки - це світи, а 
листя - це істоти. Оскільки це один і той 
самий сік, який тече по стовбуру до всіх 
гілок, а з них - до листя, то невже ви не 
вірите, що є щось вічне і святе, що пов'язує 
вас усіх воєдино і єднає з Творцем? (21,38) 
34. Мій Дух, всеосяжний, існує в усьому, що 
створено Мною, чи то в духовній, чи то в 
матеріальній природі. Моя робота присутня 
в усьому і свідчить про Мою досконалість 
на всіх рівнях життя. 



35 Моя божественна робота охоплює все - 
від найбільших і найдосконаліших істот, що 
живуть праворуч Мене, до ледь помітної 
найменшої істоти, рослини чи мінералу, 
атома чи клітини, що надає форму всім 
створінням. 
36. цим Я ще раз вказую вам на 
досконалість усього створеного Мною - від 
матеріальних істот до духів, які вже досягли 
досконалості. Це - Моя робота. (302, 39) 
37. хто відступає від духовного закону, який 
є найвищим законом, той підпадає під 
владу підлеглих або матеріальних законів, 
про які люди також мало що знають. Але 
той, хто підкоряється вищому закону і 
перебуває в гармонії з ним, стоїть вище всіх 
порядків, які ви називаєте природними, і 
відчуває і розуміє більше, ніж той, хто має 
лише знання, які він знайшов у науці або в 
релігіях. 
38. ось чому Ісус дивував вас ділами, які ви 
називаєте чудесами, але визнаєте вчення, 
яке Він дав вам з любові. Зрозумійте, що 
немає нічого надприродного або 
суперечливого в божественному, що вібрує 
в усьому творінні. (24, 42 - 43) 
 

Розділ  25 - Природа  
 
Закони природи  
Я навчив вас дивитися на Бога як на 
Всеєдиного, як на диво, що не має меж для 
вашої духовної уяви, як на Силу, що 
викликає рух і дію у всьому Всесвіті, - як на 
Життя, що проявляється і в найпростішій 
рослині, і в тих світах, що мільйонами 
біжать у космосі, і жоден з них не порушує 
Закону, який ними керує. 
2 Цей закон - Я, твій Бог, закон 
безперервної еволюції, що вражає людину і 
відкриває перед нею широкі поля 
досліджень, які дають їй змогу дедалі 
глибше проникати в таємниці природи. 
(359, 74 - 75) 
3. зрозуміти, що Закон - це шлях, 
прокладений любов'ю Всевишнього Творця 
для того, щоб направляти кожне Його 
творіння. Поміркуйте над життям, яке вас 
оточує, яке складається з основних речовин 
і організмів нескінченної кількості, і ви 
врешті-решт виявите, що кожне тіло і кожна 
істота рухається по шляху або траєкторії, 

яка, як видається, направляється чужою і 
таємничою силою. Ця влада є законом, 
який Бог встановив для кожного свого 
творіння. 
4 Якщо ви досліджуєте ці важливі процеси, 
то врешті-решт прийдете до усвідомлення 
того, що насправді все живе, рухається і 
розвивається під єдиним верховним 
керівництвом. (15, 4) 
 
Присутність Бога в природі  
5 Шукайте Мене в усіх справах, які Я 
здійснив, і ви зможете знайти Мене скрізь. 
Спробуйте почути Мене, і ви почуєте Мене 
в могутньому голосі, що виходить від усього 
створеного, бо Мені не важко виражати 
Себе через істот, що творяться. 
6 Я виявляю Себе і в зірці, і в бурі, і в 
солодкому світлі світанку. Я даю почути Свій 
голос у мелодійній пісні птаха, а також 
висловлюю його через пахощі квітів. І 
кожне Моє проявлення, кожен аспект, 
кожна робота говорить вам про любов, про 
виконання законів справедливості, про 
мудрість, про вічність в духовному. (170, 64) 
 
Природа - Боже творіння і притча про 
духовне  
7. багато хто зробив природу своїм богом, 
обожествляючи її як творче джерело всього 
сущого. Але істинно кажу вам: ця Природа, 
з лона якої вийшли всі істоти - матеріальні 
сили і царства природи, що оточують вас, - 
вона не є Творцем; вона була заздалегідь 
запланована і створена Божественним 
Творцем. Вона не є ні причиною, ні 
підставою життя. Я один, твій Господь, є 
початок і кінець, Альфа і Омега. (26, 26) 
8 Все, що оточує і огортає тебе в цьому 
житті, є відображенням Вічного Життя, є 
глибоким вченням, поясненим через 
матеріальні форми і предмети так, щоб 
його можна було зрозуміти. 
9. ви ще не проникли в суть цього чудового 
вчення, а людина знову помилилася, бо 
сприйняла життя, яке вона веде на землі, як 
вічність. Він задовольнився проявами і 
відкинув усе, що містить у собі божественне 
одкровення - те, що є сутністю і істиною в 
ньому, що присутнє в усьому творінні. (184, 
31 - 32) 
10 Я не буду приховувати від вас нічого, що 
Я вклав у природу для вашого збереження, 



здоров'я, харчування, для добробуту і 
радості Моїх дітей. 
11. навпаки, кажу вам: як я пропоную вам 
хліб духу і запрошую вас вдихати 
божественні сутності і освіжатися 
духовними пахощами, так само не нехтуйте 
і не відступайте від того, що дарує вам 
природа; бо так ви досягнете гармонії, 
здоров'я, енергії і, таким чином, 
правильного виконання законів життя. (210, 
22) 
12 Безчуттєва істота керується інстинктом, 
який є її внутрішнім голосом, її господарем, 
її провідником. Це як світло, яке йде від 
своєї матері-природи і освітлює шлях, яким 
вона має пройти у своєму житті - також 
шлях небезпек і ризиків. 
13 Беріть за приклад гармонію, з якою живе 
кожен вид, діяльність тих, хто старанний. 
Візьміть до серця приклади вірності чи 
вдячності. Вони є прикладами, які містять 
божественну мудрість, оскільки вони 
походять від Моїх створінь, так само 
народжених від Мене, щоб вони могли 
оточувати вас і супроводжувати вас у 
вашому світі, щоб вони могли брати участь 
у тому, що Я розмістив на землі. (320,34+37) 
 
Влада дітей Божих над природою  
14 Сили природи підкоряться вам, якщо ви 
будете виконувати Мій закон і просити 
Мене про це на благо ваших ближніх. (18, 
47) 
15. хіба Я не вчив вас, що навіть розгнуздані 
сили природи можуть почути вашу молитву 
і заспокоїтися? Якщо вони слухаються Мого 
голосу, то чому б їм не слухатися голосу 
дітей Господніх, коли вони підготувалися? 
(39, 10) 
16 Я дав духу владу над матерією, щоб він 
вийшов переможцем з випробувань і досяг 
кінцевої мети шляху. Але боротьба буде 
великою, бо з тих пір, як людина створила 
на землі єдине царство, в яке вона вірить, 
вона зруйнувала гармонію, яка повинна 
існувати між нею і всім, що її оточує. Зі свого 
гордого трону він хотів би все 
підпорядкувати владі своєї науки і нав'язати 
свою волю стихіям і силам природи. Але 
йому це не вдалося, бо він давно розірвав 
узи дружби з Духовними Законами. 
17. коли я говорив цьому народові, що сили 
природи можуть підкорятися йому, були ті, 

хто не вірив цьому, і я кажу вам, що вони 
мають підстави сумніватися; бо природа 
ніколи не буде підкорятися тим, хто нехтує, 
оскверняє або знущається з неї. З іншого 
боку, той, хто вміє жити в гармонії з 
законами духу і матерії - тобто, хто живе в 
гармонії з усім, що його оточує, - той за 
життя буде в гармонії зі своїм Творцем і 
здобуде право на те, щоб стихії природи 
служили і підкорялися йому, як належить 
кожній дитині, яка слухняна своєму 
батькові, Творцеві всього сущого. (105, 39) 
18 Не брешу і не перебільшую, коли кажу 
вам, що царства природи чують ваш голос, і 
слухаються вас, і шанують вас. 
19 Історія Ізраїлю була написана як 
свідчення Моєї істини, і в ній ви можете 
дізнатися, як народ Божий знову і знову 
визнавався і поважався силами і стихіями 
природи. Чому це не повинно стосуватися 
вас? 
20 Як ви думаєте, чи змінилася з плином 
часу Моя сила або Моя любов до людства? 
Ні, ви, натовпи, які чуєте це слово, світло 
Мого Духа оточує вас, Моя сила і Моя 
любов вічні і незмінні. (353, 64) 
 
Людина і природа  
21. але ви повинні бути обережними, о 
народи землі, бо якщо ви продовжуєте 
використовувати Мої божественні 
натхнення, щоб кинути виклик силам 
природи - якщо ви продовжуєте 
використовувати ті невеликі знання, які у 
вас є, на зло, ви отримаєте сумну і сувору 
відповідь, коли ви найменше цього 
очікуєте. Ви кидаєте виклик повітрю, вогню, 
землі, воді і всім силам, і ви вже знаєте, 
яким буде ваш урожай, якщо вчасно не 
виправите свої дії, щоб зупинити сили 
природи, розв'язані вашою нерозумністю. 
22. я звертаю вашу увагу на те, що ви 
збираєтеся заповнити міру, яку моя 
справедливість дозволяє вашій вільній волі; 
ви занадто сильно кидаєте виклик природі. 
І оскільки ви - маленькі, які відчувають себе 
великими, це слово приходить, щоб 
попередити вас про небезпеку, в якій ви 
опинилися. (17, 60 u.) 
23 Я говорив вам, що жоден лист з дерева 
не рухається без Моєї волі, а тепер кажу 
вам, що жодна стихія не підкоряється ніякій 
волі, крім Моєї. 



24. кажу вам також, що природа може бути 
для людей тим, чим вони хочуть: матір'ю, 
щедрою на благословення, пестощі й 
поживу, або посушливою пустелею, де 
панують голод і спрага; володаркою мудрих 
і нескінченних одкровень про життя, добро, 
любов і вічність, або невблаганним суддею 
перед обличчям людської скверни, 
непослуху і відхилень. 
25 Голос Мого Отця промовив до перших 
людей, благословляючи їх: "Плодіться і 
розмножуйтеся, і наповнюйте землю, і 
володійте нею, і будьте панами над рибами 
морськими, над птаством небесним і над 
усім живим, що рухається по землі". 
26. так, людство, Я створив людину, щоб 
вона була паном і мала владу в повітрі, у 
водах, на всій землі і в природних царствах 
творіння. Але Я сказав: "Господи", бо 
людство - думаючи, що вони правлять 
землею своєю наукою - є рабами. Хоча вони 
вважають, що оволоділи стихіями природи, 
вони стають жертвами своєї незрілості, 
своєї самовпевненості і невігластва. 
27 Людська сила і наука підкорили землю, 
моря і повітря; але їхня сила і їхнє 
насильство не гармоніюють з силою і 
насильством Природи, яка - як вираз 
Божественної Любові - є життям, мудрістю, 
гармонією і досконалістю. У справах людей, 
в їхній науці і їхній владі проявляються лише 
зарозумілість, егоїзм, марнославство і 
нечестя. (40, 26 - 30) 
28 Чи визнаєте ви порушену рівновагу сил 
природи і найглибші зміни, яких вони 
зазнали? Чи усвідомлюєте ви, чому ви 
страждаєте від їхньої розв'язаної сили? 
Причина в тому, що ви порушили гармонію, 
яка існує між духовним і матеріальним 
життям, тим самим створивши хаос, в якому 
ви зараз тонете. Але як тільки людство 
стане слухняним законам, які керують 
життям, знову настане мир, достаток і 
блаженство. (108, 56) 
29 Як же повинні бути досконалі ваші діла 
на землі, коли Я бачу, що ви ворогуєте зі 
стихіями природи, з яких ви живете? 
30. моє вчення не хоче перешкоджати вам 
використовувати стихії і сили природи, але 
воно наказує і вчить вас використовувати їх 
для добрих цілей. 

31 Сили природи в твоїх руках можуть 
перетворитися з друзів і братів на суддів, які 
жорстоко карають тебе. 
32 Давно вже настав час людям пожинати 
плоди досвіду, щоб більше не кидати 
виклик силам природи. Бо з усією своєю 
наукою вони не зможуть їх зупинити. (210, 
43 - 46) 
33 Дерево науки похитнеться перед люттю 
вихору і скине свої плоди на людство. Але 
хто ж послабив зв'язки цих стихійних сил, як 
не людина? 
34 Це правда, що попередні люди також 
навчилися пізнавати біль, так що вони 
пробуджувалися до реальності, до світла 
совісті, і вони підпорядковували себе 
закону. Але розвинена, свідома і освічена 
людина цього часу - як посміє вона 
осквернити дерево життя! (288, 28) 
35. тим, хто думає, що Я караю людей, 
випускаючи на них сили природи, Я кажу, 
що вони дуже помиляються, якщо так 
думають. Бо природа розвивається і 
змінюється, і в її змінах або переходах 
виникають потрясіння, які завдають вам 
страждання, якщо ви не виконуєте Мій 
закон; але ви приписуєте їх божественним 
покаранням. 
36. дійсно, Моя справедливість діє в них; 
але якби ви - з божественною іскрою, що 
прихильно ставиться до істот, яка 
просвітлює ваш дух, - жили в гармонії з 
природою, яка вас оточує, ваш дух підняв 
би вас над змінами, над насильством сил 
природи, і ви б не страждали. (280, 16) 
37 Що таке природа, як не велике 
створіння? Так, учні, істота, яка також 
розвивається, очищається, розгортається і 
вдосконалюється, щоб мати можливість 
прихистити у своєму лоні людей 
завтрашнього дня. 
38. як часто ви незадоволені їхніми 
природними перехідними явищами до 
досягнення цієї досконалості і вважаєте їх 
покараннями від Бога, не усвідомлюючи, 
що ви теж разом з природою і творінням 
очищуєтесь, розвиваєтесь і рухаєтесь до 
досконалості. (283, 57 - 58) 
 

Розділ 26 - Інші світи  
 
Вселенське Світло Христове  



1 Одного разу Я сказав вам: "Я - світло 
світу", тому що говорив як людина, і тому 
що люди нічого не знають про те, що 
виходить за межі їхнього маленького світу. 
Нині в Дусі кажу вам: Я - вселенське світло, 
що осяває життя всіх світів, небес і домівок, 
що просвітлює всіх істот і створінь і дарує їм 
життя. (308, 4) 
2 Я - вічний Сіяч. Ще до того, як Я прийшов 
на землю і був названий людьми Ісусом, Я 
вже був Сіячем, Мене вже знали ті, хто 
перебував за межами матеріалізації, 
помилки або невігластва - ті, хто мешкав у 
духовних регіонах і будинках, яких ви ще не 
знаєте і не можете собі уявити. 
3 тих, хто знав Мене, перш ніж Я прийшов 
на землю, Я послав вас багатьох свідчити 
про Мене у світі, сповіщати прихід Христа, 
Любові і Слова Отця. З них одні були 
пророками, інші - предтечами, а треті - 
апостолами. 
4 Цей світ - не єдиний, на якому залишили 
свій слід Мої стопи. Скрізь, де потрібен був 
Спаситель, Я був присутній. 
5 Але мушу вам сказати, що в інших світах 
Мій Хрест і Моя Чаша були зняті 
оновленням і любов'ю ваших братів і 
сестер, а тут, на цьому світі, після багатьох 
століть, Я все ще увінчаний терновим 
вінцем, мученицький на хресті ваших 
недосконалостей, все ще п'ю чашу з жовчі 
та оцту. 
6 Оскільки Моя Справа Любові передбачає 
порятунок для всього людства, Я чекаю вас 
з нескінченним терпінням, і Я дарував 
кожній людині не одну, а багато 
можливостей для її сходження, і багато 
століть чекав пробудження всіх тих, хто 
занурився в глибоку летаргію. (211, 26 - 29) 
7. на сходах до досконалості багато 
сходинок, в "духовній долині" і в 
безмежних світових просторах багато світів. 
Але істинно кажу вам: Я завжди відкривав 
Себе всім, і відповідно до духовного рівня 
світу, на якому вони перебувають, Моє 
одкровення було серед них. (219, 34 u.) 
8 Поки людські створіння обговорюють 
Мою Божественність, Моє Існування і Моє 
Вчення, існують світи, де Мене люблять в 
досконалості. 
9 В той самий час, коли деякі досягли 
найбільшої духовної чистоти, ваша планета 

переживає час великої моральної і духовної 
розбещеності. (217, 65 - 66) 
 
Духовний зв'язок між світами  
10 Моє Божественне Світло сяє скрізь; де б 
ви не шукали Мене, ви знайдете Мою 
Присутність. 
11 Я - Отець, який працює для того, щоб між 
усіма Своїми дітьми - і тими, що населяють 
землю, і тими, що живуть в інших світах, - 
почала панувати гармонія. 
12 Духовна гармонія між усіма істотами 
відкриє їм великі знання, принесе їм діалог 
духу з духом, який скоротить відстані, 
зблизить відсутніх і усуне фронти і кордони. 
(286, 1 - 3) 
13. людина зробить великі кроки до 
одухотворення; її дух зможе вийти за межі 
людських обмежень і досягти вищих світів 
життя, щоб з'єднатися зі своїми братами і 
прийняти світло, яке вони можуть 
запропонувати їй. 
14. він також зможе спускатися на плани 
життя, де перебувають істоти нижчого рівня 
розвитку, відсталі істоти, щоб допомогти їм 
залишити своє жалюгідне існування позаду 
і перевести їх на кращий план життя. 
15. сходи, по яких дух піднімається до своєї 
досконалості, дуже довга; на ній ти 
зустрінеш істот нескінченно багатьох різних 
ступенів розвитку, і ти запропонуєш їм щось 
із того, чим володієш, а вони, у свою чергу, 
теж дадуть тобі щось зі свого духовного 
багатства. 
16 Тоді ви відкриєте для себе, що це не 
єдиний світ, який намагається 
вдосконалити себе. Ви відкриєте, що на усіх 
планетах дух розвивається, що він 
ворушиться і росте у виконанні свого 
призначення, і я хочу, щоб ви оснастили 
себе, щоб укласти завіт з усіма вашими 
братами, щоб обмінятися з ними в цьому 
святому бажанні знати, любити і 
допомагати один одному. 
17 Робіть це в Моє ім'я та в 
беззастережному послуху, за допомогою 
ваших думок. Якщо ви почнете цю вправу, 
то поступово зрозумієте їхні прохання, їхнє 
вчення і їхню користь. 
18 Я бажаю, щоб ви були в гармонії з 
вашими братами на цій планеті і за межами 
цієї планети, яка наразі є вашим домом. 
Укладайте дружні узи, просіть про 



допомогу, коли вона вам потрібна, а також 
поспішайте на допомогу тим, хто просить у 
вас те, чим ви володієте. (320, 44 - 46) 
 
Знайомство з іншими світами та 
способами життя  
19. ти часто запитував Мене, що є за 
межами цього світу, і чи є ті зірки, що 
обертаються в космосі, світами, подібними 
до твого. 
20 Моя відповідь на вашу цікавість не 
повністю підняла завісу таємниці, бо Я бачу, 
що ви ще не маєте необхідного розвитку 
для розуміння, ані духовності, абсолютно 
необхідної для гармонізації з іншими 
світами. 
21. ви ще не визнали і не зрозуміли вчення, 
запропоновані вам планетою, на якій ви 
живете, а вже хочете шукати інші світи. Ви 
не змогли стати братами між собою, 
жителями одного світу, і хочете відкрити 
для себе існування істот на інших світах. 
22. поки що нехай вам буде достатньо 
згадати, що Я говорив вам в Другу Еру: "У 
домі Отця багато осель", і що нині, 
підтверджуючи ці слова, Я говорю вам, що 
ви не єдині жителі Всесвіту, і що ваша 
планета не єдина населена. 
23 Буде дано поколінням завтрашнього дня 
побачити відчинені ворота, що наближають 
їх до інших світів, і вони по праву будуть 
захоплюватися Отцем. 
24 Добро і любов, з яких розквітають 
милосердя і мир, стануть ключами, що 
відчиняють двері Таємниці, за допомогою 
яких люди зроблять крок до вселенської 
гармонії. 
25 Сьогодні ви все ще ізольовані, обмежені, 
неповноцінні, тому що ваші егоїстичні 
інтереси змусили вас жити тільки для 
"світу", не прагнучи до свободи і піднесення 
духу. 
26. що станеться з вами, марнославними 
людьми - істотами, яких ваш матеріалізм 
зменшив, - якщо вам буде дозволено піти в 
інші світи, перш ніж ви звільнитеся від своїх 
людських вад? Яке зерно ви б посіяли? 
Розбрат, непомірні амбіції, марнославство. 
27. істинно кажу вам, щоб отримати те 
знання, якого прагне кожна людина, і те 
одкровення, яке звільнить її розум від 
питань, що мучать її і збуджують її цікавість, 

людина повинна буде сильно очиститися, 
спостерігати і молитися. 
28 Не тільки наука відкриє йому Мої 
таємниці; необхідно, щоб це прагнення до 
пізнання було натхненне духовною 
любов'ю. 
29. як тільки життя людей буде відображати 
духовність - кажу вам, їм навіть не потрібно 
буде напружуватися, щоб вийти за межі 
свого світу, бо в той же час їх будуть 
відвідувати ті, хто мешкає у вищих 
будинках. (292, 3 - 11) 
 
Доля зірок 
30 У домі вашого Отця є багато "осель", які є 
нескінченними сходинками драбини, що 
веде до досконалості; звідти спускається 
"духовний світ", щоб виявити себе серед 
вас. 
31 Ти багато разів запитував Мене, з душі в 
душу, про причину існування тієї безмірної 
кількості зірок і тих планет, що сяють над 
твоїм світом, кажучи Мені: "Учителю, невже 
ці світи порожні?". 
32 А Я вам кажу: Ще не настав час, коли Я 
повністю відкрию його вам. Коли людина 
досягне духовності, тільки тоді їй будуть 
дані великі одкровення, і вона зможе вести 
бесіду з тими улюбленими істотами Моєї 
Божественності від духу до духу, і тоді 
обмін думками буде відбуватися між усіма 
братами. 
33. але вже сьогодні ви дізнаєтеся: всі світи 
населені Моїми створіннями, ніщо не є 
порожнім, все - благословенні царства і 
сади, якими опікується Марія, втілення 
Божественної Ніжності. 
34. Святий Дух знову передасть твоїми 
устами високе вчення, невідоме тобі і 
людству. Коли, любі мої? Коли ти 
одухотворений і відданий своїй місії. (312, 
10 - 12) 
35. подивіться, Мій народе, подивіться на 
небеса, подивіться на них уважно, і ви 
відчуєте, що в кожній зірці є обіцянка, світ, 
який чекає на вас; це світи життя, обіцяні 
дітям Божим, і які ви всі будете населяти. Бо 
ви всі пізнаєте Моє Царство, яке не було 
створене тільки для певних істот: воно було 
створене як вселенський дім, в якому 
об'єднаються всі діти Господні. (12,24) 
  



Розділ 27 - Потойбічне життя  
 
Необхідні знання про духовне життя  
1. наскільки необізнаними в духовних 
вченнях я знаходжу сьогодні людей. 
Причина цього полягає в тому, що їм був 
представлений Мій Закон і Моє Вчення 
лише як корисне для них моральне вчення, 
а не як шлях, що веде їхні духи до 
досконалого дому. 
2. різні конфесії посіяли в серцях людей 
помилковий страх перед духовним 
знанням, через що вони цураються Моїх 
одкровень і все більше занурюються в 
темряву невігластва, мотивуючи це тим, що 
духовне життя є непроникною таємницею. 
3 Ті, хто стверджує це, брешуть. Всі 
одкровення, які Бог давав людині від 
початку людства, говорили їй про духовне 
життя. Щоправда, Я не дав вам усього свого 
вчення, бо ви ще не були здатні пізнати все, 
а лише тоді, коли прийде час. Але того, що 
було відкрито Отцем до цього часу, 
достатньо для того, щоб ви мали повне 
знання про духовне життя. (25, 38 - 40) 
4 Духовного життя, якого прагнуть одні, 
бояться, заперечують і навіть висміюють 
інші; але воно неминуче чекає на всіх вас. 
Це утроба, яка приймає всіх - рука, яка 
простягає до вас - батьківщина духу: 
незбагненна таємниця навіть для вчених. 
Але в Мої таємниці можна проникнути, 
коли ключем, яким ви відкриваєте цю 
браму, є ключ любові. (80, 40) 
 
"Рай" і "Пекло 
5. люди уявили собі пекло як місце вічних 
мук, куди, на їхню думку, потраплять усі, хто 
порушив Мої заповіді. І так само, як вони 
створили це пекло для тяжких злочинів, так 
само вони вигадали інше місце для менших 
злочинів, а також інше місце для тих, хто не 
вчинив ні добра, ні зла. 
6 Хто каже, що в майбутньому ніхто не радіє 
і не страждає, той неправду говорить; ніхто 
не буває ні без страждання, ні позбавлений 
радості. Страждання і радощі завжди 
будуть змішуватися, поки дух не досягне 
найвищого спокою. 
7 Послухайте, діти мої: Пекло - у втілених і 
невтілених, у мешканцях цього світу і 
духовної долини. Пекло є символом тяжких 
страждань, страшних докорів сумління, 

відчаю, болю і гіркоти тих, хто тяжко 
згрішив. Але вони звільняться від цих 
наслідків через розвиток свого духу до 
любові. 
8 З іншого боку, небеса, які символізують 
справжнє щастя і справжній мир, 
призначені для тих, хто відвернувся від 
пристрастей світу, щоб жити в спілкуванні з 
Богом. 
9 Порадься зі своїм сумлінням, і ти 
дізнаєшся, чи живеш ти в пеклі, чи 
спокутуєш свої провини, чи переймаєшся 
миром небесним. 
10 Те, що люди називають раєм або 
пеклом, не є конкретними місцями, це суть 
ваших справ, які пожинає ваш дух, коли 
досягає "духовної долини". Кожен 
переживає своє пекло, живе у своєму світі 
спокути або насолоджується блаженством, 
яке дає піднесення і гармонія з 
божественним духом. (11,51 - 56) 
11. подібно до того, як людина може 
створити для себе на землі світ духовного 
спокою, подібний до спокою Царства Мого, 
так само вона може через свою 
розбещеність вести існування, подібне до 
пекла пороків, зла і докорів сумління. 
12 І в потойбічному житті дух може 
зіткнутися зі світами темряви, корупції, 
ненависті і помсти, відповідно до нахилів 
духу, його відхилень і його пристрастей. 
Істинно ж кажу вам: і рай, і пекло, про які 
люди тільки уявляють собі за допомогою 
земних форм і образів, є не що інше, як 
різні ступені розвитку духу: один - за своєю 
чеснотою і розвитком на вершині 
досконалості, інший - у безодні його 
темряви, його пороків і його омани. 
13. для праведного духу байдуже місце, в 
якому він опиниться, бо скрізь він буде 
мати в собі мир і небо Творця. Нечистий і 
заплутаний дух, з іншого боку, може 
перебувати в найкращому з світів, і він буде 
безперервно відчувати в собі пекло своїх 
докорів сумління, яке буде горіти в ньому 
до тих пір, поки він не очиститься. 
14 Чи вірите ви, що Я, Отець ваш, створив 
місця спеціально для того, щоб карати вас і 
таким чином вічно мстити Мені за ваші 
образи? 
15 Наскільки обмежені люди, які 
викладають ці теорії! 



16 Як це можливо, що ви вірите, ніби вічна 
темрява і вічний біль - це кінець, який чекає 
на якогось духа? Незважаючи на те, що 
вони згрішили, вони все одно назавжди 
залишаться дітьми Божими. Якщо їм 
потрібен інструктаж - ось Учитель. Якщо їм 
потрібна любов - ось Отець. Якщо вони 
прагнуть прощення - ось ідеальний Суддя. 
17 Хто ніколи не шукає Мене і не виправляє 
своїх провин, той не прийде до Мене. Але 
немає нікого, хто протистоїть Моїй 
справедливості або Моїм випробуванням. 
Тільки очищеним можна прийти до Мене. 
(52, 31 - 37) 
18 Серед стількох осель, скільки має дім 
Отця, немає жодного світу темряви, у всіх 
них світло Його; але якщо духи входять до 
них із зав'язаними очима через їхнє 
невігластво, то як вони можуть бачити ту 
славу? 
19 Якщо ви запитаєте сліпого в цьому світі, 
що він бачить, то він відповість вам: тільки 
темряву. Не тому, що там немає сонячного 
світла, а тому, що він його не бачить. (82, 12 
- 13) 
20 Я сказав вам у цей час: Не плекайте 
думки, що існує між людьми про пекло, бо 
в цьому світі немає більшого пекла, ніж 
життя, яке ви створили своїми війнами та 
ворожнечею, а в майбутньому немає 
іншого вогню, ніж муки совісті духа, коли 
совість приносить перед ним свої 
проступки. (182,45) 
21. доки ті, хто у своєму релігійному 
фанатизмі очікує лише покарання пекла в 
майбутньому, будуть дотримуватися цієї 
думки, доти вони будуть створювати своє 
власне пекло, тому що сум'яття духу 
подібне до сум'яття людського розуму, хоча 
і набагато сильніше. 
22 Тепер ви питаєте: "Учителю, чи є 
спасіння для тих?" Кажу вам, порятунок є 
для всіх, але мир і світло прийдуть до тих 
духів лише тоді, коли розвіється темрява 
омани. 
23. чи відчували Ви коли-небудь жалість до 
людини, чий заплутаний розум змушує її 
бачити те, чого не існує? Наскільки більшим 
був би ваш біль, якби ви побачили в 
потойбічному світі тих заблудлих істот, які 
споглядають своє уявне пекло! (227,71) 
24. не тремтіть від цих одкровень; навпаки, 
радійте думці, що це слово зруйнує 

уявлення, яке ви мали про вічне покарання, 
і всі тлумачення, дані вам у минулі часи про 
вічний вогонь. 
25. "Вогонь" є символом болю, 
самозвинувачень і покаяння, яке буде 
мучити дух і очищати його, як золото 
очищається в горнилі. У цьому болю - моя 
воля, і в моїй волі - моя любов до вас. 
26 Якби було правдою, що саме вогонь 
знищує людські гріхи, то всі тіла тих, хто 
згрішив, треба було б кидати у вогонь тут, у 
земному житті, за життя, бо мертві вони 
вже не відчували б його. Бо тіла ніколи не 
піднімаються в духовний простір - навпаки, 
виконавши своє завдання, вони 
занурюються в надра землі, де зливаються з 
тією природою, з якої взяли життя. 
27. але якщо ви вважаєте, що те, що ви 
називаєте "вічним вогнем", призначене не 
для тіла, а для духу, то це ще одна серйозна 
помилка, тому що в Духовному Царстві 
немає ніяких матеріальних елементів, і 
вогонь не має ніякого впливу на дух. Те, що 
народжується з матерії, є матерією, те, що 
народжується з духу, є духом. 
28 Слово Моє не зводиться до нападу на 
будь-яку віру. Якщо хтось так думає, то він 
глибоко помиляється. Моє Слово роз'яснить 
зміст усього того, що було неправильно 
витлумачено і через це породило помилки, 
які передавалися серед людства з 
покоління в покоління. 
29. яку цінність мали б Мій закон і Моє 
вчення, якби вони не були здатні врятувати 
духовні істоти від помилок і гріха? І який був 
би сенс моєї присутності як людини у світі, 
якби було багато тих, хто повинен був 
загинути вічно, в безкінечній спокуті? (352, 
44 - 48) 
30 Деякі відчувають спонукання робити 
добрі справи, бо бояться, що смерть 
застане їх зненацька, і тоді вони не 
матимуть жодних заслуг, щоб принести їх 
Господу. Інші відмежовуються від зла, але 
тільки зі страху померти в гріху і після цього 
життя терпіти вічні муки в пеклі. 
31 Яким же спотвореним і недосконалим є 
цей Бог у тому вигляді, в якому багато хто 
уявляє Його! Як несправедливо, жахливо і 
жорстоко! Якщо об'єднати всі гріхи і 
злочини, скоєні людьми, то це не 
зрівняється з тією мерзотою, яка була б 
карою пекла на віки вічні, на яку - за їхніми 



словами - Бог прирікає дітей, що грішать. 
Хіба Я не пояснював вам, що найвищою 
ознакою Бога є любов? Чи не здається вам 
тоді, що вічні муки були б абсолютним 
запереченням божественного атрибуту 
вічної любові? (164, 33 - 34) 
32. ти віриш, що небеса - це область вічності 
і що ти можеш потрапити туди через щире 
покаяння у своїх гріхах в годину своєї 
фізичної смерті, бо віриш, що в цей момент 
знайдеш прощення і будеш введений 
Мною в Царство Небесне. Це те, у що ви 
вірите. 
33. а з іншого боку, кажу вам, що небо не є 
якесь певне місце, ані область, ані дім. 
Небо духу - це її високий світ почуттів і її 
досконалість, її стан чистоти. Так від кого ж 
залежить, чи дозволити вам увійти в 
Царство Небесне - від Мене, що завжди 
кликав вас, чи від вас, що завжди були 
глухими? 
34 Не обмежуйте більше безмежне, 
божественне. Невже ви не розумієте, що 
якби рай був тим, чим ви його вважаєте - 
конкретним будинком, регіоном чи місцем, 
- він вже не був би безмежним? Настав час, 
щоб ви сприймали духовне вищим чином, 
навіть якщо ваша уява не може охопити всю 
реальність. Але вона повинна хоча б 
наблизитися до цього. (146, 68 - 69) 
  
Музика неба  
35. ви чули, що ангели на небесах вічно 
слухають божественний концерт. Коли ви 
думаєте про цей символ, остерігайтеся 
вважати, що на небі ви також чуєте музику, 
подібну до тієї, яку ви звикли чути на землі. 
Той, хто так думає, піддався цілковитій 
помилці матеріалізму. З іншого боку, хто - 
коли почує розмови про небесну музику і 
про блаженство ангелів, коли вони її чують, 
- подумає про гармонію з Богом у цьому 
божественному концерті, той буде в істині. 
36. але як же так сталося, що деякі не 
розуміють його так, хоча кожен з вас має в 
своєму розумі звуки вселенського 
концерту? Як так сталося, що дехто з тих, 
хто чує це слово, не розуміє його, не 
відчуває, або неправильно трактує? 
37. о діти улюблені, ви, немічні у своєму 
розумінні, шукайте світла в молитві. 
Запитуй Мене у своїх медитаціях, бо якими 
б широкими не були твої питання, Я буду 

знати, як відповісти тобі з вічності. Я, в свою 
чергу, буду задавати вам питання, щоб 
світло істини засяяло між Учителем і 
учнями. 
38. небесна музика - це присутність Бога 
всередині вас, і посеред цього концерту, 
коли ви досягнете справжнього піднесення, 
яке є духовною красою, пролунає ваш звук. 
Це музика небес і пісня ангелів. Коли ви 
переживете і відчуєте це таким чином, 
істина засяє у вашому єстві, і ви відчуєте, що 
Бог є в вас. Життя запропонує вам вічний і 
божественний концерт, і в кожному його 
звуці ви відкриєте для себе одкровення. 
39. ви ще не чули прекрасних звуків у їхній 
досконалій гармонії - то солодких, то 
потужних. Якщо вам трапиться сприйняти їх, 
то вони здадуться вам розрізненими 
тонами, які ви не можете об'єднати; ви не 
усвідомили повною мірою красу, що 
міститься в них. Ви повинні залишити 
позаду почуття, пристрасті і тіні 
матеріалізму, щоб почути концерт Бога у 
вашому дусі. (199, 53 - 56) 
 
У домі Мого Отця є багато "квартир 
40. моя Робота розростається все більше і 
більше, поки, нарешті, всі духовні істоти не 
об'єднаються у виконанні мого Закону, і цей 
земний дім не стане світом досконалості. Ті, 
хто населятимуть її в той час, відчують Мою 
любов у всьому створеному і підготують 
себе до життя в кращому світі. Ця земля 
буде лише тимчасовою для вашого духу, він 
піде в інші регіони, інші площини 
потойбіччя, в прагненні до досконалості. 
41. пам'ятайте, що Я сказав вам: "У домі 
Мого Отця є багато осель". І в цей час 
більшого розвитку, коли ви краще 
зрозумієте Моє вчення, Я скажу вам: "У 
домі Отця нескінченна кількість осель". 
Тому не думайте, що, відходячи з цього 
світу, ви вже досягли найбільшої духовної 
висоти. Ні, учні. Коли закінчиться ваше 
перебування на цій планеті, Я поведу вас в 
нові домівки, і так вічно вестиму вас по 
нескінченних сходах вашої досконалості. 
Вірте в Мене, любіть Мене - і ви будете 
врятовані. (317, 30) 
42. неможливо, щоб ви вже в цьому світі 
мали уявлення про те, що і як є Моє 
Царство, Небо і Слава. Я хочу, щоб ви 
задовольнялися знанням того, що це стан 



досконалості духу, з якого він переживає, 
відчуває і осягає дивовижне життя духу, яке 
в даний час ви не можете ні осягнути, ні 
уявити. 
43. кажу вам, що навіть духи, які живуть на 
вищих рівнях, ніж той, на якому ви 
перебуваєте, 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. (76,28-29) 
 

VII Шлях розвитку до 
досконалості 

 

Розділ 28 - Вмирання, смерть і 
потойбічне пробудження 
 
Безсмертя духу 
1 Це час, коли люди пробуджуються до 
краси духу, коли вони цікавляться вічним і 
запитують себе: "Яким буде життя, що чекає 
на нас після смерті?". 
2. хто не замислювався, хоч і недовірливо, 
чи немає в ньому чогось, що перевершує 
тілесну матерію? Істинно кажу вам: немає 
людини, яка б не підозрювала про цю 
таємницю і яка б не замислювалася хоч на 
мить над незбагненним. 
3 Одні ставлять питання, що стосуються 
таємниці духовного життя, яка здається 
далекою, а насправді знаходиться перед 
очима; інші дивуються їй, а треті 
заперечують її. Одні говорять, бо думають, 
що все знають, інші мовчать і чекають, але 
як мало тих, хто дійсно щось знає про 
майбутнє. (107, 1) 
4 У Третю Еру Я вийшов із гробниці забуття, 
куди Мене вкинуло людство, щоб 
пробудити його до нового життя, бо Я є 
Життя. Ніхто не може померти. Навіть той, 
хто власноруч позбавляє себе існування, 
почує, як його совість докоряє йому за 
невіру. (52, 63) 
5. моє вчення не тільки для того, щоб 
надати вам сили і впевненості під час 
вашого життєвого шляху на землі, але й для 

того, щоб навчити вас, як покинути цей світ, 
переступити пороги потойбічного світу і 
увійти до вічного дому. 
6 Усі конфесії зміцнюють дух у його ході по 
цьому світу; але як мало вони відкривають 
йому і готують його до великої подорожі в 
потойбічне життя. Саме тому багато хто 
сприймає смерть як кінець, не знаючи, що 
відтепер перед людиною відкривається 
нескінченний горизонт справжнього життя. 
(261,52 - 53) 
7 "Смерть" - це лише символ, "смерть" існує 
лише для тих, хто ще не здатний розпізнати 
істину. Для них "смерть" продовжує 
залишатися страшилкою, за якою стоїть 
незбагненне або небуття. Вам кажу: 
відкрийте очі і зрозумійте, що ви теж не 
помрете. Ви відокремитеся від тіла, але це 
не означає, що ви помрете. Ви, як і ваш 
Учитель, маєте життя вічне. (213, 5) 
 
Підготовка до відходу з цього світу  
8. ви повинні зрозуміти, що ви - наділені 
духом - найулюбленіший витвір Отця у 
творінні, бо Він вклав у вас духовну сутність, 
духовні якості і безсмертя. 
9 Для духу немає смерті - смерті, як ви її 
розумієте, тобто припинення існування. 
Смерть тіла не може бути смертю чи кінцем 
для духу. Саме тоді вона відкриває очі на 
вище життя, тоді як її тілесна оболонка 
закривається по відношенню до світу 
назавжди. Це лише момент переходу на 
шляху, що веде до досконалості. 
10. якщо ви ще не зрозуміли цього, то це 
тому, що ви ще дуже любите цей світ і 
відчуваєте себе тісно пов'язаними з ним. 
Вам прикро залишати цей дім, бо ви 
вважаєте себе господарями того, чим 
володієте в ньому; а дехто ще й має неясне 
передчуття Моєї божественної 
справедливості і боїться увійти в духовний 
світ. 
11 Людство занадто сильно любило цей світ 
- занадто сильно, тому що його любов була 
помилковою. Скільки людей загинуло на 
ньому з цієї причини! Скільки духів 
матеріалізувалося з тієї ж причини! 
12 Тільки тоді, коли ви відчули кроки смерті 
поруч, коли ви тяжко хворіли, коли ви 
страждали, тільки тоді ви згадали, що ви 
знаходитесь лише в одному кроці від 
потойбічного світу, від тієї справедливості, 



якої ви боїтеся тільки в такі критичні 
моменти; і тоді ви даєте обітниці Отцю і 
клянетесь любити Його на землі, служити 
Йому і коритися Йому. (146, 46 - 49) 
13. люди настільки полюбили це життя, що 
коли настає час його покинути, вони 
повстають проти Моєї волі і не хочуть чути 
заклик, який Я їм даю. Вони відкидають мир 
Мого Царства і просять у Отця ще один 
період часу на землі, щоб продовжувати 
володіти своїми тимчасовими благами. 
14 Станьте чутливими, щоб ви могли 
відчувати духовне життя і не 
задовольнятися початком свого розвитку, - 
бо це і є життя, - бо над ним існують вищі 
твори творіння. 
15. не намагайтеся відкидати смерть, коли 
вона наближається до вас за Моєю волею, і 
не просіть вченого зробити для вас чудо, 
щоб ви встояли перед Моїми порадами і 
продовжили своє існування, бо ви обидва 
гірко пошкодуєте про цю помилку. 
Підготуйте себе в цьому житті, і у вас не 
буде причин боятися свого входу в 
потойбічний світ. (52, 55 - 57) 
16 Любіть те, що належить світові, поки ви 
живете в ньому, до певного часу, щоб 
знати, як виконувати його закони; але 
завжди живіть високу мету перебування у 
високих духовних світах життя, щоб ваш дух 
не турбувався, коли він позбудеться своєї 
тілесної оболонки, і не спокушався тим, що 
він любив на цій планеті, бо тоді він 
залишиться зв'язаним і прикутим до світу, 
до якого він більше не належить і яким він 
більше не зможе насолоджуватися жодним 
чином. (284, 5) 
17 Помилуйте себе! Ніхто не знає, коли 
настане момент, коли його дух 
відокремиться від матерії. Ніхто не знає, чи 
відкриються його очі на наступний день до 
світла. Ви всі належите єдиному Власнику 
всього створеного і не знаєте, коли вас 
покличуть. 
18 Подумайте, що навіть волосся на вашій 
голові не належить вам, ані порох, по якому 
ви ходите, що ви самі не належите собі, що 
ви не маєте потреби в тлінному майні, бо й 
царство ваше не від світу цього. 
19 Одухотворяйте себе, і ви будете володіти 
всім по справедливості і в міру, скільки вам 
потрібно. Потім, коли настане момент 
зречення від цього життя, ви підніметеся, 

наповнені світлом, щоб заволодіти тим, що 
належить вам в іншому світі. (5, 95 - 97) 
 
Перехід в інший світ 
20. щогодини Мій голос кличе вас на добру 
дорогу, де 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 свій 
дух перед вироком совісті і принести 
Господу щось вартісне і достойне. (64, 60) 
21. якщо ви прагнете до безсмертя духу, не 
бійтеся приходу смерті, яка кладе кінець 
людському життю. Очікуйте його 
підготовленим, він під моїм 
командуванням, і тому він завжди 
приходить вчасно і правильно, навіть якщо 
люди часто вважають протилежне. 
22 Найважче не те, що людина помирає, а 
те, що, вийшовши з тіла, дух її 
позбавляється світла і не може бачити 
правди. Я не хочу смерті грішника, а хочу 
його покаяння. Але якщо смерть одного 
разу стає необхідною - чи то для звільнення 
духу, чи то для того, щоб зупинити падіння 
людини в руїну, - тоді Моя божественна 
справедливість перерізає нитку життя цього 
людського існування. (102, 49 - 50) 
23 Знайте, що в книзі вашої долі записані 
день і година, коли брама потойбіччя 
відчиняться, щоб впустити ваш дух. Звідти 
ви побачите усю свою роботу на землі, усе 
своє минуле. Ви ж не хочете тоді чути 
голоси докору чи нарікань на свою адресу, 
не хочете бачити тих, хто називає вас 
винуватцями своїх зол! (53, 49) 
24 Оскільки ти ще бачиш перед собою 
довгий шлях, не зупиняйся і не думай, що 
ніколи не досягнеш мети. Ідіть вперед, бо 
навіть над втраченою миттю ваш дух 
згодом буде плакати. Хто вам сказав, що 
мета знаходиться в цьому світі? Хто навчив 
вас, що смерть - це кінець і що в цей 
момент ви можете досягти Мого Царства? 
25 Смерть подібна до короткого сну, після 
якого дух прокинеться з новими силами під 
пестощами Мого світла, немов до нового 
дня, що починається для нього. 
26 Смерть - це ключ, який відчиняє для вас 
браму в'язниці, в якій ви перебували, поки 
були прив'язані до тілесної матерії, і 



водночас це ключ, який відчиняє для вас 
браму вічності. 
27 Ця планета, перетворена на долину 
спокути через людську недосконалість, 
була полоном і вигнанням для духу. 
28 Поправді кажу вам, що життя на землі - 
це ще одна сходинка на драбині життя. 
Чому ж ви не осягаєте її, щоб скористатися 
всіма її уроками? Причина, чому багато хто 
змушений повертатися до неї знову і знову, 
полягає в тому, що вони не зрозуміли її і не 
отримали користі від свого попереднього 
життя. (167, 22 - 26) 
29. ви повинні знати, що дух проходить 
ретельну підготовку перед своїм втіленням 
на землі, оскільки йому належить пройти 
тривале і часом суворе випробування. Але 
завдяки тій підготовці, коли він приходить в 
це життя, його не турбують. Він закриває очі 
на минуле, щоб відкрити їх для нового 
існування, і так з першої миті пристосовує 
себе до світу, в який прийшов. 
30 Наскільки відрізняється спосіб, у який 
ваш дух налаштовується перед порогами 
духовного життя, як тільки він залишив своє 
тіло і світ. Оскільки їй не дали справжньої 
підготовки до повернення в свій дім, вона 
розгублена, почуття матеріального тіла все 
ще домінують над нею, і вона не знає, що 
робити і куди звернутися. 
31 Це тому, що він не навчився, що в 
останню мить треба закрити очі навіть на 
цей світ, бо тільки так він зможе знову 
відкрити їх у духовному світі, який залишив, 
де все його минуле чекає на нього, щоб 
з'єднатися з його новим досвідом, і всі його 
колишні заслуги додадуться до нових. 
32 Густа пелена огортає його розум, коли 
він відновлює світло; упертий вплив усього, 
що він залишив позаду, заважає йому 
відчути вібрацію своєї совісті; але коли його 
тіні розчиняються, щоб з'єднатися з 
істинним ядром його істоти, - скільки 
розгубленості, скільки болю! 
33. чи є хтось, хто, почувши або прочитавши 
це послання, відкидає його як непотрібне 
або фальшиве вчення? Кажу вам, що тільки 
той, хто перебуває на стадії крайнього 
матеріалізму або сліпої ненавченості, може 
відкинути це світло без того, щоб його дух 
не був глибоко зворушений ним. (257,20 - 
22) 
  

"Сон смерті 
34 Духовного спокою, як розуміє і сприймає 
його ваша земна природа, не існує. Решта, 
чого чекає дух, - це діяльність, це 
примноження у творенні добра, це 
використання кожної миті. Тоді дух 
відпочиває, позбавляється самобичування і 
страждань, відпочиває, творячи добро, 
відпочиває, люблячи свого Творця і своїх 
братів і сестер. 
35 Істинно кажу вам: коли б Я залишив ваш 
дух бездіяльним, щоб він спочивав, як ви 
уявляєте собі відпочинок на землі, то 
оволоділа б ним темрява відчаю та страху; 
бо життя і світло духа, а також його 
найбільше щастя - це праця, боротьба, 
безперервна діяльність. 
36. дух, який повертається з землі в 
"духовну долину", приносячи з собою 
відбиток втоми плоті і шукаючи потойбіччя 
як місце відпочинку, щоб відпочити, 
забутися, стерти сліди життєвої боротьби, - 
цей дух буде відчувати себе 
найнещаснішою істотою і не знайде ні 
спокою, ні блаженства; поки вона не 
прокинеться від своєї летаргії, не 
усвідомить своєї помилки і не підніметься 
до Духовного Життя, а це, як Я щойно 
сказав вам, - любов, активність, невпинна 
боротьба на шляху, що веде до 
досконалості. (317, 12 - 14) 
  
Возз'єднання в потойбічному світі  
37. я хочу, щоб ви були віруючими, щоб ви 
вірили в духовне життя. Якщо ви бачили, як 
ваші брати відійшли в інший світ, не 
вважайте, що вони далеко від вас, і не 
думайте, що ви втратили їх назавжди. Якщо 
ви бажаєте возз'єднатися з ними, працюйте, 
заробляйте заслуги, і тоді, коли ви прийдете 
в інший світ, ви побачите, що вони чекають 
вас там, щоб навчити вас жити в духовній 
долині. (9,20) 
38 Хто не відчував тривоги перед обличчям 
життя в майбутньому? Хто з тих, хто втратив 
у цьому світі близьку людину, не відчував 
бажання побачити її знову, або хоча б 
знати, де вона знаходиться? Все це ви 
відчуєте, ви побачите їх знову. 
39. 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 багато 
хороминок. (61, 31) 
 
Суд духу через власну совість  
40. коли дух якогось великого грішника 
відривається від матеріального життя, щоб 
увійти в духовну долину, він з подивом 
виявляє, що пекла, як він його уявляв, не 
існує; і що вогонь, про який йому говорили 
в минулі часи, є нічим іншим, як духовним 
наслідком його справ, коли він постає 
перед невблаганним Суддею, який є його 
совістю. 
41. цей суд за межами, це світло, яке 
з'являється посеред темряви, що оточує 
грішника, пече сильніше, ніж найгарячіший 
вогонь, який ви можете собі уявити. Але це 
не тортури, заздалегідь приготовані як 
покарання для того, хто Мене образив. Ні, 
ці муки походять від усвідомлення скоєних 
проступків, від скорботи про те, що образив 
Того, Хто дав йому існування, що погано 
використав час і всі блага, які отримав від 
свого Господа. 
42. чи вважаєте ви, що Я повинен карати 
того, хто завдає Мені болю своїми гріхами, 
хоча Я знаю, що гріх завдає більшого болю 
тому, хто його чинить? Хіба ти не бачиш, що 
сам грішник чинить собі зло і що Я не хочу 
своїм покаранням збільшувати нещастя, яке 
він сам собі заподіяв? Я лише дозволяю 
йому побачити себе, почути невблаганний 
голос своєї совісті, запитати себе і 
відповісти собі, повернути собі духовну 
пам'ять, яку він втратив через матерію, і 
згадати своє походження, своє призначення 
і свої обітниці; І там, на цьому суді, він 
повинен відчути дію "вогню", який 
викорінює його зло, який переплавляє його 
заново, як золото в горнилі, щоб видалити з 
нього те, що шкідливе, те, що непотрібне, і 
все, що не духовне. 
43. коли дух зупиняється, щоб почути голос і 
суд свого сумління, - істинно кажу вам, тієї 
години він перебуває в Моїй присутності. 
44. ця мить спокою, становлення 
нерухомим і ясним не приходить до всіх 
духів одночасно. Дехто швидко вступає в 
цей іспит над собою, і тим самим позбавляє 
себе багатьох страждань. Бо як тільки вони 
прокидаються до реальності і 

усвідомлюють свої помилки, вони 
готуються і починають спокутувати свої злі 
справи до останнього. 
45 Інші ж, засліплені - чи то пороком, чи то 
якоюсь образою, чи то через те, що жили в 
гріху, - довго виходять зі своєї сліпоти. 
46. інші ж, незадоволені тим, що, на їхню 
думку, їх відірвали від землі занадто рано, 
коли все ще посміхалося їм, проклинають і 
богохульствують, відтягуючи тим самим 
можливість звільнитися від своєї омани; і 
подібних випадків, відомих лише моїй 
мудрості, безліч. (36, 47 - 51) 
47. вам доведеться відповісти за все і, в 
залежності від характеру ваших злих справ, 
ви отримаєте через себе найсуворіші суди. 
Бо я не суджу вас, це неправильно. Саме 
ваш власний дух у стані ясності є вашим 
страшним обвинувачем і страшним суддею. 
Я ж захищаю вас від плутанини, відпускаю 
вам гріхи і викупляю вас, бо Я є Любов, що 
очищає і прощає. (32, 65) 
48. майте на увазі, що дуже скоро ви будете 
в духовному і що вам доведеться пожинати 
те, що ви посіяли на цій землі. Крок з цього 
життя в інше продовжує залишатися 
серйозним і суворим судом для духу. Ніхто 
не уникне цього суду, навіть якщо він 
вважає себе найдостойнішим з моїх слуг. 
49. Моя Воля полягає в тому, щоб з того 
моменту, як ти увійдеш у той нескінченний 
Дім, ти перестав відчувати земні тривоги і 
почав відчувати щастя і блаженство від 
того, що піднявся ще на одну сходинку. (99, 
49 - 50) 
50 Страшний суд, як його трактує людство, є 
помилкою. Моє судження не є судженням 
однієї години чи одного дня. Це вже давно 
на вас чекає. 
51. істинно ж кажу вам, що мертві тіла були 
призначені і виконали свою долю, щоб 
злитися з відповідним їм природним 
царством; бо те, що з землі, повернеться в 
землю, так само, як духовне прагне до своєї 
домівки, яка є Моє лоно. 
52. а ще кажу вам, що в суді своєму ви 
будете самі собі суддями, бо ваше 
сумління, ваше самопізнання та інтуїція 
підкажуть вам, до якої міри ви гідні похвали 
і в якому духовному домі ви повинні 
перебувати. Ви ясно побачите шлях, яким 
ви повинні йти, бо коли ви приймете світло 



Моєї Божественності, ви пізнаєте свої 
вчинки і оціните свої заслуги. 
53 У "Духовній Долині" є багато 
розгублених і стурбованих істот. Принесіть 
їм Моє послання і Моє світло, коли одного 
разу ввійдете в нього. 
54 Навіть зараз ви можете здійснювати цю 
форму милосердя через молитву, за 
допомогою якої ви можете з'єднатися з 
ними. Твій голос пролунає там, де вони 
живуть, і пробудить їх від глибокого сну. 
Вони заплачуть і очистяться своїми 
сльозами покаяння. Тоді вони отримають 
промінь світла, бо тоді вони зрозуміють 
свою минулу суєту, свої помилки, свої гріхи. 
55 Який великий біль духу, коли його 
будить сумління! Як смиренно він потім 
принижується перед поглядом верховного 
Судді! Як смиренно з глибини його єства 
линуть благання про прощення, обітниці, 
благословення Моїм Ім'ям! 
56. тепер дух розуміє, що не може 
наблизитися до досконалості Отця, і тому 
звертає свій погляд на землю, де він не вмів 
використати час і випробування, які давали 
можливість наблизитися до мети, і просить 
іншого тіла, щоб спокутувати провини і 
виконати невиконані завдання. 
57 Хто ж тоді здійснював правосуддя? Хіба 
не сам дух судив себе? 
58. мій Дух - це дзеркало, в яке ви повинні 
дивитися на себе, і воно покаже вам ступінь 
вашої чистоти. (240, 41 - 46) 
59. коли твій дух скине з себе людську 
оболонку і заглибиться у власну внутрішню 
сутність у святилищі духовного життя, щоб 
дослідити своє минуле і свій урожай, багато 
з його справ, які тут, у світі, здавалися 
досконалими і гідними того, щоб постати 
перед Господом і отримати винагороду, у 
моменти цього самоаналізу виявляться 
поганими. Дух зрозуміє, що сенс багатьох 
вчинків, які здавалися йому добрими у світі, 
був лише вираженням марнославства, 
фальшивої любові, милосердя, що не йшло 
від серця. 
60. як ви думаєте, хто дав духу осяяння 
досконалого судді, щоб судити самого 
себе? Совість, яка в ту годину правосуддя 
справить на вас враження, що засяє в 
небаченій раніше ясності, і саме вона скаже 
кожному, що було доброго, справедливого, 
правильного, істинного, що він зробив на 

землі, і що було злого, неправильного і 
нечистого, що він посіяв на своєму шляху. 
61. святиня, про яку Я щойно говорив з 
вами, - це святиня совісті, храм, який ніхто 
не може осквернити, храм, в якому живе 
Бог і з якого лунає Його голос і сяє світло. 
62. у світі ти ніколи не бажав увійти в це 
внутрішнє святилище, тому що твоя 
людська особистість завжди стурбована 
шляхами і засобами уникнення мудрого 
голосу, який промовляє в кожній людині. 
63 Кажу вам: Коли ваш дух звільниться від 
своєї оболонки, він нарешті зупиниться 
перед порогом цього святилища і 
збереться, щоб увійти туди і стати на коліна 
перед цим вівтарем Духа, щоб почути себе, 
розглянути свої справи в тому світлі, яке є 
совістю, щоб почути голос Бога, який 
говорить всередині себе як Отець, як 
Учитель і як Суддя. 
64. жоден смертний не може уявити собі ту 
мить у всій її урочистості, яку ви всі повинні 
пережити, щоб усвідомити, яке добро ви 
маєте в собі, щоб зберегти його, а також те, 
що ви повинні відкинути від себе, тому що 
ви не повинні більше тримати його в своїй 
свідомості. 
65 Тоді, коли дух відчуває, що він стоїть 
перед своєю совістю, і це нагадує йому про 
себе з усією ясністю істини, ця істота 
відчуває себе занадто слабкою, щоб слухати 
себе, вона бажає, щоб її ніколи не існувало; 
бо в одну мить перед її свідомістю 
проходить все її життя - те, що вона 
залишила позаду, чим вона володіла і що 
було її власним, і за яке вона повинна тепер 
нарешті дати звіт. 
66. учні, люди, готуйте себе до цієї миті ще в 
цьому житті, щоб не перетворити той храм 
на трибунал, коли дух ваш постане перед 
порогом храму совісті; бо біль духовний 
буде тоді такий великий, що ніякий біль 
фізичний не зрівняється з ним. 
67. я хочу, щоб ви подумали над усім, що я 
сказав вам у цій настанові, щоб ви 
зрозуміли, як відбувається ваш суд у 
духовній сфері. Таким чином, ви усунете зі 
своєї уяви той образ, в якому ви уявляєте 
собі суд, на якому головує Бог у вигляді 
старця, який пропускає добрих дітей 
праворуч від себе, щоб вони могли 
насолоджуватися раєм, а злих саджає 



ліворуч, щоб засудити їх на вічне 
покарання. 
68. настав час, щоб світло досягло найвищої 
сфери вашого духу і вашого розуму, щоб 
істина засяяла в кожній людині, і вона 
могла підготувати себе до гідного 
входження в Духовне Життя. (334, 5m. - 11, 
14 - 15) 
 
Повернута духовна свідомість  
69. ніщо в моєму творінні не здатне так, як 
тілесна смерть, показати кожному духу ту 
висоту його розвитку, якої він досяг за 
життя, і ніщо так не допомагає, як моє 
Слово, піднятися до досконалості. Ось чому 
Мій Закон і Моє Вчення завжди і невпинно 
прагнуть проникнути в серця, і чому біль і 
страждання радять людям відмовитися від 
тих шляхів, які замість того, щоб підносити 
дух, ведуть його до прірви. 
70. яким щасливим буде відчувати себе твій 
дух у потойбічному світі, коли його совість 
скаже йому, що він посіяв насіння любові на 
землі! Все минуле постане перед вашими 
очима, і кожен погляд на те, якими були 
ваші справи, даруватиме вам безмежну 
насолоду. 
71. заповіді Моїх законів, які не завжди 
вдавалося зберегти вашій пам'яті, також 
пройдуть повз ваш дух, сповнений ясності і 
світла. Набувайте заслуг, які дозволять вам 
проникнути в невідоме з очима, відкритими 
для істини. 
72. існує багато таємниць, які людина 
марно намагалася розгадати; ні людська 
інтуїція, ні наука не змогли відповісти на 
багато питань, які люди задавали собі, і це 
тому, що існують осяяння, які призначені 
тільки для духу, коли він увійшов у "духовну 
долину". Ці несподіванки, які чекають на 
нього, ці чудеса, ці одкровення будуть 
частиною його нагороди. Але істинно кажу 
вам: якщо дух увійде в духовний світ з 
пов'язкою на очах, то нічого не побачить, а 
буде продовжувати бачити навколо себе 
тільки таємниці - там, де все повинно бути 
ясно. 
73. це Небесне Вчення, яке Я приношу вам 
сьогодні, відкриває вам багато красот і готує 
вас, щоб, коли одного разу ви постанете 
перед правосуддям Вічного духом, ви 
змогли витримати дивовижну реальність, 

яка буде оточувати вас з цього моменту. 
(85, 42 + 63 - 66) 
74. прийміть Моє світло, щоб воно осяяло 
ваш життєвий шлях і звільнило вас від 
затьмарення свідомості в годину смерті. 
Тоді ви будете знати, хто ви є, ким ви були і 
ким ви будете в той момент, коли 
переступите поріг потойбіччя. (100, 60) 
75. в той час як ваші тіла опускаються в 
землю, в лоні якої вони змішуються з нею, 
щоб зробити її плідною, - бо навіть після 
смерті вони продовжуватимуть бути силою і 
життям, - ваша совість, яка знаходиться 
вище вашого єства, не залишиться в землі, 
але вона буде рухатися разом з духом, щоб 
показати себе йому, як книга, чиї глибокі і 
мудрі вчення вивчаються духом. 
76. там ваші духовні очі відкриються на 
істину, і в одну мить ви знатимете, як 
тлумачити те, що ви не змогли збагнути за 
ціле життя. Там ви зрозумієте, що означає 
бути дитиною Божою і братом свого 
ближнього. Там ви зрозумієте цінність 
всього, чим володіли, відчуєте жаль і каяття 
за допущені помилки, за втрачений час, і в 
вас народяться найпрекрасніші постанови 
про виправлення і відшкодування. (62, 5) 
77 Прагніть і тепер всі до однієї мети, 
примиряючи і гармонізуючи своє духовне 
життя. Нехай ніхто не думає, що він йде 
кращою дорогою, ніж його брат, і не думає, 
що він стоїть на вищому рівні, ніж інші. 
Кажу вам, що в годину смерті саме Мій 
голос скаже вам правду про ваш рівень 
розвитку. 
78 Там, у ту коротку мить просвітлення 
перед совістю, багато хто отримує свою 
нагороду; але багато хто також бачить, як 
зникає їхня велич. 
79 Чи хочете ви врятуватися? Тоді 
приходьте до Мене на шляху братерства. 
Вона єдина, іншої немає, вона записана в 
Моїй найвищій заповіді, яка говорить вам: 
"Любіть один одного" (299:40-42). 
 

Розділ  29 - Очищення і вознесіння 
духовних істот у потойбічному світі 
 
Каяття, покаяння і самозвинувачення  
1 Я не хочу, щоб дух твій осквернився, і щоб 
ти загинув від правдивого життя. Тому Я 
шукаю вас Своїм правосуддям, коли бачу, 



що ви віддалися згубним насолодам і 
розвагам. Дух твій повинен прийти до Моїх 
грудей чистим, як і вийшов з них. 
2. всі ті, хто залишають своє тіло на землі і 
відриваються від цього світу в стані 
розсіяності, коли бачать Мою Присутність, 
явлену у світлі вічності, що осяває дух, 
пробуджуються від глибокого сну в гірких 
сльозах і в розпачі від самозвинувачень. 
Поки триває біль дитини, яка намагається 
звільнитися від своїх страждань, страждає і 
Отець. (228, 7 - 8) 
3. докори сумління і страждання від браку 
знань - страждання від браку 
одухотворення, щоб насолоджуватися цим 
життям, це і багато іншого міститься в 
спокуті духів, які досягають порогів 
духовного життя оскверненими або 
непідготовленими. 
4 усвідомлюю, що не можу сприймати гріх, 
недосконалість чи зіпсованість людей як 
кривду, заподіяну Отцеві, бо знаю, що люди 
самі заподіюють собі зло. (36, 56) 
5 Яким світлим було б ваше життя і якою 
великою і новаторською була б ваша наука, 
якби ви любили свого ближнього і 
виконували волю Отця вашого, - якби ви 
пожертвували чимось зі своєї свободи волі і 
діяли згідно з тим, що наказувала вам ваша 
совість. Тоді ваша наука, вийшовши за межі 
матеріального, торкнеться надприродного, 
бо досі вона навіть не наближалася до цих 
меж. 
6 Який жах відчуває дух вченого, коли він 
залишає цей світ і нарешті опиняється віч-
на-віч з божественною істиною! Там він 
сором'язливо опускає обличчя і просить 
вибачення за свою зарозумілість. Він 
вважав, що знає і може все, заперечував, 
що існує щось, що виходить за межі його 
знань і розуміння. Але тепер, коли вона 
стоїть перед Книгою Життя, перед 
нескінченним творінням Творця, вона 
повинна визнати свою нікчемність і 
огорнути себе смиренням перед Тим, Хто є 
абсолютною мудрістю. (283, 48 - 49) 
7. не бійтеся, що, прийшовши в духовний 
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 
намагатися загладити свої провини, ви 
увійдете в мою присутність гідними і 

чистими, і ніхто, навіть ваша совість, не 
посміє згадати про ваші минулі 
недосконалості. 
8 У досконалому 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 
ввійдете в Моє Царство. (81, 60 - 61) 
 
Баланс правосуддя  
9. лише кілька учнів мав Я в цьому світі, і ще 
менше тих, хто був подібний до образу 
Божественного Вчителя. У духовній долині, 
однак, Я маю багато учнів, бо саме там 
людина досягає найбільшого прогресу в 
осягненні Моїх вчень. Саме там Мої діти, 
голодні і спраглі любові, отримують від 
свого Вчителя те, в чому їм відмовило 
людство. Саме там своєю доброчесністю 
сяють ті, хто через своє смирення 
залишився непоміченим на землі, і там 
сумно і покаянно плачуть ті, хто світився в 
цьому світі фальшивим світлом. 
10. тільки в потойбічному світі Я приймаю 
вас так, як ви не сподівалися на землі, коли 
в сльозах, але благословляючи Мене, 
спокутували свою провину. Неважливо, що 
на вашому життєвому шляху був момент 
насильницького бунту. Я візьму до уваги, 
що у вас були дні великого болю, і в них ви 
виявили покірність і благословили Моє Ім'я. 
Ви теж, у міру своєї малості, пережили деякі 
Голгофи, навіть якщо вони були викликані 
вашим непослухом. 
11. ось, через кілька миттєвостей вірності та 
любові до Бога, ви досягаєте часу життя та 
благодаті в майбутньому. Так Моя Вічна 
Любов повертає короткочасну любов 
людини. (22,27 - 29) 
12 Кожне добре діло знаходить свою 
винагороду, яку одержує не на землі, а в 
майбутньому. Але скільки людей хотіли б 
насолоджуватися цим блаженством тут, на 
землі, не знаючи, що той, хто нічого не 
робить для свого духовного життя, не 
матиме жодних заслуг, коли увійде в нього, 
і його покаяння буде тоді великим. (1,21) 
13 Ті, хто бажає почестей і похвал світу, 
можуть отримати їх тут, але вони будуть 
недовговічними і не принесуть їм користі в 
день їхнього входження в духовний світ. 
Той, хто прагне грошей, може отримати тут 
свою винагороду, бо це було те, чого він 



прагнув. Але коли прийде година, коли він 
повинен буде залишити все тут, щоб 
пристосуватися в потойбічному світі, він не 
матиме ні найменшого права претендувати 
на будь-яку винагороду для свого духу, 
навіть якщо йому здасться, що він багато 
зробив для блага милосердя. 
14. навпаки, той, хто завжди відмовлявся 
від лестощів і послуг, хто любив своїх 
ближніх чисто і безкорисливо і відкидав 
будь-яку матеріальну винагороду, хто був 
зайнятий сіянням добра і насолоджувався 
справами любові, - той не буде думати про 
винагороду, бо він буде жити не для 
власного задоволення, а для задоволення 
свого ближнього. Яким же великим буде 
його мир і благословення, коли він 
опиниться в лоні свого Господа! (253, 14) 
15. я приношу вам чисте і досконале 
повчання в цей час, і тому кажу вам, що в 
кінці вашого робочого дня вам буде 
зараховано тільки те, що ви робили в житті 
з істинною любов'ю, бо це буде доказом 
того, що ви знали істину. (281, 17) 
16 Не думай, що, роблячи добру справу, ти 
не знаєш її ціни, - що ніколи не пізнаєш 
добра, яке ти зробив. Кажу вам, що жодна з 
ваших справ не залишиться без винагороди. 
17 Опинившись у духовній сфері, ви 
зрозумієте, як часто маленька справа, 
здавалося б, малозначуща, ставала 
початком ланцюга добрих справ - ланцюга, 
який інші робили все довшим і довшим, але 
який назавжди наповнить задоволенням 
того, хто його почав. (292, 23 - 24) 
18. я надихаю вас на здобуття заслуг, але ви 
не повинні керуватися егоїстичним 
бажанням власного спасіння, але ви 
повинні творити свої справи з думкою про 
ближніх, з думкою про прийдешні 
покоління, радість яких буде дуже великою, 
коли вони знайдуть шлях, прокладений 
"першими". Тоді ваше щастя буде 
безмежним, бо радість і мир ваших братів і 
сестер дійдуть і до вашого духу. 
19 Наскільки ж інакше з тими, хто шукає 
лише власного спасіння і блаженства; бо 
коли вони прибувають на місце, яке 
здобули своїми справами, то не можуть 
мати ані хвилини спокою, ані радості, коли 
згадують тих, кого вони залишили, і хто 
несе важкий тягар їхніх страждань. 

20 Поправді кажу вам, що справжні учні цієї 
науки будуть праведні й чисті в ділах своїх, 
як дух їхній, що є Моїм власним світлом. 
(290,76 - 77) 
21 Якщо ви будете смиренні, ваше духовне 
багатство збільшиться в житті, яке вас чекає. 
Тоді у вас буде мир, який дасть вам 
найпрекрасніше відчуття вашого існування. 
І в душі вашій народиться прагнення 
служити Отцю, будучи вірним охоронцем 
всього створеного Мною, і втіхою 
стражденним і миром неспокійним. (260, 
29) 
 
Сходження духовних істот до Царства 
Божого  
22. це "Третій Час", в якому ваш дух може 
почати мріяти про дуже високі рівні життя і 
дуже великі реалізації вже на землі. Бо той, 
хто йде з цього світу і вже забирає з собою в 
дусі своєму знання про те, що він знайде, і 
розкриття своїх духовних дарів, пройде 
багато світів, не зупиняючись в них, поки не 
прийде в той, на якому він має право 
перебувати в силу своїх заслуг. 
23 Він буде повністю усвідомлювати свій 
духовний стан, буде розуміти, щоб 
виконувати своє завдання, де б він не 
знаходився. Він буде розуміти мову любові, 
гармонії і справедливості і зможе 
спілкуватися з ясністю духовної мови, якою 
є думка. Для нього не буде ні обривів, ні 
відволікань, ні сліз, і він буде все більше і 
більше відчувати незмірну насолоду від 
наближення до домівок, які є його, тому що 
вони належать йому як вічна спадщина. 
(294, 55) 
24. на божественній небесній драбині існує 
нескінченна кількість істот, духовна 
досконалість яких дозволяє їм займати різні 
сходинки відповідно до досягнутого ними 
ступеня розвитку. Ваш дух був створений з 
відповідними якостями для того, щоб 
розвиватися по цих сходах досконалості і 
досягти мети, визначеної у високих 
настановах Творця. 
25. ти не знаєш долі тих духів, але кажу тобі, 
що вона досконала, як і все створене Мною. 
26. ви все ще не розумієте дарів, які дав вам 
Отець. Але не хвилюйтеся, бо згодом ви 
усвідомите їх і відчуєте, як вони 
розкриваються в повній мірі. 



27. нескінченна кількість духовних істот, які, 
як і ви, населяють різні площини життя, 
об'єднані між собою вищою силою - силою 
любові. Вони створені для боротьби, для 
своєї еволюції, а не для стагнації. Ті, хто 
виконував Мої заповіді, стали великими в 
Божественній Любові. 
28. нагадую вам, однак, що навіть коли ваш 
дух досягне величі, сили і мудрості, він не 
стане всемогутнім, оскільки його атрибути 
не безмежні, як у Бога. Проте, їх буде 
достатньо, щоб привести вас до вершини 
вашої досконалості на прямому шляху, який 
з першої миті намітила для вас любов 
вашого Творця. (32,34 - 37) 
29. ваш дух повинен пройти через сім 
стадій духовного розвитку, щоб досягти 
досконалості. Сьогодні, коли ви ще живете 
на землі, ви не знаєте, на якій сходинці 
небесної драбини перебуваєте. 
30 Хоч Я знаю відповідь на це запитання 
вашого духа, але Мені не дозволено 
сказати вам її в цей час. (133, 59 - 60) 
31 Кожна сходинка, кожен крок, кожен 
рівень життя пропонує духу більше світла і 
досконаліше блаженство. Але найвищий 
спокій, досконале щастя духу - за межами 
всіх тимчасових осель. 
32 Скільки разів ти будеш думати, щоб 
заздалегідь відчути досконале щастя в лоні 
Бога, не усвідомлюючи, що це щастя є лише 
передчуттям майбутнього світу, куди ти 
маєш піти після цього життя? (296, 49 - 50) 
33. як багато хто мріє померти в очікуванні, 
що ця мить приведе їх до Мене, щоб потім 
вічно поклонятися Мені на небесах, не 
знаючи, що шлях нескінченно довший, ніж 
вони вважали. Для того, щоб піднятися хоча 
б на одну сходинку вище по небесній 
драбині, яка приведе тебе до Мене, треба 
було правильно прожити людське життя. 
Невігластво винувате в тому, що багато хто 
неправильно розуміє сенс Мого вчення. 
(164,30) 
34 Через людину вийшли на волю сили 
руйнування. Війна посіяла своє насіння в 
кожне серце. Скільки болю пережило 
людство! Скільки покинутості, злиднів, 
сирітства і горя залишила вона на своєму 
шляху! Ви думаєте, що духи полеглих у бою 
загинули, або що тієї частини життя, 
вічності, яка живе в людині, більше не 
існує? 

35 Ні, люди: дух переживає війну і смерть. 
Ця частина мого власного духу піднялася з 
полів болю і шукає новий горизонт на 
своєму шляху, щоб продовжувати жити, 
розвиватися і еволюціонувати. (262, 26 - 27) 
36. я дав вам землю, щоб ви всі могли 
володіти нею в рівній мірі, щоб ви могли 
жити в мирі і використовувати її як 
тимчасовий дім, в якому ви можете 
розвивати свої здібності і готувати свій дух 
до підйому в свій новий дім. 
37 Я сказав вам: "У Господньому домі 
багато осель". Ви пізнаєте їх пропорційно 
вашому піднесенню. Кожна з них 
наближатиме вас до Мене все більшою 
мірою, і досягатися вони будуть вами 
відповідно до ваших справ, бо все 
підпорядковане Божественному порядку і 
справедливості. 
38 Ніхто не зможе перешкодити вашому 
переходу з одного рівня життя на інший, і в 
кінці кожного з них буде радість і свято у 
вашому дусі, а також у моєму. 
39. таким чином Я готую вас, щоб ви знали, 
що шлях, який вам належить пройти, 
довгий, і що ви не будете задоволені 
вашими першими справами, думаючи, що 
вони вже відкриють вам двері в ті будинки. 
40. але Я також кажу вам, що для духу 
прекрасно і приємно прийти до кінця етапу 
розвитку і зупинитися, щоб озирнутися на 
пройдений шлях з його великою 
боротьбою, днями гіркоти і годинами миру, 
після подолання незліченних перешкод. 
41. нарешті, тріумф, нагорода і праведність, 
які сяють навколо вас, і Дух вашого Отця - 
присутній, славний, який благословляє Сина 
і дозволяє Йому спочивати в Його лоні, 
поки Він не буде підготовлений до 
наступного етапу свого життя. Так він 
переходить від одного до іншого, поки, 
нарешті, не досягне найвищої реалізації - 
вічного перебування зі Мною. (315, 34 - 36) 
42. іскра духу, яка робить людину подібною 
до її Творця, все більше і більше 
наближатиметься до нескінченного 
полум'я, з якого вона виникла, і ця іскра 
стане світлою істотою - свідомою, сяючою 
любов'ю, сповненою знань і сили. Ця істота 
насолоджується станом досконалості, в 
якому немає ні найменшого болю або 
страждання, в якому панує досконале і 
справжнє блаженство. 



43. якби це не було метою вашого духу, - 
істинно кажу вам, - то Я не відкрив би вам 
Моє вчення через стільки вчень, бо тоді 
закону "Першої Ери" було б достатньо для 
вас, щоб жити в мирі на землі. 
44. але якщо ти врахуєш, що Я жив серед 
людей і обіцяв їм нескінченно кращий світ 
за межами цього життя, і якщо, крім того, ти 
згадаєш, що Я обіцяв прийти знову в інший 
час, щоб продовжити розмову з тобою і 
пояснити все, чого ти не зрозумів, то 
прийдеш до висновку, що духовне 
призначення людини вище, набагато вище, 
ніж все, на що ти можеш розраховувати, і 
що обіцяне блаженство нескінченно 
більше, ніж те, про що ти можеш 
здогадуватися або уявляти. (277,48-49) 
 

Розділ  30 - Розвиток духу через 
реінкарнації  
 
Закон розвитку  
1 Кажу вам, що людина повинна знати, що 
дух її багато разів приходив на землю, та 
все ж не зміг піднятися дорогою Закону 
Мого, щоб досягти вершини гори. (77,55) 
2 Оскільки людина стала свідком 
розгортання науки і відкриття того, у що 
раніше не повірила б, то чому вона чинить 
опір природному розвитку духу? Чому він 
прив'язується до того, що заводить його в 
глухий кут і присипляє? Тому що він 
здригнувся від перспективи вічного життя! 
(118, 77) 
3 Зрозумійте, що хоча творіння здається 
завершеним, все розвивається, 
трансформується і вдосконалюється. Чи 
може ваш дух 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. (79, 34) 
4. скільки людей думають, що вони 
володіють духовною величчю через 
отримані знання, а для Мене вони не 
більше, ніж діти, які зупинилися на шляху 
розвитку. Бо вони повинні враховувати, що 
не тільки розкриттям свого інтелекту можна 
досягти висхідного розвитку свого духу, але 
це повинно відбуватися через розвиток всієї 
повноти свого єства, а в людині є багато 

здібностей, які необхідно розвивати, щоб 
досягти досконалості. 
5 Саме тому Я - як один з Моїх законів 
любові і справедливості - встановив 
реінкарнацію духу, щоб надати йому більш 
довгий шлях, який пропонує йому всі 
необхідні можливості для досягнення своєї 
досконалості. 
6. кожне земне існування - це короткий 
урок, бо інакше можливостей у людини для 
виконання мого закону було б надто мало. 
Але неминуче, щоб ви визнали мету цього 
життя, щоб ви могли увібрати з нього його 
сенс і досягти його гармонії, яка є основою 
людської досконалості. Щоб ви могли 
просуватися на вищий рівень існування, 
поки не досягнете духовного життя, де Я 
маю для вас так багато уроків, яким Я ще 
маю вас навчити, і так багато одкровень, які 
Я ще маю вам дати. (156, 28 - 29) 
7 У той час, як все постійно росте, 
змінюється, вдосконалюється і 
розвивається, чому ж ваш дух повинен 
залишатися на місці протягом століть? 
8. оскільки ви відкрили і вивчили багато 
речей за допомогою науки, ви не можете 
не знати про безперервну еволюцію, яка 
існує в усіх істотах творіння. Тому я хочу, 
щоб ви зрозуміли, що не можна залишати 
свій дух в тій загальмованості і застої, в який 
ви його надовго привели, і що необхідно 
прагнути до досягнення гармонії з усім, що 
вас оточує, щоб настав для людей день, 
коли Природа замість того, щоб 
приховувати свої таємниці, відкриє їх, і 
замість того, щоб сили Природи були 
ворожими вам, вони стануть слугами, 
співробітниками, братами. (305, 6, 8) 
 
"Воскресіння плоті" - правильно зрозуміле. 
9 Тепер світ дізнається правду про 
"воскресіння плоті", яке є перевтіленням 
духу. 
10 Реінкарнація означає: повернення в 
матеріальний світ, щоб народитися заново 
як людина; воскресіння духовної істоти в 
людському тілі для продовження своєї місії. 
Це і є та правда про "воскресіння плоті", 
про яку говорили ваші предки, даючи 
тлумачення настільки перекручені, 
наскільки вони абсурдні. 
11 Реінкарнація - це дар, який Бог надав 
вашому духу, щоб він ніколи не обмежував 



себе убогістю матерії, своїм 
швидкоплинним існуванням на землі, 
своїми природними недоліками, але дух - 
як істота вищої природи - може 
використовувати стільки тіл матерії, скільки 
йому потрібно для виконання своїх великих 
завдань у світі. 
12 Цим даром Дух доводить Свою незмірну 
перевагу над "плоттю", над смертю і над 
усім земним, перемагаючи смерть, одне 
тіло за іншим і переживши всіх, скільки б їх 
Йому не було довірено. Він - переможець 
часу, протистоянь і спокус. (290, 53 - 56) 
13. як ви могли повірити, що в судний день 
тіла померлих воскреснуть і з'єднаються зі 
своїми духами, щоб увійти в Царство Боже? 
Як ви можете так трактувати те, чого вас 
вчили в інші часи? 
14 Плоть від світу цього, і в ньому вона 
перебуває, а дух воскресне і повернеться до 
життя, з якого вийшов. "Народжене від 
плоті є плоть, а народжене від Духа Мого є 
дух". "Воскресіння плоті" - це повторне 
втілення Духа, і якщо одні вважають, що це 
людська теорія, а інші з вас вважають, що 
це нове одкровення, - істинно кажу вам, що 
Я почав від початку людства робити це 
одкровення відомим світові! 
Підтвердження цьому ви можете знайти в 
тексті Священного Писання, яке є 
свідченням Моїх діянь.  
Цей вислів, відомий зі старого 
християнського віровчення, був 
сформульований на Нікейському соборі, 
тобто в той час, коли вчення про 
реінкарнацію, яке до того частково 
визнавалося, було засуджене імператором 
Юстиніаном (!) як хибне вчення. Так 
відродження духу в "плоті" стало 
"воскресінням плоті". 
15. але в цей час це одкровення прийшло 
до вашого духу, коли він перебував на 
вищому щаблі розвитку, і незабаром воно 
буде справедливо прийняте 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. (76, 41 - 43) 
16 Таємниця "воскресіння плоті" була 
прояснена одкровенням про перевтілення 

духу. Сьогодні ви знаєте, що сенс цього 
закону любові і справедливості полягає в 
тому, щоб дух удосконалювався, щоб він 
ніколи не губився, бо завжди знаходив 
відчинені двері як можливість для свого 
спасіння, яку пропонує йому Отець. 
17 Суд Мій над кожним духом за цей закон 
досконалий і невблаганний. 
18 Я один знаю, як судити вас, бо кожна 
доля незбагненна для людей. Тому ніхто 
нікого не підставляє і не зраджує іншим. 
19 Після того, як духи заблукали в своїх 
гріхах, після стількох боїв і перипетій, після 
довгих мандрівок, вони прийдуть до Мене, 
повні мудрості через свій досвід, очищені 
болем, піднесені своїми заслугами, 
втомлені від довгого паломництва, але 
прості і радісні, як діти. (1, 61 -64)  
 
Різні рівні розвитку духовних істот  
20 Давно вже ваш дух вийшов з Мене; але 
не всі однаково просунулися на шляху 
духовного розвитку. 
21 Всі долі різні, хоч і ведуть вас до однієї 
мети. Для одних зарезервовані ці 
випробування, для інших - інші. Одна істота 
проходить одним шляхом, інша йде іншим. 
Ви не всі з'явилися на світ в один і той же 
момент, і не всі повернетеся в один і той же 
момент. Хтось іде попереду, хтось позаду, 
але мета чекає на вас усіх. Ніхто не знає, хто 
поруч з ним, а хто блукає далеко від нього, 
бо ви ще занадто незрілі, щоб володіти цим 
знанням; ви - люди, і ваше марнославство 
стало б вашою погибеллю. (10, 77 - 78) 
22 У всі часи, навіть у далекі віки людської 
історії, ви мали приклади людей високого 
духу. Як би ви пояснили, що навіть у 
найдавніші часи були люди з розвиненим 
розумом, якби вони не проходили через 
послідовні перевтілення, які допомагали їм 
еволюціонувати вгору? 
23 Причина цього полягає в тому, що дух не 
з'являється одночасно з тілесною 
оболонкою, і початок людського роду не 
збігається з початком духу. Істинно кажу 
вам: немає жодного духа, який би прийшов 
у світ, не існуючи раніше в майбутньому. 
Хто з вас може виміряти або знати час, який 
він прожив в інших сферах до того, як 
прийшов жити на цю землю? (156, 31- 32) 
 



Знання попередніх земних життів і 
власного рівня розвитку  
24 Доки дух тісно пов'язаний з душею, він 
не усвідомлює і не може усвідомлювати 
заслуг, яких набув у попередніх життях. Але 
тепер вона дізнається, що її життя - це 
вічність, безперервна еволюція в прагненні 
досягти вершини. Але сьогодні ви ще не 
знаєте, якої висоти досягли. (190, 57) 
25. ваш розум не отримує вражень або 
образів пам'яті про минуле вашого духу, 
тому що тіло подібне до щільної завіси, яка 
не дозволяє йому проникнути в життя духу. 
Який мозок міг би прийняти ті образи і 
враження, які дух отримав протягом свого 
минулого? Який розум міг би осягнути 
узгоджено з людськими уявленнями те, що 
йому незбагненне? 
26. через усе це Я ще не дозволив вам 
пізнати, хто ви є духовно, і яким було ваше 
минуле. (274, 54 - 55) 
27. всі справи Мої записані Мною в книзі, 
що зветься "Життя". Кількість її сторінок 
незліченна, її безмежна мудрість не осягне 
ніхто, окрім Бога, який є її автором. Але в 
ній, на кожній її сторінці, є стислий виклад, 
в якому Отець представив кожну Свою 
роботу в доступній формі, щоб зробити її 
зрозумілою для кожної здатності 
розуміння. 
28. ви теж постійно пишете книгу свого 
життя, в якій залишаться записані всі ваші 
справи і всі ваші кроки на всьому шляху 
розвитку. Ця книга буде написана у вашій 
совісті і стане тим світлом знань і досвіду, 
яким ви завтра будете освітлювати шлях 
своїм молодшим братам і сестрам. 
29 Ти ще не можеш нікому показати свою 
книгу, бо навіть ти сам не знаєш її змісту. 
Але незабаром у вашому єстві стане світло, і 
ви зможете показати своїм ближнім 
сторінки, які говорять про ваше розкриття, 
про вашу спокуту і про ваш досвід. Тоді ви 
будете відкритою книгою для людей. 
30 Блаженні ті, що роблять свою місію 
своєю власною. Вони відчують, що 
піднімаються сходами, які бачив уві сні Яків, 
- духовним шляхом, що веде істот у 
присутність Творця. (253, 6 - 8) 
 
Любов як необхідність для духовного 
розвитку  

31 Як ваше тіло, щоб жити, потребує 
повітря, сонця, води і хліба, так і дух 
потребує життєвого середовища, світла і їжі, 
які відповідають його природі. Якщо вона 
позбавляється свободи парити в прагненні 
до свого живлення, вона слабшає, в'яне і 
стає тьмяною, як дитина, яку примушують 
завжди залишатися в колисці і зачиняють у 
своїй кімнаті. Її кінцівки стануть кульгавими, 
вона зблідне, почуття притупляться, а 
здібності атрофуються. 
32 Усвідомте, що дух також може бути 
кульгавим! Я міг би навіть сказати, що світ 
переповнений духовно кульгавими, 
сліпими, глухими і хворими! Дух, який живе 
ув'язненим і не має свободи для розвитку, є 
істотою, яка не зростає - ні в мудрості, ні в 
силі, ні в чеснотах. (258, 62 - 63) 
33. істинно кажу вам, що може вас піднести 
- це любов, бо їй притаманні мудрість, 
почуття і піднесеність. Любов - це 
узагальнення всіх якостей божественності, і 
Бог запалив це полум'я в кожному 
духовному створінні. 
34. скільки уроків Я дав тобі, щоб ти 
навчився любити! Скільки можливостей, 
життів і перевтілень відвела вам 
Божественна Милість! Урок повторювався 
стільки разів, скільки було необхідно, доки 
він не був засвоєний. Одного разу 
виконавши, не потрібно повторювати, бо 
забути його теж не можна. 
35. якби ви швидко засвоїли мої уроки, вам 
більше не потрібно було б ні страждати, ні 
плакати над помилками. Істота, яка 
використовує уроки, отримані на Землі, 
може повернутися у світ, але вона завжди 
буде робити це з більшою зрілістю і в 
кращих умовах життя. Між одним життям і 
наступним у неї завжди буде період 
відпочинку, необхідний для роздумів і 
відпочинку перед початком нового 
робочого дня. (263, 43 - 45) 
 
Різні причини реінкарнацій  
36. істинно кажу вам, що в жодну епоху 
людського життя людині не бракувало 
знання Мого Закону; бо від Божественної 
Іскри, яка є її совістю, їй ніколи не 
бракувало променя світла в її дусі, 
натхнення в її розумі або здогадки в її серці. 
37. а дух твій повернувся до потойбіччя з 
темною пов'язкою на очах, і Я кажу тобі: 



Той, хто не скористається уроком, який 
містить життя в цьому світі, в цій долині 
випробувань, повинен повернутися в неї, 
щоб завершити своє спокутування, і перш 
за все, щоб навчитися. (184, 39) 
38. в інших світах духи так само 
користуються свободою волі, грішать і 
збиваються на манівці, або ж наполегливо 
трудяться в добрі і таким чином досягають 
розвитку вгору, як і ви на землі. Але коли 
приходить призначений час, ті, кому 
судилося жити в цьому світі, спускаються в 
нього, щоб виконати благородне завдання, 
а інші - щоб виконати свій обов'язок 
спокути. 
39. але залежно від того, якою вони 
захочуть бачити цю землю, для одних вона 
постане раєм, а для інших - пеклом. Тому, 
коли вони зрозуміють милосердя свого 
Отця, то побачать лише прекрасне життя, 
засіяне благословеннями і життєвими 
уроками для духу - шлях, який наблизить їх 
до Землі Обітованої. 
40 Одні йдуть з цього світу з бажанням 
повернутися, інші - зі страхом, що 
доведеться повернутися. Причиною цього є 
те, що ваша людська природа ще не змогла 
осягнути ту гармонію, в якій вам належить 
жити з Господом. (156, 33 -34) 
41. ніхто не повстає проти думки про 
необхідність повернення на цю планету в 
іншому тілі, як і проти думки про те, що 
реінкарнація є покаранням для духу. Всі 
духовні істоти, яким судилося жити на 
землі, повинні були пройти через закон 
реінкарнації, щоб мати можливість досягти 
свого вищого розвитку і виконати 
покладену на них Мною місію. 
42 Не тільки менш розвинені духовні істоти 
повинні втілюватися знову, але й 
високорозвинені духовні істоти 
повертаються знову і знову, поки не 
завершать свою роботу. 
43 Ілля - найбільший з пророків, які 
приходили на землю; але, незважаючи на 
великі справи, які він зробив, і великі 
докази, які він дав, він повинен був 
повернутися в цей світ в інший час, в 
іншому тілі і з іншим ім'ям. 
44. цей закон любові і справедливості 
довгий час був невідомий людям, бо якби 
вони знали його раніше, то прийшли б у 
замішання. Проте Отець дав вам деякі 

одкровення і деякі знаки, які були світлом, 
що передувало цьому часу для розкриття 
всіх таємниць. (122, 25 - 28) 
 
Шлях до досконалості  
45 Далека дорога, якою ви досягнете 
повноти світла. Жодна істота не має 
довшого шляху, ніж шлях духу, на якому 
Отець, божественний скульптор, що формує 
і вигладжує ваш дух, надає йому досконалої 
форми. (292, 26) 
46 Істинно кажу вам, що для того, щоб ви 
досягли повної чистоти, дух ваш повинен 
буде ще дуже очиститися, як у цьому світі, 
так і в духовному. 
47. так часто, як це буде необхідно для вас, 
вам доведеться повертатися на цю планету, 
і чим частіше ви будете упускати 
можливості, які дарує вам ваш Батько, тим 
більше ви будете відтягувати свій 
остаточний вхід в істинне життя і 
продовжувати своє перебування в долині 
сліз. 
48 Кожен дух повинен показувати прогрес і 
плоди свого розвитку в кожному земному 
існуванні, роблячи щоразу твердий крок 
уперед. 
49 Знайте, що єдине добро, яке приносить 
користь для власного блага, - це те, яке 
робиться з істинної любові та милосердя до 
інших, безкорисливо. (159, 29 - 32) 
50 У людині є дві сили, які завжди воюють: 
її людська природа, яка є минущою, і її 
духовна природа, яка є вічною. 
51. ця вічна істота дуже добре знає, що має 
пройти дуже багато часу, перш ніж вона 
досягне своєї духовної досконалості. Вона 
підозрює, що у неї буде багато людських 
життів і що їй доведеться пройти в них 
багато випробувань, перш ніж вона досягне 
справжнього щастя. Дух підозрює, що після 
сліз, після болю, після багаторазового 
проходження через фізичну смерть він 
досягне тієї вершини, до якої завжди 
прагнув у своєму прагненні до 
досконалості. 
52 Тіло [душа], з іншого боку, річ немічна і 
мала, плаче, бунтує і іноді відмовляється 
підкорятися покликам духу, і тільки тоді, 
коли останній розвинувся, став сильним і 
досвідченим у боротьбі з "плоттю" і всім, 
що її оточує, йому вдається панувати над 
тілом і виражати себе через нього. 



53 Паломництво духу довге, шлях його 
далекий, форми його існування численні і 
різноманітні, а випробування щомиті 
іншого роду. Але поки вона проходить їх, 
вона піднімається, вона очищається, вона 
вдосконалюється. 
54 Йдучи по життю, він залишає за собою 
світлий слід; тому піднесений дух часто не 
зважає на ниття свого тіла, бо знає, що це 
минеться, і він не повинен дозволяти 
подіям, які здаються незначними, зупинити 
його на шляху до мети. 
55 На мить він звертає увагу на слабкості 
своєї "плоті", але знає, що не можна 
занадто сильно любити те, що живе лише 
короткий час і незабаром зникає в надрах 
землі. (18, 24, 27 - 28) 
 
Універсальна школа життя  
56. від початку існування людства існує 
реінкарнація духу як закон любові та 
справедливості і як один із способів, яким 
Отець демонструє Своє безмежне 
милосердя. Перевтілення - справа не тільки 
цього часу, але і всіх часів, і не треба 
думати, що Я тільки зараз відкрив вам цю 
таємницю. Вже в найдавніші часи в людині 
існувало інтуїтивне знання про 
перевтілення духу. 
57. але люди, які гналися за 
матеріалістичними науками і скарбами 
світу, дозволили панувати над собою 
пристрастям плоті, які затверділи ті волокна 
людського серця, якими людина сприймає 
духовне, так що люди стали глухими і 
сліпими до всього, що належить до духу. 
(105, 52) 
58. до свого створення ви перебували в 
Мені, а після, як духовні створіння, 
опинилися там, де все вібрує в досконалій 
гармонії, де є суть життя і джерело 
істинного світла, з якого Я вас живлю. 
59. біль не був створений Отцем. У ті часи, 
про які Я говорю з вами, вам не було чого 
зітхати, вам не було на що скаржитися, ви 
відчували Небо всередині себе, бо у своєму 
досконалому житті ви були емблемою 
цього буття. 
60. але коли ти вийшов з того дому, Я дав 
твоєму духові одежу, і ти занурювався все 
глибше й глибше. Потім ваш дух розвивався 
крок за кроком, поки не досяг того плану 

існування, на якому ви зараз перебуваєте і 
де сяє світло Отця. (115, 4 - 5) 
61. мета кожного духу, після його очищення 
і вдосконалення, - злиття з Божеством. Для 
цього Я заливаю ваш шлях світлом і даю 
силу вашому духу, щоб ви піднімалися крок 
за кроком. Залежно від рівня розвитку, 
якого ви досягли, коли ви покинете цей світ, 
і буде той духовний дім, який ви оселите в 
потойбічному житті. Бо Всесвіт був 
створений як школа досконалості для духу. 
(195, 38) 
- Більш детальні роз'яснення можна 
знайти в гл. 23, 69, та гл. 58, 46! 
62. якби я дав тобі все в цьому житті, у тебе 
вже не було б бажання піднятися ще на 
один щабель вище. Але те, чого ти не досяг 
в одному існуванні, ти прагнеш в іншому, і 
те, чого ти не досяг в тому, обіцяє тобі інше, 
вище, і так триває крок за кроком вічність 
на нескінченному шляху розвитку духу. 
63. коли ви чуєте Моє слово, вам здається 
неможливим, щоб ваш дух був здатний 
досягти такої великої досконалості; але Я 
кажу вам, що ви сумніваєтеся у високому 
призначенні духу лише тому, що дивитеся 
тільки на те, що бачите своїми 
матеріальними очима: убогість, невігластво, 
злобу. Але це тільки тому, що в одних дух 
хворий, в інших паралізований, треті сліпі, а 
четверті духовно мертві. Перед обличчям 
таких духовних страждань ви повинні 
сумніватися в долі, яку приготувала вам 
вічність. 
64. і так ви живете в цей час любові до світу 
і до матеріалізму. Але вже світло Моєї 
істини прийшло до вас і розвіяло темряву 
ночі часу, що вже минув, і сповістило своїм 
світанком про прихід епохи, в якій дух 
отримає просвітлення через Моє вчення. 
(116, 17 - 18) 
65. багато з вас не матимуть іншої 
можливості повернутися на Землю, щоб 
спокутувати свої гріхи. Ви більше не 
володітимете тим інструментом, який ви 
маєте сьогодні і який є вашим тілом, на яке 
ви спираєтеся. Ви повинні зрозуміти, що 
прихід у світ - це привілей для духу, але 
ніколи не покарання. Тому ви повинні 
скористатися цією благодаттю. 
66. після цього життя ви підете в інші світи 
для отримання нових уроків, і там ви 
знайдете нові можливості для подальшого 



сходження і вдосконалення себе. Коли ви 
виконаєте свої обов'язки як люди, ви 
покинете цей світ із задоволенням, тому що 
ви виконали свій обов'язок, і в душі вашій 
буде мир. (221,54 - 55) 
67. мій голос нині кличе великі натовпи 
людей, бо для багатьох духовних істот 
наближається кінець їхнього паломництва 
на землі. 
68 Та зневіра, та відраза, та печаль, яку 
вони несуть у своїх серцях, є доказом того, 
що вони вже прагнуть до вищого дому, до 
кращого світу. 
69 Але необхідно, щоб вони прожили свій 
останній етап на землі в послуху вказівкам 
своєї совісті, щоб слід їхніх останніх кроків 
на землі був благословенним для поколінь, 
які прийдуть після них для виконання своїх 
різноманітних завдань у світі. (276, 4) 
70 Цей світ не вічний, та й не повинен бути 
вічним. Як тільки цей дім перестане 
відповідати меті існування, яку він має 
зараз, він зникне. 
71. коли твій дух більше не потребуватиме 
уроків, які дає це життя тут, бо інші, вищі, 
чекають його на іншому світі, тоді, завдяки 
набутому в цій земній боротьбі світлу, він 
скаже: "З якою ясністю я тепер розумію, що 
всі злети і падіння цього життя були лише 
досвідом і уроками, які були потрібні мені 
для того, щоб краще розуміти. Яким довгим 
здавався мені той життєвий шлях, настільки 
ж довгим обтяжували мене страждання. 
Тепер, з іншого боку, коли все це 
закінчилося, яким коротким і 
швидкоплинним воно здається перед 
обличчям вічності. (230, 47 u.) 
72 Радійте, люди, думайте, що ви - птахи 
польоту в цьому світі, повному сліз, нещастя 
і страждань! Радійте, бо це не ваш дім на 
віки вічні, вас чекають кращі світи! 
73. тож коли ви підете з цієї землі, робіть це 
без жалю, тоді зітхання болю, труди, сльози 
залишаться тут. Ви попрощаєтеся з цим 
світом і злетите до тих, хто чекає на вас у 
висотах небесних. Звідти ви побачите 
Землю як точку в просторі, про яку будете 
згадувати з любов'ю. (230, 51) 
 
Переконлива сила вчення про 
реінкарнацію 
74 Світло Спіритизму нині відкриває світові 
істину, справедливість, розум і любов, 

притаманні духовній здатності реінкарнації. 
Тим не менш, світ спочатку буде вперто 
боротися з цим одкровенням і надавати 
йому вигляду дивного і помилкового 
вчення, щоб вселити недовіру в людей 
доброї віри. 
75 Марними і безрезультатними будуть 
зусилля конфесій утримати своїх вірних на 
второваних коліях старих вірувань і 
застарілих систем віри. Бо ніхто не зможе 
зупинити божественне світло, яке проникає 
на дно людської думки і пробуджує дух для 
епохи одкровень, божественних натхнень, 
висвітлення сумнівів і таємниць, духовного 
визволення. 
76 І ніхто не зможе зупинити хвилю, яка 
сформує людство, коли воно вирветься 
назовні в прагненні до своєї свободи думки, 
духу і віри. (290, 57 - 59) 
 
Шляхи реінкарнації духу  
77. я закликаю всіх земних паломників 
почути мій голос, який запрошує їх 
піднятися і володіти вічним життям. 
78. цього дня, коли "Божественне Слово" 
дає про себе знати, - скористайтеся його 
словом і нехай воно просвітить вас, бо в 
знанні - світло і ваше спасіння. 
79. якщо Мій Закон вчить вас моралі, 
праведності і порядку в усіх діях вашого 
життя, то чому ви шукаєте протилежних 
шляхів, завдаючи собі болю? Але коли ви 
відходите в потойбічний світ, залишаючи 
своє тіло на землі, ви плачете, тому що 
занадто сильно полюбили цю оболонку. 
80. коли ти відчуваєш, що тіло вже не 
належить тобі і що ти повинен просуватися 
по шляху розвитку, поки не прийдеш до 
Мене, Я кажу тобі: "Дитя Моє, що ти маєш 
показати Мені? Чи жив ти на землі, 
виконуючи Мої заповіді?". 
81. а ти, засоромлений і зневірений, бо не 
маєш дару любові до Того, Хто так любить 
тебе і так багато дав тобі, викував кайдани, 
які обтяжують твій дух, і він здається 
безпросвітним, плачучи і ридаючи над 
собою, бо втратив благодать. Він чує тільки 
голос Отця, що кличе його. Але оскільки він 
не розвинувся і не відчуває себе гідним 
прийти до Нього, то зупиняється і чекає. 
82 Минає час, і дух знову чує голос, і, цілком 
сповнений своєї скорботи, він запитує, хто 
говорить до нього, і цей голос говорить 



йому: "Прокинься! Хіба ви не знаєте, звідки 
прийшли і куди йдете?". Потім він піднімає 
очі, бачить неосяжне світло, від блиску 
якого стає жалюгідним. Він розуміє, що до 
того, як був посланий на землю, він вже 
існував, вже був любимий Отцем, від якого 
виходив голос, і який тепер, бачачи його в 
жалюгідному стані, страждає через нього. 
Він визнає, що був посланий в різні доми, 
щоб пройти шлях боротьби і отримати свою 
нагороду за свої заслуги. 
83 І дитина запитує: "Якщо до того, як я був 
посланий на землю, я був Твоїм 
найулюбленішим створінням - чому я не 
залишився стійким у чеснотах і повинен був 
падати, страждати і трудитися, щоб 
повернутися до Тебе?" 
84 Голос відповів йому: "Всі духовні істоти 
поставлені під закон розвитку, і на цьому 
шляху мій Отець-Дух оберігає їх навіки, і Він 
задоволений добрими справами дітей. Але 
Я послав вас на землю, щоб ви зробили її 
полем битви духовної досконалості, а не 
місцем війни і болю. 
85. я сказав вам, щоб ви розмножувалися, 
щоб не були неплідні. Але коли ви 
повертаєтеся в "духовну долину", ви не 
приносите ніякого врожаю, ви тільки 
скаржитеся і приходите без тієї благодаті, 
якою Я вас наділив. Тому ще раз посилаю 
вас і кажу вам: "Очищайтеся, шукайте те, 
що втратили, і відпрацьовуйте своє духовне 
сходження". 
86. дух повертається на землю, шукає 
маленьке і тендітне людське тіло, щоб 
відпочити в ньому і почати новий життєвий 
шлях. Він знаходить тіло маленької дитини, 
що належить йому, і використовує його для 
спокутування своїх злочинів проти Мого 
Закону. Зі знанням Справи дух приходить на 
землю, він знає, що це дихання Отця і знає 
місію, яку несе від Нього. 
87 У перші роки він невинний і зберігає 
свою чистоту, залишається в контакті з 
духовним життям. Згодом він починає 
пізнавати гріх, зблизька бачить гордість, 
зарозумілість і непокору людей праведним 
законам Отця, а непокірна від природи 
"плоть" починає псуватися злом. Впадаючи 
в спокусу, вона забуває доручення, яке 
принесла з собою на землю, і починає 
робити справи, що суперечать закону. Дух і 
тіло [душа] куштують заборонений плід, і 

коли вони впали на погибель, остання 
година застає їх зненацька. 
88 І знову дух опиняється в духовному 
середовищі проживання, втомлений і 
схилений тягарем своєї провини. Тоді він 
згадує голос, який колись говорив до нього і 
досі кличе його, і, проливши багато сліз, 
відчуваючи себе загубленим, не знаючи, хто 
він, згадує, що вже був у цьому місці 
раніше. 
89 Отець, який створив його з такою 
великою любов'ю, з'являється на його 
шляху і каже йому: "Хто ти, звідки ти і куди 
йдеш?" 
90. син впізнає в цьому голосі слово Того, 
Хто дав йому буття, розум і здібності - Отця, 
Який завжди прощає його, очищає, 
виводить з темряви і веде до світла. Він 
тремтить, бо знає, що стоїть перед Суддею, і 
каже: "Отче, мій непослух і мій борг перед 
Тобою дуже великий, і я не можу 
розраховувати на життя в Твоєму Царстві, 
бо не маю ніяких заслуг. Сьогодні, 
повернувшись до "Духовної долини", я 
бачу, що тільки накопичив провину, яку 
повинен спокутувати". 
91 Але люблячий Отець знову вказує йому 
шлях, він повертається до плоті і знову 
належить людству. 
92 Але тепер уже досвідчений дух робить 
фізичну оболонку [душу] покірною з 
більшою силою, щоб утверджувати себе і 
підкорятися божественним заповідям. 
Починається боротьба, вона бореться з 
гріхами, які опускають людину, і хоче 
скористатися можливістю, яка надана їй для 
її спасіння. Людина бореться від початку і 
до кінця, і коли сивіє сивина на скронях і 
колишнє витривале і сильне тіло починає 
згинатися під тягарем років і втрачає свою 
силу, дух відчуває себе сильним, більш 
зрілим і досвідченим. Яким великим і 
огидним видається йому гріх! Він 
відвертається від неї і досягає мети. Тепер 
він тільки чекає моменту, коли Отець 
покличе його, бо прийшов до висновку, що 
Божий закон справедливий і воля Божа 
досконала, що цей Отець живе для того, 
щоб дарувати життя і спасіння своїм дітям. 
93 Коли настав останній день, він відчув 
смерть у своїй плоті і не відчув болю. Він 
відійшов у вічність тихо і благоговійно. Він 
побачив себе в думках, і немов перед ним 



було дзеркало, він побачив себе 
прекрасного і сяючого світлом. Тоді голос 
заговорив до нього і сказав: "Сину, куди ти 
йдеш?". І він, знаючи, Хто Він, пішов до 
Отця, впустивши світло Отця в своє єство, і 
промовив так: "О Творче, о всеосяжна 
Любове, я приходжу до Тебе, щоб 
відпочити і дати Тобі наповнення". 
94 Рахунок було зведено, і дух був 
здоровий, чистий, без кайданів гріха, і 
бачив перед собою високу нагороду, що 
чекала на нього. 
95 Після цього він відчув, що зливається зі 
світлом цього Отця, що його благословення 
зростає, і він побачив місце миру, святу 
землю, відчув глибоку тишу і "спочив на 
лоні Авраама". (33, 14 - 16) 
 

Розділ  31 - Спасіння, викуплення і 
вічне спасіння  
 
Виправлення хибних уявлень про спасіння  
1 Багато хто думав, що всі сльози цього світу 
викликані гріхом перших мешканців землі. 
Не в змозі витлумачити притчу, вони 
зрештою сказали, що Христос прийшов, 
щоб змити кожну пляму Своєю Кров'ю. 
Якби це твердження було правильним - 
чому люди продовжують грішити і 
страждати, хоча ця жертва вже принесена? 
2 Ісус прийшов на землю, щоб показати 
людям шлях до досконалості - шлях, якого 
Він навчав Своїм життям, Своїми вчинками і 
Своїми словами. (150, 43 - 44) 
3 Ви всі досягнете мети через виконання 
свого завдання. Я дав вам Своє вчення, 
невичерпне, щоб ви могли піднятися 
сходами своєї еволюції. Не Моя кров врятує 
вас, але Моє світло у вашому дусі врятує 
вас. (8, 39) 
4 Новий хрест буде даний Мені в Третій Ері. 
Ця не буде видима для смертних очей, але 
з її висоти Я буду посилати Своє послання 
любові до людства, а Моя Кров, яка є 
духовною сутністю Мого Слова, 
перетвориться на світло для духу. 
5 Ті, що судили Мене в той час, сьогодні 
несуть світло в серця людей своїм духом, 
що каються, щоб виправити свої помилки. 
6 Щоб моє вчення перемогло злобу 
людську, воно повинно бути спочатку 
бичуваним і висміяним, як Христос біля 

колони святої Марії. З кожної рани моє 
світло повинно литися, щоб освітити 
темряву цього світу без любові. Необхідно, 
щоб Моя невидима кров впала на людство, 
щоб ще раз вказати йому шлях до його 
спасіння. (49, 17 - 19) 
7 Ще раз кажу вам, що в Мені спасеться все 
людство. Ця Кров, пролита на Голгофі, є 
життям для кожного духу. Але не сама 
Кров, бо вона впала в прах земний, а 
Божественна Любов, що символізується в 
ній. Коли Я говорю вам про Мою Кров, ви 
тепер знаєте, що це таке і яке її значення. 
8 Багато людей проливали свою кров у 
служінні Господу і з любові до ближніх, але 
це не було втіленням Божественної любові, 
а лише духовної, людської любові. 
9 Кров Ісуса, однак, втілює Божественну 
Любов, бо в Ньому немає жодної вади. В 
Учителі ніколи не було гріха, і Він віддав 
вам Свою кров до останньої краплі, щоб ви 
зрозуміли, що Бог є все для Своїх створінь, 
що Він віддає їм Себе повністю, 
беззастережно, бо любить їх безмежно. 
10 Якщо пил землі поглинув ту рідину, яка 
була життям в тілі Вчителя, то це було для 
того, щоб ви зрозуміли, що моє вчення 
повинно було зробити життя людей 
плідним своєю любов'ю, мудрістю і 
справедливістю через божественне 
зрошення. 
11 Світ - невіруючий і скептично 
налаштований до слів і прикладів Учителя - 
бореться з моїм вченням і каже, що хоча 
Ісус пролив Свою кров, щоб врятувати 
людей від гріха, світ не врятований; що він з 
кожним днем грішить все більше, хоча і є 
більш розвиненим. 
12. де ж сила тієї спокутної крові, запитують 
себе люди, а ті, хто повинен показати 
справжні фундаментальні ідеї Мого вчення, 
не знають, як задовольнити питання тих, хто 
жадає світла і спраглий пізнання істини. 
13 Кажу вам, що в цей час питання тих, хто 
не знає, мають більшу глибину і більший 
зміст, ніж відповіді і пояснення тих, хто 
стверджує, що знає істину. 
14. але Я прийшов знову, щоб говорити з 
вами, і ось Моє слово для тих, хто вірить, 
що ця Кров дійсно принесла спасіння 
грішників перед Божественним 
правосуддям - всіх тих, хто був загублений і 
приречений на жорстокі муки. 



15 Кажу вам: Якби Отець, який знає все, 
вірив, що люди поступово не використають 
і не зрозуміють всього вчення, яке Ісус дав 
їм у Своїх словах і справах, - воістину, Він 
ніколи не послав би Його, бо Творець 
ніколи не робив нічого марного - нічого, 
чому не судилося б принести плоди. Але 
якщо Він послав його народитися, рости, 
страждати і померти серед людей, то лише 
тому, що знав, що це променисте і плідне 
життя Вчителя прокладе через його твори 
незгладимий шлях, незнищенний слід; щоб 
усі його діти знайшли шлях, який приведе їх 
до істинної любові, і, слідуючи його вченню, 
до дому, де на них чекає їхній Творець. 
16. Він також знав, що ця кров, яка свідчить 
про чистоту, про безмежну любов, і яка 
була пролита до останньої краплі, навчить 
людей виконувати з вірою в свого Творця 
завдання, яке піднесе їх до Землі 
Обітованої, де вони зможуть запропонувати 
Мені виконання свого завдання, а потім 
сказати: "Господи, все здійснилося". 
17 А тепер кажу вам, що година, в яку 
пролилася Моя кров на хресті, не була тією, 
що ознаменувала годину викуплення 
людини. Моя Кров залишилася присутньою 
тут, у світі, живою, свіжою, і кривавим 
слідом Моїх Страстей позначила шлях до 
вашої спокути, яка дозволить вам осягнути 
дім, який обіцяв вам Отець. 
18 Я сказав вам: "Я - джерело життя, 
прийдіть і очистіть себе від плям ваших, 
щоб ви могли піти вільними і цілими до 
вашого Отця і Творця". 
19 Моє джерело - любов, невичерпна і 
безмежна. Ось що хоче сказати вам моя 
кров, пролита в той час. Воно скріпило моє 
слово, підтвердило моє вчення. (158,23 - 33) 
20 Сьогодні, через багато століть після тієї 
події, Я кажу вам, що, хоча Я пролив Свою 
Кров за все людство, тільки ті, хто пішов 
шляхом, якого навчав вас Ісус, змогли 
отримати спасіння свого духу; а всі ті, хто 
залишився в невігластві, в своєму 
фанатизмі, в своїх помилках або в гріху, ще 
не врятовані. 
21. кажу вам: навіть якщо Я тисячу разів 
стану людиною і тисячу разів помру на 
хресті, доки люди не піднімуться і не підуть 
за Мною, не досягнуть спасіння духа свого. 
Не Мій хрест викупить вас, а ваш. Я виніс 
Своє на Своїх плечах і помер від нього як 

людина, і з цього моменту Я перебував у 
лоні Отця. Ти підеш за Мною в лагідності і 
любові і з істинним смиренням понесеш 
свій хрест на плечах, поки не досягнеш 
остаточної мети своєї місії, і тоді ти теж 
будеш з Отцем твоїм. (168, 16 - 17) 
22. немає такої людини, яка б не хотіла 
знайти щастя, і чим тривалішим воно буде, 
тим краще, - бо Я навчаю вас шляху, який 
веде до найвищого і вічного блаженства. 
Проте я лише показую вам шлях, а далі ви 
самі обираєте той, який вам найбільше 
підходить. 
23 Я питаю вас: "Якщо ви прагнете щастя, то 
чому не сієте його і не пожинаєте потім? Як 
мало тих, хто відчув потяг до того, щоб бути 
поруч з народом! (169, 37 - 38) 
24 Неправильним є ваше уявлення про те, 
що означає життя на землі, і що таке дух, і 
що таке духовний світ. 
25 Більшість віруючих вважають, що якщо 
вони живуть з певною праведністю, або 
якщо в останній момент свого життя 
розкаюються в скоєних гріхах, то рай для 
їхнього духу забезпечений. 
26. але ця хибна думка, яка дуже 
подобається людині, є причиною того, що 
вона не наполегливо виконує закон 
протягом усього свого життя, і тому її дух, 
коли вона залишає цей світ і переходить у 
світ духовний, виявляє, що вона потрапила 
туди, де не бачить чудес, які вона собі 
уявляла, і не відчуває найвищого 
блаженства, на яке, як вона думала, вона 
має право. 
27. чи знаєте ви, що відбувається з тими 
істотами, які були впевнені, що потраплять 
на Небеса, а замість цього знайшли лише 
плутанину? Оскільки вони вже не були 
вдома на землі, бо не мали підтримки своєї 
тілесної оболонки і не могли піднятися до 
тих висот, де знаходяться сфери духовного 
світла, вони створили для себе - самі того не 
усвідомлюючи - світ, який не є ні людським, 
ні глибоко духовним. 
28 Тоді духи починають питати себе: Чи це 
небо? Невже це той дім, який Бог 
призначив духам після того, як вони так 
довго блукали по землі? 
29 Ні, - скажуть інші, - це не може бути 
"лоно Господнє", де може існувати тільки 
світло, любов і чистота. 



30 Поступово, через роздуми і біль, дух 
приходить до розуміння. Він розуміє 
Божественну справедливість і, просвітлений 
світлом своєї совісті, судить свої минулі 
справи і виявляє, що вони були погані і 
недосконалі, що вони не були гідні того, в 
що він вірив. 
31 Згодом через цей самоаналіз з'являється 
смиренність і виникає бажання повернутися 
на ті шляхи, які були за плечима, стерти 
плями, виправити помилки і робити справді 
достойні справи перед своїм Отцем. 
32 Необхідно просвітити людство в цих 
таємницях, щоб воно зрозуміло, що життя в 
матерії - це можливість для людини набути 
заслуги для свого духу; заслуги, які 
піднесуть її доти, доки вона не заслужить 
життя в сфері вищої одухотвореності, де 
вона повинна діяти гідно заново, щоб не 
залишитися позаду і щоб продовжувати 
підніматися з рівня на рівень, бо "в домі 
Отця є багато осель". 
33. ці заслуги ви здобудете через любов, як 
навчив вас вічний закон Отця. І так ваш дух 
крок за кроком просуватиметься по сходах 
досконалості, пізнаючи вузьку дорогу, що 
веде до Царства Небесного - істинного 
неба, яке є досконалістю духу. (184, 40 - 45) 
34. істинно кажу вам: якби Я прийшов у той 
час як людина, ваші очі побачили б Мої 
рани ще свіжими і кровоточивими, бо гріх 
людський не припинився, і вони не захотіли 
спокутувати себе на згадку про кров, 
пролиту Мною на Голгофі, і яка була 
доказом Моєї любові до людства. Але Я 
прийшов духом, щоб позбавити вас від 
сорому споглядати справи тих, хто судив і 
засуджував Мене на землі. 
35. все прощається; але в кожному дусі є 
щось від того, що Я пролив за всіх на хресті. 
Не думайте, що та життєва сила і та кров 
розчинилися або були втрачені. Вони 
уособлювали те духовне життя, яке Я 
проливав на всіх людей з того моменту. 
Завдяки цій Крові, яка запечатала Моє 
Слово і підтвердила все, що Я говорив і 
робив на землі, люди будуть розвиватися 
вгору в прагненні до оновлення свого духу. 
36 Слово Моє, діла Мої та кров Моя не були 
й не будуть даремні. Якщо часом вам 
здається, що моє ім'я і моє слово майже 
забуті, то незабаром ви побачите, як вони 
з'являться наново, повні життєвої сили, 

життя і чистоти, як зерно, яке, хоча з ним 
постійно борються, ніколи не гине. (321,64 - 
66) 
37. кров Ісуса, перетворена на Світло 
Спасіння, увійшла в усі духовні істоти як 
спасіння і продовжує це робити. Вічно Мій 
Дух дарує спасіння і світло, вічно Я 
дозволяю променям Свого світла проникати 
туди, де темно, вічно Мій Божественний 
Дух виливається - не як людська кров, а як 
викупна сила, як духовне життя на всіх Моїх 
дітей. (319, 36) 
 
Небо" треба завойовувати  
38 Люди, захоплені насильством своїх 
пристрастей, так низько впали у своїх гріхах, 
що втратили всяку надію на спасіння. Але 
немає такої людини, яку не можна було б 
зцілити. Бо дух - коли він переконається, що 
людські бурі не припиняться доти, доки він 
не прислухається до голосу совісті, - 
воскресне і виконуватиме мій закон, поки 
не досягне мети свого призначення, яка не 
на землі, а у вічності. 
39. той, хто вважає існування безглуздим, 
хто думає про марність боротьби і болю, не 
знає, що життя - це майстер, який формує, а 
біль - це стамеска, яка вдосконалює. Не 
думайте, що Я створив біль, щоб піднести 
його вам у чаші - не думайте, що Я 
спричинив ваше падіння. Людина стала 
неслухняною самій собі, і тому вона також 
повинна підняти себе знову власними 
зусиллями. І не думай, що тільки біль 
зробить тебе досконалим; ні, ти досягнеш 
Мене також через любовну діяльність, бо Я 
є любов. (31, 54 - 55) 
40. моліться більше духом, ніж тілом, бо 
для того, щоб отримати спасіння, 
недостатньо хвилини молитви чи дня 
любові, але потрібне життя, сповнене 
витривалості, терпіння, щедрих справ і 
виконання Моїх заповідей. Для цього Я 
наділив вас великими здібностями, а також 
емпатією. 
41 Моя робота подібна до ковчега спасіння, 
який запрошує всіх увійти. Той, хто виконує 
Мої заповіді, не загине. Якщо ви дозволите 
собі керуватися Моїм словом, ви будете 
врятовані. (123, 30 - 31) 
42 І 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 твоїх заслуг і 
чеснот. (63, 22) 
43. істинно кажу вам, що духи праведників, 
які перебувають біля Бога, заслужили право 
зайняти те місце своїми справами, а не 
тому, що Я їм його дав. Я лише показав їм 
шлях і показав їм велику нагороду в кінці 
цього шляху. 
44 Блаженні ті, що кажуть Мені: Господи, Ти 
дорога, світло, що її освітлює, і сила для 
подорожнього. Ти - голос, який вказує 
напрямок і оживляє нас на життєвому 
шляху; і Ти - нагорода для того, хто досягає 
мети". - Так, діти Мої, Я є Життя і 
Воскресіння з мертвих. (63, 74 - 75) 
45 Сьогодні Отець не питає: Хто може і хоче 
спасти рід людський Своєю Кров'ю? Ісус 
також не відповість: "Господи, Я Агнець, 
який готовий прокласти шлях до спокути 
людства Своєю кров'ю і Своєю любов'ю". 
46. і Я не пошлю Свого "Слова", щоб стати 
людиною в цьому віці. Той вік пройшов для 
вас, залишивши своє вчення і піднесення у 
вашому дусі. Нині я відкрив нову епоху 
духовного прогресу, в якій ви маєте бути 
тими, хто заслужив її. (80, 8 - 9) 
47. я хочу бачити вас усіх щасливими, що 
живуть у мирі та світлі, щоб ви потроху 
володіли всім - не тільки завдяки моїй 
любові, але й завдяки вашим заслугам; бо 
тоді ваше задоволення і щастя будуть 
повними. (245,34) 
48. я прийшов, щоб показати вам красу 
життя, вищого за людське, надихнути вас на 
високі справи, навчити вас слову, що 
пробуджує любов, пообіцяти вам небувале 
щастя, яке чекає на той дух, що зумів 
піднятися на гору жертовності, віри і 
любові. 
49. все це ти дізнаєшся з мого вчення, щоб 
нарешті зрозуміти, що саме твої добрі 
справи наблизять твій дух до істинного 
блаженства. (287, 48 - 49) 
50. якщо для того, щоб подорожувати з 
одного континенту землі на інший, вам 
доведеться перетнути багато високих і 
низьких гір, морів, народів, міст і країн, 
поки ви не досягнете мети своєї подорожі, 
пам'ятайте, що для того, щоб досягти тієї 
Землі Обітованої, вам також доведеться 
довго мандрувати, щоб у довгій дорозі ви 

могли набути досвіду, знань, розвитку і 
еволюції духу. Це буде плід з дерева життя, 
яким ви нарешті насолодитеся після того, як 
ви багато боролися і плакали, щоб досягти 
його. (287, 16) 
51. ви - діти Отця Світла; але якщо через 
свою слабкість ви впали в темряву життя, 
сповненого праці, помилок і сліз, ці 
страждання пройдуть, бо ви підніметеся на 
Мій поклик, коли Я покличу вас і скажу вам: 
"Ось Я, що просвітлюю ваш світ, запрошую 
вас піднятися на гору, на вершині якої ви 
знайдете весь мир, щастя і багатство, які ви 
марно намагалися накопичити на землі". 
(308, 5) 
52 Кожний світ, кожна площина буття 
створена для того, щоб духовні істоти могли 
розвиватися на ній і робити крок назустріч 
своєму Творцеві і таким чином, 
просуваючись все далі по шляху 
досконалості, мали можливість досягти 
мети свого шляху, вершини духовної 
досконалості, якою є саме перебування в 
Царстві Божому, бездоганне, чисте і добре 
оформлене. 
53 Кому здається неможливим остаточно 
оселитися "на лоні Божому"? Ах, ви, 
нещасні інтелектуали, які насправді не 
вміють думати! Невже ви вже забули, що 
з'явилися на світ з мого лона, тобто, що ви 
вже існували в ньому раніше? Немає нічого 
дивного в тому, що все, що вийшло з 
джерела життя, у свій час повертається до 
нього. 
54. кожний дух, коли вийшов з Мене в 
життя, був незаймано чистий, але потім 
багато хто заплямував себе на своєму 
шляху. Проте, оскільки все було 
передбачено Мною мудро, з любов'ю і 
праведно, Я негайно приступив до 
забезпечення всіх необхідних засобів для 
їхнього порятунку і оновлення на шляху, по 
якому повинні були пройти Мої діти. 
55. хоча ця духовна цнота була осквернена 
багатьма істотами, прийде день, коли вони 
очистяться від усіх своїх гріхів і таким чином 
відновлять свою первісну чистоту. 
Очищення буде дуже заслуженим в Моїх 
очах, бо дух здобуде його через великі і 
постійні випробування своєї віри, любові, 
вірності і терпіння. 
56. всі ви повернетеся шляхом праці, 
боротьби і болю в Царство Світла, де вам 



більше не потрібно буде ні втілюватися в 
людське тіло, ні жити у світі матерії, бо тоді 
ваша духовна здатність до дії вже 
дозволить вам посилати і робити відчутним 
свій вплив і своє світло з одного плану буття 
на інший. (313, 21 - 24) 
 
Найпотужніша сила для визволення  
57. ось дорога, нею ходіть, і спасетесь. 
Істинно кажу вам: не обов'язково слухати 
Мене в цей час, щоб отримати спасіння. 
Той, хто виконує в житті Мій Божественний 
Закон Любові і трансформує цю натхненну 
Творцем любов у милосердя, - спасенний. 
Він свідчить про Мене своїм життям і своїми 
справами. (63, 49) 
58 Якщо сонце випромінює світло життя на 
всю природу і на всіх істот, і якщо зірки 
також випромінюють світло на землю, - то 
чому Божественний Дух не повинен 
випромінювати світло на дух людини? 
59. тепер Я кажу вам: люди, ідіть усередину 
себе, нехай світло справедливості, що бере 
свій початок у любові, пошириться по 
всьому світу. Нехай Моя істина переконає 
вас, що без справжньої любові ви не 
досягнете свого спасіння. (89, 34 - 35) 
60. світло Моє - для всіх дітей Моїх; не 
тільки для вас, що населяють цей світ, але й 
для всіх духовних істот, що живуть на різних 
планах існування. Вони всі будуть звільнені і 
воскреснуть до вічного життя, якщо 
виконають мою божественну заповідь 
своїми справами любові до своїх братів і 
сестер, яка вимагає від вас любові один до 
одного. (65, 22) 
61. любі, це "Третій день", коли Я даю нове 
життя Своєму Слову серед "мертвих". Це 
"Третій раз", коли я духовно з'являюся 
перед світом, щоб сказати йому: "Ось той 
самий Христос, якого ви бачили вмираючим 
на хресті, і Він зараз промовляє до вас, бо 
Він живе, і буде жити, і завжди буде". 
62. навпаки, я бачу, що люди мають мертве 
серце в тілі щодо віри, любові та світла, 
хоча вони стверджують, що проголошують 
істину в своїх релігійних громадах. Вони 
думають, що забезпечили собі спасіння, 
коли моляться у своїх церквах і беруть 
участь у своїх обрядах. Але кажу вам, світ 
повинен дізнатися, що спасіння Духа 
отримується тільки через виконання справ 
любові і милосердя. 

63 Місцем збору є лише школа. Церкви не 
повинні обмежуватися поясненням закону, 
але вони повинні переконатися, що світ 
розуміє, що життя - це шлях, на якому 
людина повинна втілювати в життя те, що 
вона дізналася з Божественного закону, 
практикуючи моє вчення любові. (152, 50 - 
52) 
64 Христос став людиною, щоб явити світові 
Божественну Любов. Але люди мають 
жорстоке серце і всезнаючий розум, вони 
швидко забувають отримане вчення і 
неправильно його тлумачать. Я знав, що 
поступово люди будуть плутати 
справедливість і любов з помстою і 
покаранням. Саме тому Я оголосив вам час, 
коли Я духовно повернуся у світ, щоб 
пояснити людям вчення, яке вони не 
зрозуміли. 
65. обіцяний час - це час, в якому ви живете, 
і Я дав вам Свої настанови, щоб Моя 
справедливість і божественна мудрість 
могли проявитися як досконале вчення про 
піднесену любов вашого Бога. Невже ви 
думаєте, що Я прийшов, бо боюся, що люди 
врешті-решт зруйнують справи свого 
Господа або навіть саме життя? Ні, Я 
приходжу тільки з любові до Своїх дітей, 
яких Я бажаю бачити сповненими світла і 
миру. 
66. хіба не правильно і не належне, щоб і ви 
приходили до Мене тільки з любові? Але не 
з любові до себе, а з любові до Отця і до 
своїх ближніх. Як Ви вважаєте, чи 
надихається Божественною любов'ю той, 
хто уникає гріха лише зі страху перед 
пекельними муками, чи той, хто робить 
добрі справи лише з думкою про нагороду, 
яку він може отримати за це, а саме - місце 
у вічності? Хто так думає, той не знає Мене і 
не приходить до Мене з любові. Він діє 
тільки з любові до себе. (164, 35 - 37) 
67 Увесь Мій закон зводиться до двох 
заповідей: любові до Бога і любові до 
ближнього. Це шлях. (243, 4) 
 
Спасіння і відкуплення для кожного духу  
68. зараз Я не приходжу воскрешати 
фізично мертвих, як це було з Лазарем у 
"Другій Ері". Сьогодні Моє світло 
приходить, щоб розбудити дух, який 
належить Мені. І цей воскресне до життя 
вічного через істину Мого Слова; бо дух твій 



є Лазарем, якого ти зараз носиш у своєму 
єстві, і якого Я воскрешу з мертвих і зцілю. 
(17, 52) 
69. духовне життя також регулюється 
законами, і якщо ти відступиш від них, то 
дуже скоро відчуєш болючі наслідки цього 
непослуху. 
70. усвідомте, як велике Моє бажання 
врятувати вас. Сьогодні, як і тоді, Я візьму 
на себе хрест, щоб підняти вас до істинного 
життя. 
71. якщо Моя Кров, пролита на Голгофі, 
потрясла серця людей і навернула їх до 
Мого Вчення, то в цей час Моє Божественне 
Світло потрясе дух і душу, щоб повернути 
вас на істинний шлях. 
72. я хочу, щоб ті, хто помер для життя 
благодаті, жили вічно. Я не хочу, щоб твій 
дух перебував у темряві. (69, 9 - 10) 
73. усвідомте, як багато ваших 
співвітчизників, серед своєї 
ідолопоклонницької діяльності, очікують 
приходу Месії. Подумайте, скільки людей у 
своєму невігластві думають, що Я прийду 
тільки для того, щоб здійснити Свій суд над 
злими, врятувати добрих і знищити світ, не 
знаючи, що Я серед людей як Отець, як 
Учитель, як брат або друг, сповнений 
любові і смирення, простягаю Свою руку 
допомоги, щоб усіх врятувати, благословити 
і пробачити. (170, 23) 
74. 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 має долю, яка приведе її, як і всіх, 
до лона Бога. 
75 Чи бачиш ти тих людей, які блукають 
вулицями, як вигнанці, 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 
крок за кроком наблизять дух до Мене. 
76. де є хтось, 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 смерті, щоб потім перестати бути, 
тому що вони мають збентежений дух 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. 
77. 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, який говорить 
йому: Я люблю тебе, прийди до Мене! (80, 
54 - 57) 
78. людина може впасти і зануритися в 
темряву і тому відчувати себе далекою від 
Мене; вона може вважати, що зі смертю 
для неї все закінчиться. Для Мене ж ніхто не 
вмирає, ніхто не втрачається. 
79. скільки у світі є тих, кого вважали 
зіпсованими істотами, а тепер вони 
сповнені світла! Скільки з тих, хто залишив 
по собі плями своїх гріхів, своїх пороків і 
злочинів, вже досягли свого очищення! 
(287, 9 - 10) 
80. справді, багато хто заплямовує свого 
духа, але не осуджуйте їх, бо не знають, що 
чинять. Я врятую і їх, незважаючи на те, що 
вони в даний час забули Мене, або 
замінили Мене фальшивими богами, яких 
вони створили у світі. Я також приведу їх у 
Моє Царство, навіть якщо зараз - через те, 
що вони йдуть за лжепророками - вони 
забули доброго Христа, який поклав Своє 
життя за них, щоб навчити їх Своєму вченню 
любові. 
81. для Отця ніхто не є "злим", ніхто не 
може ним бути, бо їхнє походження - в 
Мені. Заблудлі, сліпі, жорстокі, непокірні - 
такими стали багато Моїх дітей через вільну 
волю, якою вони були наділені. Але у всіх 
них буде світло, і Моя милість поведе їх по 
шляху до їхнього спасіння. (54, 45 - 46) 
82. ви всі - насіння Моє, і Господь пожинає 
його. Якщо серед доброго насіння 
трапляється кукіль, Я також з любов'ю беру 
його в свої руки, щоб перетворити на золоту 
пшеницю. 



83. я бачу в серцях насіння бур'янів, болота, 
злочинів, ненависті, але я пожинаю і люблю 
вас. Я пещу і очищаю це зернятко, поки 
воно не засяє, як пшениця на сонці. 
84. невже ти думаєш, що сила Моєї любові 
не здатна тебе врятувати? Я посію вас, 
очистивши вас, у Своєму саду, де ви 
принесете нові квіти і нові плоди. Моє 
божественне завдання - зробити вас 
гідними Мене. (256, 19 - 21) 
85. як може дух бути безповоротно 
втраченим для Мене, коли він несе в собі 
іскру Мого світла, що ніколи не згасає, і Я з 
ним на всіх шляхах? Як би довго не тривала 
його непокора, як би не тривала його 
розгубленість, ці темні сили ніколи не 
зможуть протистояти Моїй вічності. (255, 
60) 
86. для Мене однаково почесно, коли 
істота, заплямована слідами найтяжчих 
злочинів, очищається, натхненна високим 
ідеалом, і коли істота, яка непохитно 
залишалася чистою, бореться до кінця, щоб 
не заплямувати себе, бо вона від самого 
початку любила світло. 
87 Як далекі від істини ті, хто вважає, що 
духи збентеження мають іншу природу, ніж 
духи світла! 
88. батько був би несправедливим, якби це 
було правдою, так само як Він перестав би 
бути Всемогутнім, якби Йому не вистачило 
мудрості і любові врятувати осквернених, 
нечистих, недосконалих, і Він не зміг би 
об'єднати їх з усіма праведниками в одному 
і тому ж домі. (295, 15 - 17) 
89. істинно кажу вам: навіть ті істоти, яких 
ви називаєте спокусниками або демонами, 
є лише заплутаними або недосконалими 
істотами, яких Отець мудро використовує 
для здійснення Своїх високих настанов і 
планів. 
90. але ці істоти, чиї душі сьогодні огорнуті 
темрявою і багато з яких погано 
використовували здібності, які Я їм дав, 
будуть - коли для них прийде час - 
врятовані Мною. 
91. бо прийде час, Ізраїлю, коли все 
Господнє створіння буде вічно славити 
Мене. Я не був би більше Богом, якби не міг 
врятувати душу Своєю силою, Своєю 
мудрістю і Своєю любов'ю. (302, 31) 
92Коли на землі батьки любили тільки 
добрих дітей і ненавиділи злих? Як часто я 

бачив, що вони з найбільшою любов'ю і 
турботою ставляться саме до тих, хто завдає 
їм найбільшого болю і змушує страждати! 
Як це можливо, щоб ви робили більші 
справи любові і прощення, ніж я? Де це 
бачено, щоб Учитель вчився в учнів? 
93. знайте, що Я не вважаю нікого 
недостойним Мене, і що шлях до спасіння, 
отже, вічно запрошує вас ступати ним, так 
само як ворота Мого Царства, які є світлом, 
миром і добром, вічно відкриті в очікуванні 
приходу тих, хто був далекий від Закону та 
Істини. (356, 18 - 19) 
 
Славне майбутнє дітей Божих  
94. я не дозволю жодному з Моїх дітей 
збитися зі шляху або навіть загубитися. Я 
перетворю рослини-паразити на 
плодоносні, бо всі створіння покликані до 
життя, щоб досягти мети - досконалості. 
95. Я хочу, щоб ти насолоджувався Моєю 
роботою зі Мною. Я вже зробив вас 
причасниками Моїх атрибутів, бо ви - 
частина Мене. Оскільки все належить Мені, 
то і вас Я роблю власниками Моїх творінь. 
(9, 17 - 18) 
96. не сумнівайтеся в Моєму слові. У Першу 
Еру Я виконав Свою обіцянку звільнити 
Ізраїль від рабства Єгипту, що означало 
ідолопоклонство і темряву, щоб привести 
вас до Ханаану, землі свободи і поклоніння 
живому Богові. Там вам було сповіщено про 
мій прихід як людини, і пророцтво 
сповнилося слово в слово у Христі. 
97. я, той Учитель, що жив в Ісусі і любив вас 
у Ньому, обіцяв світові, що в інший час я 
заговорю з ним і відкриюся йому в дусі. І 
ось виконання Моєї обіцянки. 
98. сьогодні Я оголошую вам, що Я 
зарезервував для вашого духу чудові 
регіони, обителі, духовні будинки, де ви 
зможете знайти справжню свободу любити, 
творити добро і поширювати Моє світло. 
Хіба можеш ти сумніватися в цьому після 
того, як Я виконав Свої колишні обіцянки, 
дані тобі? (138, 10 - 11) 
99. моє божественне бажання - врятувати 
вас і привести у світ світла, краси і любові, 
де ви будете радісно вібрувати від 
піднесення духу, піднесеності почуттів, 
ідеалу досконалості. Але хіба в цьому 
божественному бажанні ви не впізнаєте 



Моєї батьківської любові? Безсумнівно, хто 
цього не розуміє, той сліпий. (181, 13) 
100 Пам'ятайте, що всій красі цього світу 
судилося колись зникнути, щоб звільнити 
місце для інших. Але ваш дух 
продовжуватиме жити вічно і бачитиме 
Отця у всій Його славі - Отця, з лона якого 
ви вийшли. Все створене повинно 
повертатися туди, звідки воно прийшло. 
(147, 9) 
101. я є вічне світло, вічний мир і вічне 
благословення, і оскільки ви - Мої діти, то 
це Моя воля і Мій обов'язок зробити вас 
учасниками Моєї слави; і для цього Я 
навчаю вас Закону як шляху, що веде дух до 
висот того Царства. (263,36) 
102. завжди пам'ятайте, що дух, який 
досягає високих ступенів добра, мудрості, 
чистоти і любові, стоїть вище часу, болю і 
відстаней. Вона не обмежується 
проживанням в одному місці, вона може 
бути скрізь і може знаходити найвищу 
насолоду в тому, щоб існувати, відчувати, 
знати, любити і бути коханою скрізь. Це - 
небо духу. (146,70-71) 
 

VIII Людина 
 

Розділ  32 - Втілення, природа і 
завдання людини  
 
Втілення на землі 
1. плачеш, коли хтось із твоїх відходить у 
"духовну долину", замість того, щоб 
відчувати спокій, бо розумієш, що він 
робить ще один крок до свого Господа. З 
іншого боку, ви святкуєте свято, коли нова 
істота приходить у ваш дім, не думаючи в ту 
годину, що ця духовна істота прийшла у 
плоті, щоб здійснити спокуту в цій долині 
сліз; тоді ви повинні плакати за нею. (52, 58) 
2 Ви народжуєте дітей своєї плоті, але це Я 
розподіляю духів між родинами, 
племенами, народами і світами, і в цій 
праведності, недоступній людям, 
виявляється Моя любов. (67,26) 
3 Ви живете в теперішньому і не знаєте, що 
Я призначив для вашого майбутнього. Я 
готую великі легіони духів, які будуть жити 

на землі, несучи з собою важку місію; і ви 
повинні знати, що багато хто з вас будуть 
батьками тих істот, в яких втіляться мої 
посланці. Ваш обов'язок - підготувати себе 
внутрішньо, щоб ви знали, як їх приймати і 
направляти. (128, 8) 
4. я хочу говорити з вами на багато 
духовних тем, але ви ще не можете їх 
зрозуміти. Якби Я відкрив вам, до яких 
осель ви вже спустилися на землі, ви не 
змогли б збагнути, як ви жили в таких 
місцях. 
5 Сьогодні ви можете заперечувати, що 
знаєте "духовну долину", тому що ваш дух, 
поки він втілений, недоступний для свого 
минулого, щоб він не став ні марнославним, 
ні пригніченим, ні зневіреним перед 
обличчям свого нового існування, в якому 
він повинен почати знову, як у новому 
житті. 
6 Навіть якби ви захотіли, то не змогли б 
пригадати. Я дозволяю вам лише зберігати 
здогад або інтуїцію про те, що я відкриваю 
вам тут, щоб ви були наполегливі в життєвій 
боротьбі і з готовністю переносили 
випробування. 
7. ви можете сумніватися в усьому, що Я 
говорю вам, але воістину, той світ духів був 
вашим домом, поки ви були духами. Ви 
були мешканцями того дому, де ви не 
знали страждань, де ви відчували славу 
Отця у своєму єстві, бо в ньому не було 
жодної вади. 
8 Але ти не мав ніяких заслуг, і тому треба 
було тобі покинути те небо і зійти у світ, 
щоб твій дух зусиллям своїм повернув собі 
те царство. 
9 Але ви все більше і більше занурювалися в 
моральне падіння, аж поки не відчули себе 
дуже далекими від божественного і 
духовного, від свого походження. (114, 35 - 
36) 
10 Коли дух приходить на землю, він 
одухотворюється найкращими намірами 
присвятити своє існування Отцеві, в усьому 
догоджати Йому, бути корисним 
ближньому. 
11 Але як тільки він бачить себе ув'язненим 
в тілі, спокушуваним тисячами способів і 
підданим випробуванням на своєму 
життєвому шляху, він стає слабким, він 
піддається поривам "плоті", він піддається 
спокусам, стає егоїстичним і, нарешті, 



любить себе понад усе, і лише на миті 
прислухається до совісті, на якій написані 
доля і обітниці. 
12 Моє Слово допомагає вам пам'ятати свій 
духовний заповіт і перемагати спокуси та 
перешкоди. 
13 Ніхто не може сказати, що він ніколи не 
відхилявся від шляху, який Я намітив для 
нього. Але Я прощаю вам, щоб ви 
навчилися прощати своїх ближніх. (245, 47 - 
48) 
14 Велика духовна настанова необхідна 
людині, щоб жити в гармонії з голосом своєї 
совісті. Бо хоча все пронизане 
божественною любов'ю, мудро створене 
для блага і щастя людини, матерія, яка 
оточує її у світі, означає випробування для 
духу з того моменту, як він заселяє світ, до 
якого не належить, і з'єднується з тілом, 
природа якого відрізняється від його 
власної. 
15 У цьому можна побачити причину, чому 
дух забуває своє минуле. З моменту 
втілення і злиття з несвідомою істотою, яка 
щойно народилася, вона починає життя, 
тісно пов'язане з цим тілом. 
16 З духу залишаються присутніми лише дві 
якості: совість та інтуїція; але особистість, 
здійснені справи і минуле залишаються 
прихованими до пори до часу. Так 
задумано Отцем. 
17 Що станеться з духом, який прийшов зі 
світла високого дому, щоб жити в 
жалюгідних обставинах цього світу, якщо 
він згадає про своє минуле? І яка марнота 
була б серед людей, якби їм відкрилася 
велич, що існувала в їхньому дусі в іншому 
житті? (257, 18 - 19) 
 
Правильна оцінка тіла і його керівництво 
духом 
18 Я кажу вам не тільки очистити свій дух, 
але й зміцнити своє тіло, щоб нові 
покоління, які вийдуть з вас, були здорові, а 
їхній дух був здатний виконати свою 
нелегку місію. (51, 59) 
19 Дбайте про здоров'я свого організму, 
його збереження та життєздатність. Моє 
вчення радить вам з любов'ю піклуватися 
про свій дух і про своє тіло, бо вони 
доповнюють один одного і потребують 
один одного в нелегкому духовному 
завданні, покладеному на них. (92,75) 

20 Не надавай своєму тілу більшого 
значення, ніж воно має насправді, і не 
дозволяй йому займати місце, яке 
належить тільки твоєму духові. 
21 Зрозумій, що тілесна оболонка - це лише 
інструмент, необхідний для того, щоб дух 
міг проявлятися на землі. (62, 22 - 23) 
22 Подивіться, як це вчення корисне для 
вашого духа; бо якщо матерія тіла з кожним 
днем дедалі більше наближається до лона 
землі, то дух, навпаки, дедалі більше 
наближається до вічності. 
23 Тіло є опорою, на якій спочиває дух, поки 
він перебуває на землі. Навіщо допускати, 
щоб вона стала ланцюгом, який сковує, або 
підземеллям, яке ув'язнює? Навіщо 
дозволяти їй керувати своїм життям? Чи 
правильно сліпому вести того, чиї очі 
бачать? (126, 15 - 16) 
24 Це вчення просте, як все чисте і 
божественне, і тому його легко зрозуміти. 
Але іноді вам буде здаватися, що його 
важко застосувати на практиці. Зусилля 
вашого духу вимагають зусиль, зречення 
або жертви з боку вашого тіла, і якщо вам 
не вистачає освіти або духовної дисципліни, 
вам доведеться страждати. 
25 Від початку часів існує боротьба між 
духом і "плоттю" [душею] в намаганні 
зрозуміти, що є правильним, дозволеним і 
добрим, щоб жити життям, яке відповідає 
закону, даному Богом. 
26 У цій важкій боротьбі вам здається, ніби 
чужа і зловмисна сила постійно спокушає 
вас відвернутися від боротьби і пропонує 
вам скористатися вашою свободою волі і 
продовжувати йти шляхом матеріалізму. 
27 Кажу вам, що немає більшої спокуси, ніж 
неміч вашого тіла: чутливого до всього, що 
його оточує, слабкого, щоб піддатися, щоб 
легко піддатися і спокуситися. Але той, хто 
навчився володіти потягами, пристрастями і 
слабкостями тіла, той переміг спокусу, яку 
він носить у собі. (271, 49 - 50) 
28 Земля - поле битви, є чому повчитися. 
Якби це було не так, то вам вистачило б 
декількох років життя на цій планеті, і вас 
не посилали б знову і знову народжуватися 
заново. Немає темнішої і похмурішої 
могили для духу, ніж його власне тіло, коли 
воно чіпляється за бруд і матеріалізм. 
29 Моє Слово підніме вас з цієї могили, а 
потім дасть вам крила, щоб ви злетіли в 



області миру і духовного світла. (213, 24 - 
25) 
  
Значення/завдання душі, духу і совісті в 
людині  
30 Тіло може існувати без духу, лише за 
допомогою одухотвореного тілесного 
життя; але тоді воно не буде людиною. 
Вона мала б душу і була б без духу, але тоді 
не могла б керувати собою і не була б 
вищою істотою, яка знає закон через 
совість, відрізняє добро від зла і приймає 
кожне божественне одкровення. (59, 56) 
31 Совість просвітить дух, і дух буде 
керувати тілом (над душею). (71, 9) 
32. у той час як у світі одні ганяються за 
фальшивою величчю, інші кажуть, що 
людина - нікчемне створіння перед Богом, а 
є навіть такі, що порівнюють себе з 
черв'яком земним. Звичайно, твоє 
матеріальне тіло може здатися тобі 
маленьким посеред Мого творіння, але для 
Мене воно не таке, бо Я створив його з 
мудрості й сили, з якою його створив. 
33. але як ви можете судити про велич 
вашого єства за мірками вашого тіла? Ви не 
відчуваєте в ньому присутність духу? Вона 
більша за ваше тіло, її існування вічне, її 
шлях нескінченний, ви не в змозі побачити 
кінець її еволюції, так само як і її 
зародження. Я не хочу бачити вас 
маленькими, Я створив вас для того, щоб ви 
досягли величі. Знаєте, коли я вважаю 
людину маленькою? Коли він виродився в 
гріху, бо тоді він втратив своє благородство 
і свою гідність. 
34. ти вже давно не дотримуєшся Мене, ти 
вже не знаєш, хто ти є насправді, бо 
дозволив багатьом якостям, здібностям і 
дарам, які вклав у тебе твій Творець, 
бездіяльно лежати у твоєму єстві. Ви спите 
щодо духу і совісті, а саме в їхніх духовних 
якостях і полягає справжня велич людини. 
Ви живете, як істоти цього світу, бо вони 
народжуються і вмирають у ньому. (85, 56 - 
57) 
35. Своїм словом любові Я доводжу тобі, 
яку цінність має для Мене твій дух. Немає 
нічого в матеріальному творінні більшого за 
твій дух - ні царська зірка з її світлом, ні 
земля з усіма її чудесами, ні все інше 
створене не є більшим за дух, який Я дав 
тобі, бо він є божественною часткою, є 

полум'ям, що вийшло з Божественного 
Духа. 
36 Крім Бога, тільки духи володіють 
духовним розумом, свідомістю, волею і 
свободою волі. 
37 Над інстинктом і нахилами "плоті" [душі] 
піднімається світло, яким є ваш дух, а над 
цим світлом - провідник, підручник і суддя, 
яким є совість. (86, 68) 
38 Людство у своєму матеріалізмі запитує 
Мене: "Чи існує взагалі Царство Духа?". Але 
Я відповідаю вам: о невіруючі, ви - Фоми 
"Третьої епохи". Почуття співчуття і 
милосердя, ніжності, доброти і щедрості - 
це не якості тіла, так само як і дари 
благодаті, які ви носите в собі, приховані в 
собі. Всі ті почуття, які закарбувалися у 
вашому серці і розумі, всі ті здібності 
належать духу, і ви не повинні цього 
заперечувати. "Плоть" є лише обмеженим 
інструментом, а дух - ні: він великий, бо є 
атомом Бога. 
39 Шукайте пристановища духа вашого в 
основі вашого єства, а велику мудрість - у 
славі любови. (147, 21 - 22) 
40 Істинно кажу вам, що з перших днів 
людства людина володіла інтуїтивним 
знанням про носіння в собі духовної істоти - 
сутності, яка, хоч і невидимо, виявляла себе 
в різних справах її життя. 
41. твій Господь час від часу відкривав тобі 
існування духу, його природу і його 
приховану сутність. Бо хоча ти і носиш його 
в собі, але завіса, якою огортає тебе твоя 
матеріалізація, настільки щільна, що ти не в 
змозі розгледіти те, що є 
найблагороднішим і найчистішим у твоєму 
єстві. 
42 Людина наважилася заперечувати багато 
істин. Але - віра в існування свого духу не 
була однією з тих речей, з якими він 
боровся найбільше, бо людина відчула і 
нарешті зрозуміла, що заперечувати свій 
дух - це те саме, що заперечувати самого 
себе. 
43. коли людське тіло деградувало через 
свої пристрасті, пороки і чуттєві насолоди, 
воно стало ланцюгом, темною пов'язкою, 
в'язницею і перешкодою для розкриття 
духу. Проте людині ніколи не бракувало 
іскри внутрішнього світла, яка приходила на 
допомогу в години випробувань. 



44 Істинно кажу вам, що найвищим і 
найчистішим виявом духу є совість, те 
внутрішнє світло, яке робить людину 
першою, найвищою, найбільшою і 
найблагороднішою серед усіх створінь, які її 
оточують. (170, 56 - 60) 
45 Я кажу всім людям, що найвищий і 
найкрасивіший титул, який має людина, - це 
титул "дитина Божа", хоча його треба 
заслужити. 
46. мета Закону і вчення - відкрити вам 
знання Моєї істини, щоб ви стали гідними 
дітьми того Божественного Отця, який є 
найвищою досконалістю. (267, 53) 
47. ти знаєш, що ти створений за Моїм 
образом і подобою, але коли ти говориш 
це, то думаєш про свою людську подобу. 
Кажу вам, що образ Мій не там, а в дусі 
вашому, який, щоб уподібнитися Мені, 
повинен удосконалюватися, вправляючись 
у чеснотах. 
48. я є Шлях, Істина і Життя, я є Праведність 
і Добро, і все це походить від Божественної 
Любові. Чи розумієте ви тепер, якими ви 
повинні бути, щоб бути "за образом Моїм і 
подобою Моєю"? (31,51 - 52) 
49. ти маєш відображення Божественного в 
собі, Я воістину в тобі. Розум, воля, 
здібності, почуття і чесноти, якими ви 
володієте, свідчать про вищу природу, до 
якої ви належите, і є живим свідченням про 
Отця, від якого ви походите. 
50. часом, через непослух і гріх, ви 
забруднюєте і оскверняєте образ Мене, 
який ви носите в своєму єстві. Тоді ви не 
схожі на Мене, бо недостатньо мати 
людське тіло і дух, щоб бути образом 
Творця. Істинна подоба Мені - у вашому 
світлі і у вашій любові до всіх ваших 
ближніх. (225, 23 - 24) 
51. я створив вас "за образом Своїм і 
подобою Своєю", а оскільки Я є і Три, і 
Один, то ця Трійця існує і в вас. 
52. твоє матеріальне тіло уособлює 
Творіння завдяки своїй досконалій 
конструкції і гармонії. Ваш втілений дух - це 
образ "Слова", яке стало людиною, щоб 
залишити слід любові у світі людей; а ваша 
совість - це промениста іскра від 
Божественного Світла Святого Духа. (220, 11 
- 12) 
53 Яка була б заслуга вашого духу, якби він 
працював у тілі без волі і без власних 

нахилів? Боротьба духу зі своєю тілесною 
оболонкою [душею] - це боротьба сили 
проти сили. Там вона знаходить той 
пробний камінь, яким повинна довести 
свою вищість і свою велич духу. Це 
випробування, в якому дух часто на мить 
піддається спокусам, в які світ вводить його 
через "плоть". Настільки велике насильство, 
яке вони (спокуси) чинять над духом, що у 
вас, нарешті, складається враження, ніби 
надприродна і зловмисна сила тягне вас до 
загибелі і губить вас у пристрастях. 
54 Яка велика відповідальність духу перед 
Богом! Плоть не взяла на себе цю 
відповідальність. Подивіться, як вона вічно 
спочиває в землі, коли приходить смерть. 
Коли ж ви придбаєте заслуги, щоб ваш дух 
став гідним жити в більш досконалих 
будинках, ніж той, в якому ви живете? 
55. світ пропонує вам корони, які свідчать 
лише про марнославство, про гордість і 
фальшиву велич. Для духу, який вміє 
піднятися над суєтою, в майбутньому 
зарезервований інший вінець - вінець моєї 
мудрості. (53, 9 - 11) 
56 Життя повинно проявлятися більше в 
дусі, ніж у тілі. Скільки людей жило в цьому 
світі, але як мало жили духовно, виражаючи 
ту благодать, яка є в кожній людині, в тій 
Божественній іскрі, яку Творець вклав в 
людину. 
57 Якби люди змогли зберегти ясновидіння 
у своєму розумі, вони могли б бачити своє 
минуле, своє теперішнє і своє майбутнє 
через нього. 
58 Дух - немов книга Моєї божественної 
мудрости. Як багато в ньому міститься! 
Йому знову і знову є що вам відкрити - іноді 
одкровення настільки глибокі, що вони 
незбагненні для вас. 
59. та іскра світла, яка присутня в кожній 
людині, є тим зв'язком, який з'єднує 
людину з духовним, є тим, що приводить її 
в контакт з потойбічним світом і з її Отцем. 
(201, 37 - 40) 
60 О, якби тільки твоя матеріальна природа 
могла ввібрати в себе те, що твій дух 
отримує через дар зору! Бо ваш дух ніколи 
не перестає дивитися, навіть якщо тіло, 
через свою матеріальну природу, нічого з 
цього не сприймає. Коли ви зможете 
зрозуміти свій дух? (266, 11) 



61. доки ви, які не любите життя, бо 
називаєте його жорстоким, не визнаєте 
важливості совісті в людині і не дозволяєте 
собі керуватися нею, доти ви не знайдете 
нічого істинно цінного. 
62 Саме совість піднімає дух до вищого 
життя над матерією [душею] та її 
пристрастями. Одухотворення дозволить 
вам відчути велику любов Бога, якщо вам 
вдасться перетворити її на дію. Тоді ви 
зрозумієте сенс життя, побачите його красу 
і відкриєте його мудрість. Тоді ви 
зрозумієте, чому Я назвав це життям. 
63 Хто наважиться відкинути це вчення, 
кажучи, що воно неправдиве, пізнавши і 
зрозумівши його? 
64 Коли ви зрозумієте, що ваша справжня 
цінність базується на вашій совісті, ви 
будете жити в гармонії з усім, що створено 
вашим Батьком. 
65. тоді совість прикрасить бідне людське 
життя; але перед цим людина повинна 
відвернутися від усіх пристрастей, які 
віддаляють її від Бога, щоб йти шляхом 
справедливості і мудрості. Тоді для вас 
почнеться справжнє життя, життя, на яке 
сьогодні ви дивитеся з байдужістю, бо не 
знаєте, що зневажаєте, і не маєте уявлення 
про його досконалість. (11, 44 - 48) 
 
Храм Божий в людині 
66. уявлення людства про Мене є дитячим, 
бо воно не в змозі осягнути одкровення, які 
Я безперестанку дарую йому. Для того, хто 
вміє підготуватися, Я видимий і відчутний, і 
присутній скрізь; але тому, хто не має 
чуттєвості, бо закам'янів у матеріалізмі, 
важко збагнути, що Я існую, і йому здається, 
що Я незмірно далекий, що Мене 
неможливо ніяк відчути або побачити. 
67. людина повинна знати, що вона носить 
Мене в собі, що в її дусі і в світлі її совісті 
присутня чиста присутність Божественного. 
(83, 50 - 51) 
68. страждання, що обтяжують людей цього 
часу, крок за кроком, самі того не 
усвідомлюючи, підводять їх до воріт 
внутрішнього святилища, перед якими, не в 
силах йти далі, вони запитають: "Господи, 
де Ти?" І зсередини храму пролунає 
благодатний голос Учителя, який скаже їм: 
"Я тут, де завжди перебував - у вашій 
совісті". (104, 50) 

69. ти народився в Мені. Ви отримали 
духовне і матеріальне життя від Отця. І в 
переносному сенсі Я можу сказати вам, що 
одночасно з тим, як ви народилися в Мені, 
Я народився в вас. 
70 Я народжуюся у вашій свідомості, 
зростаю у вашому розвитку і повністю 
розкриваюся у ваших справах любові, щоб 
ви могли з радістю сказати: "Господь зі 
Мною". (138, 68 - 69) 
71. сьогодні ви ще діти і не завжди можете 
правильно розуміти Моє вчення; але поки 
що звертайтеся до Бога своїм серцем, 
своїми думками, і Він відповість вам із 
самої глибини вашого єства. Його послання, 
яке промовлятиме у вашій совісті, буде 
ясним, мудрим люблячим голосом, який ви 
потроху відкриєте для себе і до якого 
згодом звикнете. (205, 47) 
72. у цій Третій Ері Я засную Церкву Святого 
Духа в серцях Моїх учнів. Там буде жити 
Бог-Творець, сильний Бог, Бог, який став 
людиною в Другу Епоху, Бог безмежної 
мудрості. Він живе у вас, але якщо ви хочете 
відчути Його і почути звучання Його Слова, 
ви повинні підготувати себе внутрішньо. 
73 Той, хто робить добро, відчуває Мою 
присутність у собі, так само як і той, хто 
смиренний або бачить брата в кожному 
ближньому. 
74. у вашому дусі існує храм Святого Духа. 
Це царство незнищенне, його не можуть 
зруйнувати ні бурі, ні урагани. Він 
невидимий і недосяжний для людського 
погляду, його стовпами мають бути 
бажання зростати в добрі. Його купол - це 
благодать, яку Отець дарує своїм дітям, 
його ворота - це любов Божественної 
Матері, бо кожен, хто постукає в мої двері, 
доторкнеться до серця Небесної Матері. 
75 Учні, ось істина, що живе в Церкві 
Святого Духа, щоб ви не були серед тих, що 
заблукали через фальшиві тлумачення. 
Кам'яні церкви були лише символом, і від 
них не залишиться каменя на камені. 
76. я хочу, щоб на вашому внутрішньому 
вівтарі завжди горіло полум'я віри і ви 
розуміли, що своїми справами ви 
закладаєте фундамент, на якому колись 
буде спочивати велика святиня. Я 
випробовую всіх людей з їхніми різними 
ідеями і працюю над ними, бо всіх зроблю 



співучасниками у зведенні храму Мого. 
(148,44-48) 
  

Розділ  33 - Чоловік і жінка, батьки і 

діти, шлюб і сім'я  
 
Взаємовідносини між чоловіком і жінкою  
1 Ще до того, як ти прийдеш на землю, Я 
вже знав твій життєвий шлях і твої нахили; і 
щоб допомогти тобі на твоєму життєвому 
шляху, Я поставив на твоєму шляху серце, 
яке буде освітлювати шлях своєю любов'ю 
до тебе. Це серце було як чоловічим, так і 
жіночим. Цим я хотів передати вам 
допомогу, щоб ви стали посохом віри, 
моральної сили і милосердя для тих, хто 
цього потребує. (256, 55) 
2. я хотів, щоб ви розділили щастя бути 
батьками, і тому я зробив вас батьками 
людських істот, щоб ви дали форму таким 
істотам, які схожі на вас, і в яких втіляться 
духовні істоти, яких я посилаю вам. 
Оскільки в Божественному і Вічному є 
материнська любов, Я хотів, щоб у 
людському житті з'явилася істота, яка б її 
втілювала, і цією істотою стала жінка. 
3 Спочатку людина була розділена на дві 
частини і таким чином були створені дві 
статі, одна - чоловік, інша - жінка; в ньому 
сила, розум, гідність; в ній ніжність, грація, 
краса. Один - насіння, інший - родюча 
земля. Подивіться на двох істот, які можуть 
відчувати себе повноцінними, досконалими 
і щасливими лише в єдності. У своїй 
гармонії вони утворять єдину "плоть", єдину 
волю і єдиний ідеал. 
4 Коли цей союз надихається Духом і 
любов'ю, він називається шлюбом. (38, 29 - 
31) 
5 Поправді кажу вам: Я бачу, що за цей час 
чоловік і жінка зійшли зі своїх шляхів. 
6 Я відкриваю чоловіків, які не виконують 
своїх обов'язків; жінок, які уникають 
материнства, та інших, які проникають у 
сфери, призначені для чоловіка, хоча ще в 
давнину вам говорили, що чоловік є 
головою жінки. 
7 Жінка не повинна через це почуватися 
приниженою, бо тепер кажу вам, що жінка - 
це серце чоловіка. 
8 Ось чому Я встановив і освятив шлюб. Бо в 
союзі цих двох істот, духовно рівних, але 

фізично різних, і є досконала держава. (66, 
68 - 69) 
9 Як мало тих, хто прагне жити в раю миру, 
світла і злагоди, виконуючи Божественні 
закони з любов'ю. 
10 Дуже довгий шлях пройшли люди, але 
все одно вважають за краще їсти 
заборонені плоди, які тільки накопичують 
страждання і розчарування в їхньому житті. 
Заборонені плоди - це ті, які є добрими, бо 
їх створив Бог, але які можуть стати 
шкідливими для людини, якщо вона не 
підготувалася належним чином або вживає 
їх надмірно. 
11 Чоловік і жінка приймають плід життя 
без підготовки і не усвідомлюють своєї 
відповідальності перед Творцем, коли вони 
народжують нові істоти, щоб стати людьми 
на землі. (34, 12 - 14) 
12 Дехто запитує Мене: "Господи, невже 
людська любов неприйнятна і огидна в 
Твоїх очах, чи Ти схвалюєш тільки духовну 
любов?" 
13 Ні, люди. Це правда, що найвищі і 
найчистіші почуття любові належать духу, 
але Я також помістив серце в людське тіло, 
щоб воно могло любити, і дав йому почуття, 
щоб через них воно могло любити все, що 
його оточує. 
14. любов, коріння якої лише у фізичному, 
властива бездуховним істотам, бо вони 
позбавлені совісті, яка висвітлює їхній шлях. 
Більше того, кажу вам, що від добрих 
союзів завжди з'являються добрі плоди, і в 
них втілюватимуться світлі істоти. (127,7 - 8, 
10) 
15. я не прошу від вас надлюдських жертв. 
Я не просив чоловіка перестати бути 
чоловіком, щоб слідувати за Мною, і не 
просив жінку перестати бути такою, щоб 
виконати духовне завдання. Я не розлучав 
чоловіка з його супутницею, і не відлучав її 
від чоловіка, щоб вона служила Мені, і не 
казав батькам, щоб вони покидали своїх 
дітей або кидали свою роботу, щоб 
слідувати за Мною. 
16 Одному і другому Я дав зрозуміти, коли 
зробив їх "робітниками в цьому 
винограднику", що для того, щоб бути 
Моїми слугами, вони не повинні перестати 
бути людьми, і що тому вони повинні 
зрозуміти, щоб віддавати Богові Боже, а 
світові належне йому. (133, 55 - 56) 



 
Природа і завдання людини  
17 Вам, чоловікам, Я дав спадщину, маєток, 
дружину, яку доручив вам любити й 
піклуватися про неї. І все ж твій супутник 
прийшов до Мене з плачем і риданням 
переді Мною через твоє нерозуміння. 
18 Я сказав вам, що ви сильні, що ви 
створені "на Мій образ і подобу". Однак Я 
не наказував вам принижувати жінку і 
робити її своєю рабинею. 
19 Я зробив тебе сильним, щоб ти 
представляв Мене у своєму домі: сильним у 
чеснотах, у талантах, і дав тобі як 
доповнення у твоєму земному житті як 
супутницю жінку, щоб у взаємній любові ви 
знаходили сили переносити випробування і 
мінливу долю. (6, 61) 
20 Пам'ятайте, чоловіки, що часто саме ви 
заманювали доброчесних жінок у свої 
тенета, шукаючи в них чутливі та слабкі 
сторони. А ті дзеркала, які були ясні, а тепер 
потьмяніли, Ти змусиш знову відображати 
чистоту і красу їхнього духу. 
21 Чому ви сьогодні зневажаєте тих, яких 
колись спокушали до розпусного життя? 
Чому ви нарікаєте на виродження жінок? 
Зрозумійте, що якби ви вели їх шляхом 
Мого закону, який є законом серця і духу, 
поваги і милосердя, люблячи їх любов'ю, 
яка підносить, а не пристрастю, яка 
принижує, то у вас не було б причин 
плакати і скаржитися, і вони не впали б. 
22 Чоловік шукає і очікує від жінки чеснот і 
краси. Але чому ви вимагаєте того, на що не 
заслуговуєте? 
23 Я бачу, що ви все ще вважаєте, що маєте 
великі заслуги, хоча їх у вас небагато. 
Відбудуйте своїми справами, словами і 
думками те, що ви зруйнували, і поверніть 
честі, моралі і доброчесності ту цінність, яку 
вони мають. 
24. якщо ви будете прагнути до цього, 
люди, ви допоможете Ісусу в Його справі 
спасіння, і ваше серце наповниться радістю, 
коли ви побачите домівки, які шанують 
добрі дружини і чесні матері. Ваша радість 
буде великою, коли ви побачите, як чеснота 
повертається до тих, хто її втратив. 
25 Спасіння для всіх. Чому навіть 
найбільший грішник не може спастися? Ось 
чому Я кажу вам, чоловіки: працюйте зі 
Мною, щоб врятувати тих, кого ви довели 

до загибелі, вселивши в них нову надію у 
світлі Мого Вчення. Нехай мої люблячі 
думки досягнуть їхнього розуму і серця. 
Донесіть мої послання до них також у 
в'язницях і лікарнях, навіть у місцях, де 
панує безвихідь. Бо там вони будуть 
плакати від докорів сумління і болю, бо не 
були достатньо сильними, коли світ зі 
своїми спокусами потягнув їх до загибелі. 
26 Кожна жінка колись була дитиною, 
кожна жінка колись була незайманою, тому 
можна було достукатися до її серця зі 
співчуттям. 
27. я використаю тих людей, які не 
заплямували ці чесноти, і доручу їм це 
завдання. Пам'ятайте, що Я сказав вам: "По 
справах ваших пізнають вас". Дозвольте 
Духу говорити через земний прояв. 
28. але тим, хто не захотів поважати 
стимули любові, які Я вклав у цю істоту, Я 
кажу: Чому ви говорите, що любите, коли 
ви не відчуваєте любові? Чому ви даєте 
привід падати іншим, а вас ніщо не 
зупиняє? Подумайте: що відчуло б ваше 
серце, якби те, що ви робите з цими 
зів'ялими квітами, було б зроблено з вашою 
матір'ю, сестрою або коханою і тому 
шанованою дружиною? Чи замислювалися 
ви коли-небудь над тим, які рани ви 
завдали батькам тих, хто з такою любов'ю їх 
виховував? 
29 Запитай своє серце в належному 
дослідженні у світлі совісті, чи можеш ти 
пожинати те, чого не сіяв. 
30 Що Ви готуєте для свого майбутнього 
життя, якщо продовжуєте кривдити своїх 
ближніх? Скільки буде ваших жертв? Яким 
буде ваш кінець? Істинно кажу вам, що у 
вихорі ваших пристрастей ви багатьох 
зробили жертвами; одні належать до 
вашого теперішнього, а інші - до вашого 
минулого. 
31 Я хочу, щоб серце і уста, які були 
притулком неправди і брехні, стали 
притулком правди і цнотливої любови. 
32 Освітлюйте шлях своїх ближніх Словом і 
своїм прикладом, щоб ви були спасителями 
занепалих жінок. О, якби кожен з вас 
врятував хоча б одного! 
33 Не ганьбіть ту жінку, бо болюче слово, 
що ранить одного, ранить і всіх, хто його 
почує, - бо відтоді й вони стануть злими 
суддями. 



34. поважайте способи дій і таємниці інших, 
бо не вам їх судити. Я віддаю перевагу 
людям, які впали в гріх і яких Я відновлю, 
ніж лицемірам, які демонструють чистоту, 
але грішать. Я віддаю перевагу великому 
грішникові, але щирому, ніж удаваній 
доброчесності. Якщо ви хочете прикрасити 
себе, то нехай це буде святкове вбрання 
щирості. 
35. якщо ти знайдеш доброчесну жінку з 
високими почуттями і відчуєш себе 
негідним прийти до неї, хоча й любиш її, і 
якщо після цього принизиш і зневажиш її, а 
потім, вистраждавши і визнавши свою 
провину, звернешся до неї за розрадою, то 
даремно будеш стукати в її двері. 
36 Якби всі жінки, які відіграли певну роль у 
житті кожного чоловіка, отримали від нього 
слово і почуття любові, поваги і розуміння, 
ваш світ не перебував би на тій висоті гріха, 
на якій він перебуває. (235,18 - 32) 
 
Жінка, дружина і мати  
37. жінки, саме ви своєю молитвою 
підтримуєте той невеликий мир, який є на 
землі, саме ви, як вірні берегині 
домашнього вогнища, дбаєте про те, щоб у 
ньому не бракувало тепла любові. Таким 
чином ви єднаєтеся з Марією, вашою 
Матір'ю, щоб зламати людську гординю. 
(130, 53) 
38. жінки, ви, що сльозами своїми 
скроплюєте дорогу цього світу і кров'ю 
позначаєте свій шлях у цьому житті: 
Спочивайте зі Мною, щоб набратися нових 
сил і продовжувати бути притулком любові, 
вогнем домашнього вогнища, міцним 
фундаментом дому, який Я довірив вам на 
землі. Щоб ви і надалі були тим 
жайворонком, який крилами вкриває свою 
дружину і дітей. Благословляю тебе. 
39 Я звеличую чоловіка, і місце жінки 
праворуч чоловіка. Я освячую шлюб і 
благословляю сім'ю. 
40. в цей час Я приходжу з мечем любові, 
щоб виправити всі речі, оскільки вони були 
раніше зміщені людиною. (217, 29 - 31) 
41 Істинно кажу вам, що оновлення людини 
повинно початися з жінки, щоб її плід, який 
буде завтрашніми чоловіками, був вільний 
від вад, які довели вас до виродження. 
42 Після цього чоловік повинен буде 
виконати свою частку в цій справі 

відновлення, бо кожен, хто розбестив 
жінку, повинен буде підняти її знову. 
43 Сьогодні Я надихнув тебе врятувати 
жінку, яка спіткнулася на своєму шляху; і 
коли ти потім принесеш Мені ту, яку ти 
врятував, Я дам їй квітку, благословення і 
дуже великий мир, щоб вона більше не 
впала. 
44. якщо ви виконаєте це завдання таким 
чином, ті істоти, які були зранені світом, 
відчують, як любов Ісуса увійде в їхні серця. 
45 Я почую, коли вони скажуть Мені в 
молитві своїй: "Отче мій, не дивись на мій 
гріх, дивись тільки на мій біль! Не судіть 
мою невдячність, дивіться тільки на мою 
скорботу". І тоді на це змучене серце зійде 
Моя розрада, і воно очиститься сльозами. 
Якби ви знали, що молитва грішника 
відчувається гостріше, ніж молитва гордого, 
який вважає себе праведним і чистим. (235, 
16 - 17, 43 - 45) 
46. про любов, з якою Я дав вам життя, 
люди показують лише кілька доказів або 
ознак. З усіх людських почуттів найбільше 
схожа на Божественну любов материнська 
любов, бо в ній - самовідданість, 
самозречення, прагнення зробити дитину 
щасливою, навіть якщо це коштує жертв. 
(242, 39) 
47 Вам, безплідним жінкам, Учитель 
говорить: Ви дуже хотіли і просили, щоб 
ваше лоно стало джерелом життя, і 
сподівалися, що одного вечора або одного 
ранку в вас почується пульсація ніжного 
серця. Але минули дні і ночі, а з ваших 
грудей вирвалися лише ридання, бо жодна 
дитина не постукала у ваші двері. 
48. скільком з вас, хто чує Мене і кого наука 
позбавила всякої надії, доведеться стати 
плідними, щоб ви повірили в Мою силу, і 
багато хто впізнав Мене через це диво. 
Спостерігайте і будьте терплячі. Не 
забувайте Моїх слів! (38, 42 - 43) 
 
Освіта дітей та молоді  
49. батьки сімейств, уникайте помилок і 
поганих прикладів. Я не вимагаю від вас 
досконалості, лише любові і турботи про 
своїх дітей. Підготуйте себе духовно і 
фізично, бо в потойбічному світі великі 
легіони духовних істот чекають моменту, 
щоб стати людьми серед вас. 



50 Я хочу нового людства, яке зростатиме і 
множитиметься не тільки числом, але й 
чеснотами, щоб люди бачили місто 
обітоване близько, а їхні діти тягнулися, 
щоб оселитися в Новому Єрусалимі. 
51 Я хочу, щоб земля наповнилася людьми 
доброї волі, які є плодами любові. 
52 Знищте Содом та Гоморру цього часу, не 
дозволяйте серцю вашому звикнути до 
гріхів їхніх, і не будьте подібні до мешканців 
їхніх. (38, 44 -47) 
53. ревно вказуйте дітям вашим шлях, вчіть 
їх виконувати Закони Духа і Матерії, а якщо 
вони порушують їх, докоряйте їм, бо ви, як 
батьки, представляєте Мене на землі. 
Згадаймо тоді Ісуса, який, сповнений 
святого гніву, дав урок єрусалимським 
купцям на всі часи, захищаючи справу Божу, 
непорушні закони. (41, 57) 
54. сьогодні ви вже не маленькі діти і 
можете зрозуміти сенс Моїх вчень. Ви 
також знаєте, що ваш дух не з'явився на світ 
одночасно з тілом, яким ви володієте, і що 
походження одного з них не є 
походженням іншого. Діти, яких ви 
колишете на руках, несуть у своїх серцях 
невинність, але в голові вони зберігають 
минуле, яке іноді довше і зловісніше, ніж у 
їхніх власних батьків. Наскільки велика 
відповідальність тих, хто повинен плекати ці 
серця, щоб їхній дух міг просуватися по 
шляху розвитку. 
55 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 Отцеві за те, що Він 
вклав у вас Свою милість, щоб зробити вас 
провідниками і порадниками для ваших 
духовних братів і сестер, для яких ви є 
тимчасовими батьками з точки зору їхнього 
тіла і крові. (56, 31 - 32) 
56. я кажу батькам сімейств, що так само, як 
вони турбуються про матеріальне майбутнє 
своїх дітей, вони також повинні турбуватися 
про їхнє духовне майбутнє, тому що вони 
принесли в світ місію в цьому відношенні. 
(81, 64) 
57 Знай, що, втілюючись, дух приносить із 
собою всі свої здібності, що його доля вже 
записана, і що тому йому не потрібно нічого 
спочатку отримувати в світі. Він несе 
послання або завдання спокути. Іноді він 

пожинає (добре) насіння, а іноді платить 
борг. Але завжди в цьому житті вона 
отримує урок любові, який дає їй Отець. 
58. ви, які проводите своїх дітей через це 
життя, подбайте про те, щоб, коли час 
дитячої невинності закінчиться, вони пішли 
шляхом Мого Закону. Пробуджуйте їхні 
почуття, відкривайте їм їхні можливості і 
завжди надихайте їх на добро, і істинно 
кажу вам, кого ви приведете до Мене таким 
чином, буде переповнений світлом, яке 
випромінює той божественний вогонь, який 
є Моєю любов'ю. (99, 64 - 65) 
59. духовно ви вже пройшли довгий шлях, і 
зараз ви дивуєтеся інтуїції і розгортанню, 
яке виявляють нові покоління з 
найніжнішого дитинства. Бо вони - духи, які 
багато пережили і тепер знову приходять, 
щоб просувати людство - одні шляхами 
духу, а інші - шляхами світу, відповідно до 
своїх здібностей і своєї місії. Але з ними всі 
люди знайдуть внутрішній спокій. Ці істоти, 
про яких я говорю з вами, будуть вашими 
дітьми. (220, 14) 
60. як Ви вважаєте, чи робить дитина перед 
лицем поганого прикладу земного батька, 
який є порочним або злим, помилку, якщо 
не наслідує його спосіб життя? Чи Ви 
вважаєте, що дитина зобов'язана 
повторювати кроки своїх батьків? 
61 Істинно кажу вам: Совість і розум будуть 
наставляти вас на правдиву дорогу. (271, 33 
- 34) 
62 Блаженна невинність заражена 
розпустою світу, юнаки йдуть її шляхом, що 
захоплює дух, а дівиці також втратили 
скромність, цнотливість і непорочність. Всі 
ці чесноти зникли з їхніх сердець. Вони 
живлять земні пристрасті і бажають лише 
насолод, які ведуть їх до загибелі. 
63. я говорю з вами у всій ясності, щоб ви 
могли намітити і зробити твердий крок у 
розвитку вашого духу. (344, 48) 
64 Вселяйте в молодь любов до ближнього, 
давайте їй великі і благородні ідеали, бо 
саме молодь завтра буде боротися за 
існування, в якому сяє справедливість, 
любов і свята свобода духу. Готуйтеся, бо 
велика битва, про яку говорять пророцтва, 
ще не настала. (139, 12) 
 
Слово до дітей та дівчат  



65. всі ви, діти, маєте в Мені Божественного 
Отця, і якщо Я дав вам людських батьків у 
матеріальному житті, то тільки для того, 
щоб вони дали життя вашому тілу і 
представляли з вами вашого Небесного 
Отця. Я сказав вам: "Ви будете любити Бога 
більше, ніж усе створене", - і додав: "Ви 
будете любити Бога більше, ніж усе 
створене": "Шануй батька твого і матір 
твою". Тож не нехтуйте своїми обов'язками. 
Якщо ви не вдячно визнали любов своїх 
батьків, а вони ще є у вас на світі, то 
благословіть їх і визнайте їхні заслуги. (9, 19) 
66. цього дня звертаюся особливо до 
дівчат, які завтра мають своєю присутністю 
осяяти життя нового дому, які повинні 
знати, що серце дружини і серце матері - це 
світло, яке освітлює цю святиню, як Дух 
освітлює внутрішній храм. 
67 Готуйте себе вже зараз, щоб ваше нове 
життя не застало вас зненацька; готуйте вже 
зараз шлях, по якому підуть ваші діти - ті 
духовні істоти, які чекають години, щоб 
наблизитися до вашого лона, прийняти 
форму і людське життя, виконати завдання. 
68 Будьте Моїми співробітниками в Моїх 
планах відновлення, в Моїй праці 
оновлення та праведности. 
69 Відверніться від багатьох спокус, які 
оточують ваші кроки в цей час. Моліться за 
грішні міста, де гине стільки жінок, де 
осквернено стільки святинь, де гасне 
стільки світильників. 
70. своїм прикладом поширювати насіння 
життя, правди і світла, яке зупинить 
наслідки бездуховності людства. 
71 Діви цього народу: прокиньтеся і 
приготуйтеся до бою! Не будьте засліплені 
пристрастями серця, не будьте засліплені 
нереальним. Розвивайте свої дари інтуїції, 
натхнення, чуйності та ніжності. Станьте 
сильними в істині, і ви матимете свою 
найкращу зброю, готову до битви цього 
життя. 
72. для того, щоб передати любов з вашою 
кров'ю, щоб допомогти вашим дітям суттю 
життя, якою є любов, про яку Я так багато 
говорю вам, ви повинні спочатку пережити 
її, дозволити їй проникнути в вас і глибоко 
відчути її. Це те, чого хоче досягти Моє 
вчення у ваших серцях. (307, 31 - 36) 
 
Шлюб та сім'я  

73. закон про шлюб зійшов як світло, що 
промовляло через дух праотців, щоб вони 
визнали, що союз чоловіка і жінки означає 
заповіт з Творцем. Плід цього союзу - 
дитина, в якій разом тече кров батьків, як 
доказ того, що те, що з'єднане перед Богом, 
не може бути роз'єднане на землі. 
74. щастя, яке відчувають батько і мати, 
народивши дитину, подібне до того, яке 
пережив Творець, коли став Батьком, 
давши життя Своїм улюбленим дітям. 
Пізніше, коли Я дав вам закони через 
Мойсея, щоб ви розуміли, кого обираєте, і 
не бажали дружини ближнього свого, то це 
було тому, що люди через свою вільну волю 
збилися на шлях перелюбу і пристрастей. 
75. після того, як минув цей час, Я прийшов 
у світ в Ісусі і підніс шлюб, а разом з ним 
людську мораль і чесноти через Мої 
милостиві настанови, які завжди є законом 
любові. Я говорив притчами, щоб зробити 
своє слово незабутнім і зробити шлюб 
освяченим інститутом. 
76 Тепер, коли Я знову серед вас, Я прошу 
вас, чоловіки та жінки: Як ви ставитеся до 
шлюбу? Як мало хто може відповісти 
задовільно! Мою священну інституцію 
осквернили, з цього джерела життя б'ють 
смерть і біль. На чистому білому аркуші 
цього закону - плями і сліди чоловіка і 
жінки. Плід, що має бути солодким, гіркий, і 
чаша, яку п'ють люди, повна жовчі. 
77. ви відступаєте від Моїх законів, а коли 
спіткнетеся, то злякано запитуєте себе: 
Чому так багато болю? Бо бажання плоті 
завжди перекривали голос совісті. Тепер я 
прошу тебе: Чому ви не маєте спокою, хоча 
Я дав вам усе необхідне для щастя? 
78. я розстелив блакитну мантію на 
небесній тверді, щоб ви могли будувати під 
нею свої "гнізда любові", щоб там, далеко 
від спокус і заплутаності світу, ви могли 
жити з простотою птахів, бо в простоті і в 
щирій молитві можна відчути мир Мого 
Царства і об'явлення багатьох таємниць. 
79. кожен, хто поєднується шлюбом перед 
Моєю Божественністю - навіть якщо його 
союз не підтверджений жодним 
священнослужителем - укладає зі Мною 
договір, договір, який залишається 
записаним у Книзі Божій, в якій записані всі 
долі. 



80 Хто може стерти звідти ці два 
переплетені імена? Хто може вирішити у 
світі те, що об'єднано в моєму законі? 
81. якби Я розлучив вас, то знищив би Свою 
власну справу. Якщо ви просили Мене про 
об'єднання на землі, і Я дарував вам це, то 
чому ж ви потім не дотримуєтеся своїх 
обітниць і відрікаєтеся від своїх клятв? Хіба 
це не знущання над Моїм Законом і Моїм 
Ім'ям? (38, 32 - 37, 39 - 41) 
82. я говорив з серцем жінки, матері і 
дружини, яка не змогла зберегти чистоту в 
своєму серці, не змогла подарувати тепло 
ніжності і розуміння своєму супутнику і 
дітям. 
83 Як чоловіки і жінки можуть підвищити 
свою духовність, якщо вони спочатку не 
виправлять серйозні помилки, які існують в 
їхньому людському житті? 
84 Моя робота вимагає, щоб Його учні 
знали, як свідчити про неї через щирість і 
правдивість вчинків у своєму житті. 
85. я запитую і в одного, і в іншого: чи є у 
вас діти? Тоді змилуйся над ними. Якби ви 
хоч на мить побачили їхні душі, то відчули б 
себе негідними називати себе їхніми 
батьками. Не подавайте їм поганих 
прикладів, остерігайтеся кричати в 
присутності дітей. 
86 Я знаю, що в цей час, як ніколи раніше, 
існують проблеми всередині шлюбів - 
проблеми, для яких зацікавлені люди 
знаходять тільки одне рішення: 
розставання, розлучення. 
87. якби людина володіла необхідними 
знаннями духовного знання, вона б не 
робила таких серйозних помилок, бо в 
молитві і одухотворенні вона знайшла б 
натхнення для розв'язання найскладніших 
заплутань і для проходження найважчих 
випробувань. 
88. моє світло досягає всіх сердець, навіть 
скорботних і пригнічених, щоб дати їм нову 
відвагу жити. (312, 36 - 42) 
89. у Другу Еру Я входив у домівки багатьох 
пар, які були одружені за Законом Мойсея, і 
знаєте, як Я знайшов багатьох з них? 
Сваримося, знищуємо зерна миру, любові 
та довіри. Я бачив ворожнечу і розбрат в 
їхніх серцях, за їхнім столом і в їхньому 
таборі. 
90 Я також входив у домівки багатьох 
людей, які - не маючи підтвердженого 

законом подружнього життя - любили і 
жили, як жайворонки у своєму гнізді, 
пестячи і оберігаючи своє маленьке 
пташенятко. 
91. скільки є таких, що живуть під одним 
дахом, але не люблять один одного, а 
оскільки вони не люблять один одного, то 
вони не об'єднані, а духовно роз'єднані! 
Але вони не дають знати про свої 
розбіжності, боячись ні Божої кари, ні 
людських законів, ні осуду суспільства, а це 
не шлюб; з такими людьми немає ні 
спілкування, ні правдивості. 
92 Але вони демонструють свою фальшиву 
спільність, відвідують сім'ї та церкви, ходять 
на прогулянки, і світ не засуджує їх, бо вони 
вміють приховувати брак любові. З іншого 
боку, скільки тих, хто любить один одного, 
змушені ховатися, приховувати свою 
справжню єдність, терпіти нерозуміння і 
несправедливість. 
93. людина не розвинулася настільки 
високо, щоб бачити наскрізь і правильно 
оцінювати життя свого ближнього. Ті люди, 
які тримають у своїх руках духовні та 
світські закони, не застосовують 
справжнього правосуддя для покарання за 
такі випадки. 
94. але ті часи розуміння і розрізнення, які Я 
оголошую вам, в яких людство буде 
досконалим, прийдуть, і тоді ви побачите, 
як за часів патріархів до Мойсея, що союз 
закоханих здійснюється так само, як Я 
зробив це сьогодні з Моїми дітьми: 
духовним шляхом. Так само і ви будете 
робити в ті часи, що прийдуть: у присутності 
батьків тих, хто об'єднається, друзів і 
родичів, у найбільшій духовності, братерстві 
та радості. (357, 25 - 27) 
 

Розділ  34 - Свобода волі і совісті  
 
Важливість совісті та свободи волі  
1 Слухайте, учні: Людина має як духовні 
дари свободу волі та совісті; всі приходять у 
світ, наділені чеснотами, і можуть ними 
користуватися. У їхньому дусі - світло 
совісті; але разом з розвитком тіла 
розвиваються і пристрасті, злі нахили, а 
вони воюють з чеснотами. 
2) Бог допускає це, бо без боротьби немає 
заслуг, і тому це необхідно для того, щоб ви 



піднялися по духовному шляху. Яка була б 
заслуга дітей Божих, якби вони не 
боролися? Що б ви робили, якби жили, 
сповнені щастя, якого так прагнете у світі? 
Чи можна, оточений комфортом і 
багатством, розраховувати на духовний 
прогрес? Ви б стояли на місці, бо де немає 
боротьби, там немає і заслуг. 
3 але не зрозумійте неправильно, бо коли Я 
говорю про боротьбу, то маю на увазі ту, 
яку ви розвиваєте для подолання своїх 
слабкостей і пристрастей. Тільки в цій 
боротьбі Я дозволяю людям опанувати свій 
егоїзм і свої матеріальні бажання, щоб дух, 
просвітлений совістю, міг зайняти своє 
справжнє місце. 
4 Я схвалюю цю внутрішню боротьбу, але не 
ту, яку ведуть люди в своєму прагненні до 
самозвеличення, засліплені амбіціями і 
злобою. (9, 42 - 44) 
5 Дух бореться за своє сходження і прогрес, 
тоді як "плоть" [душа] знову і знову 
піддається спокусам світу. Але дух і тіло 
[душа] могли б гармоніювати один з одним, 
якби обидва використовували тільки те, що 
їм дозволено, і це те, що показує вам моє 
вчення. 
6 Як ви можете постійно практикувати моє 
право? Прислухаючись до голосу совісті, яка 
є суддею твоїх вчинків. Я не наказую вам 
нічого, чого ви не можете виконати. Я хочу 
переконати вас, що шлях до щастя - це не 
фантазія, а що він існує, і я відкриваю вам 
тут, як ним пройти. 
7. ви вільні у виборі шляху, але мій 
обов'язок як Батька вказати вам істинний, 
найкоротший - той, що завжди осяяний 
світлом Божественного маяка, яким є Моя 
любов до вас. Бо ви - учні, які жадають чути 
все нові й нові слова, що підтверджують 
ваші знання і оживляють вашу віру. (148,53 - 
55) 
8 Я вклав у ваше єство совість, щоб вона 
була провідником на всіх ваших дорогах, бо 
совість здатна розрізняти, що добре, а що 
зле, і що правильно, а що неправильно. З 
цим світлом ви не будете обмануті, і вас не 
можна буде назвати невігласами. Як може 
спіритист обманювати свого ближнього або 
намагатися обманювати себе, якщо він знає 
істину? (10, 32) 
9. людина на землі - це князь, якому Моя 
любов і Моя справедливість дали цей титул, 

і місія, яку він отримав від початку, - 
правити землею. 
10 Над Божественним даром його свободи 
волі Я поставив сяючий маяк, щоб 
освітлювати його життєвий шлях: совість. 
11 Свобода діяти і світло совісті, щоб 
відрізняти добро від зла, - це два найбільші 
дари, які любов Мого Отця заповідала 
вашому духу. Вони є в людині ще до її 
народження, і навіть після смерті. Совість 
веде його і не розлучається з ним ні у відчаї, 
ні у втраті розуму, ні в агонії смерті, бо вона 
глибоко з'єднана з Духом. (92, 32 - 34) 
12 Дух користується свободою волі, за 
допомогою якої він повинен здобувати 
заслуги, щоб досягти спасіння. 
13 Хто направляє, орієнтує або радить дух 
на його вільному шляху розвитку, щоб 
відрізнити дозволене від недозволеного і 
тому не збитися зі шляху? Совість. 
14 Совість - це Божественна Іскра, це вище 
світло і сила, яка допомагає людині не 
грішити. Яка була б заслуга людини, якби 
совість володіла матеріальною силою, щоб 
примушувати її залишатися в добрі? 
15 Я хочу, щоб ви знали, що заслуга полягає 
в тому, щоб слухати цей голос, бути 
переконаним, що він ніколи не бреше і не 
помиляється в тому, що він радить, і в тому, 
щоб вірно слідувати його вказівкам. 
16 Як ви, безсумнівно, розумієте, для того, 
щоб чітко чути цей голос, потрібні 
тренування і зосередженість на собі. Хто з 
вас зараз практикує цей послух? 
Відповідайте самі. 
17 Совість завжди проявлялася в людині, 
але людина не досягла необхідного 
розвитку, щоб все своє життя керуватися 
цим світлом. Йому потрібні закони, 
інструкції, правила, релігії та поради. 
18. коли людина прийде до спілкування зі 
своїм духом і замість того, щоб шукати 
духовне в зовнішньому, шукатиме його у 
своєму внутрішньому єстві, вона зможе 
почути лагідний, переконливий, мудрий і 
справедливий голос, який завжди жив у ній, 
хоча вона й не прислухалася до нього, і 
зрозуміє, що в совісті є присутність Бога, що 
вона є істинним посередником, через якого 
людина повинна спілкуватися зі своїм 
Отцем і Творцем. (287, 26 - 30) 
19. ви всі маєте в собі Моє світло, кожен дух 
володіє цією благодаттю; але в той час, як в 



одних це світло міцнішає, зростає, проникає 
назовні, щоб заявити про себе, в інших воно 
залишається лише в таємному, 
прихованому, неусвідомленому стані. Але 
істинно кажу вам: якою б духовно 
відсталою не була людина, вона завжди 
зможе відрізнити добро від зла, і саме тому 
ви всі відповідальні переді Мною за свої 
справи. 
20 Мушу вам сказати, що ваша 
відповідальність зростатиме в міру того, як 
зростатимуть ваші знання, бо ви 
ставатимете дедалі чутливішими до 
вказівок совісті. (310, 69 - 70) 
21. я хочу, щоб ти знав, що серед усіх 
створінь цього світу ти є найбільш 
привілейованою істотою, яка наділена 
духом і совістю. 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 цей шлях вас 
поведе ваша совість. (58, 42) 
22 Що станеться з духом, якщо його 
позбавити свободи волі? По-перше, він не 
був би духом, а отже, не був би істотою, 
гідною Всевишнього. Це було б щось 
подібне до тих машин, які ви робите, щось 
без власного життя, без інтелекту, без волі, 
без прагнення. (20, 37) 
23 Я дав людині свободу волі. Але якщо він 
зайде у своїй омані так далеко, що буде 
докоряти Мені в цьому, Я скажу йому, що Я 
також дав йому силу волі і розуміння. При 
цьому Я відкрив йому Свій закон, який є 
шляхом, щоб не спіткнутися і не збитися зі 
шляху, і запалив у ньому світло совісті, яке є 
внутрішнім маяком, що висвітлює шлях духу 
і веде його до життя вічного. 
24 Чому існує гріх, панує зло і спалахують 
війни? Тому що людина не прислухається 
до голосу совісті і погано використовує 
свою свободу волі. (46, 63 - 64) 
25. світ не чує Мене, бо голос цих тіл, через 
які Я даю про Себе знати, має дуже малий 
радіус дії. Тому саме голос совісті, яка є 
Моєю мудрістю, промовляє до людей і 
дивує багатьох, хто під чарами свого 
егоїзму інакше глухий до закликів цього 
голосу, звертаючи увагу лише на лестощі і 
земний престиж і п'янячись своїм 
суспільним становищем і своєю владою. 
(164, 18) 

 
Зловживання свободою волі  
26. сьогодні я вважаю людство духовно 
ослабленим внаслідок зловживання даром 
свободи волі. Я спроектував шлях 
справедливості, любові, милосердя, добра. 
Людина створила інше видиме світло, яке 
привело її до загибелі. 
27 По Моєму поверненні Моє слово покаже 
вам той самий шлях, яким ви не хотіли йти, і 
було б несправедливо і нерозумно, якби 
хтось сказав, що це вчення збиває вас з 
пантелику або робить вас байдужими. (126, 
5 - 6) 
28 Ось люди нищать і ненавидять один 
одного, захоплюють владу один в одного, 
не гребуючи ні злочином, ні обманом, ні 
підступом, 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 свободи волі 
і неслухання внутрішнього голосу; і тому, 
що люди не спрямували свою увагу на 
світло тієї іскри Божої, яку ви всі несете в 
своєму єстві, яка є божественним променем 
світла, який ви називаєте совістю. (79, 31) 
29 Свобода волі є найвищим вираженням, є 
найдосконалішим даром свободи, 
дарованим людині на життєвому шляху, 
щоб її наполегливість у добрі, здобута за 
порадою сумління і через боротьбу при 
проходженні випробувань, привела її до 
лона Отця. Але свободу волі замінила 
розгнузданість, совість не чують, 
прислухаються лише до вимог світу, а 
духовність підмінили матеріалізмом. 
30. перед обличчям такої плутанини і такої 
кількості відхилень Моє вчення здасться 
людям цього часу абсурдним. Але я кажу 
вам, що це правильне вчення для того, щоб 
люди звільнилися від летаргії, в яку вони 
впали. (157, 15 - 16) 
31. моє Слово - це шлях, це божественний 
закон, що веде вас до досконалості, це 
світло, що підносить дух, який, однак, 
затьмарився, коли "плоть" [душа] заявила 
про себе своєю непримиренністю і не 
прислухалася до внутрішнього поклику 
свого духу. 
32 до того часу дух, який поступився місцем 
під імпульсом "плоті" і дозволив підкорити 



себе впливу світу, що його оточував, 
змінивши своє становище лідера на 
становище беззахисної істоти, яку гнали 
туди-сюди людські пристрасті та слабкості, 
як безплідне листя, коли його безнадійно 
розвіює вітер. 
33. людина, яка найбільше любить свободу, 
боїться підкоритися Божественній Волі, 
побоюючись, що її дух врешті-решт 
підкорить її і позбавить багатьох людських 
задоволень, які, як вона знає, є шкідливими 
для неї; і тому вона відмовляється від 
шляху, який веде її до істинного життя. (97, 
36) 
34. закінчується час, коли люди 
використовували свободу волі для 
задоволень, ницих пристрастей, ворожнечі 
та помсти. Моя справедливість перекриває 
шляхи гріха і натомість відкриває шлях 
примирення та оновлення, щоб люди могли 
знайти шлях миру, який вони марно шукали 
іншими засобами. (91, 80) 
35. я наділив вас даром вільної волі і 
поважав цю благословенну свободу, 
даровану моїм дітям. Але Я також помістив 
у ваше єство Божественне світло совісті, 
щоб, керуючись ним, ви спрямовували свої 
здібності на правильні шляхи. Але я вам 
скажу: У битві між духом і тілом [душею] 
дух зазнав поразки, болісного падіння, яке 
поступово все більше віддаляло його від 
Джерела Істини, яким є Я. 
36 Його поразка не остаточна, вона 
тимчасова, бо він повстане з глибини своєї 
безодні, коли не зможе більше терпіти 
свого голоду, своєї спраги, своєї наготи і 
своєї темряви. Біль стане його порятунком, 
а потім, коли він почує голос своєї совісті, 
він підніметься сильним і променистим, 
палким і натхненним, і заново використає 
свої здібності. Але вже не з тією свободою, 
щоб використовувати їх на добро чи зло, а 
присвячуючи їх виключно виконанню 
божественних законів, що є найкращим 
служінням, яке ви можете запропонувати 
Моєму Духу. (257, 65 - 66) 
 
Необхідна відповідність імпульсам совісті  
37 Як далекі від реальності нині мільйони 
істот, які живуть лише заради своєї 
матеріальної присутності! Як їм відкрити очі 
на реальність? Лише прислухаючись до 
голосу сумління - того голосу, який 

потребує збирання, роздумів і молитви, 
щоб бути почутим. (169, 16) 
38. кожного разу, коли ви хочете знати, чи є 
шлях, яким ви йдете, шляхом висхідного 
розвитку, зверніться до своєї совісті, і якщо 
в ній панує мир, а милосердя і 
доброзичливість до ближніх оселилися у 
вашому серці, ви будете впевнені, що ваше 
світло все ще світить, а ваше слово втішає і 
зцілює. 
39 Але якщо ти виявиш, що в твоєму серці 
вкоренилися жадібність, зла воля, 
матеріалізм і плотські бажання, то будь 
певен, що твоє світло перетворилося на 
темряву, оману. Ви хочете, щоб - коли 
Отець покличе вас - замість золотої пшениці 
ви отримали брудний урожай? (73,45) 
40. учні: Якщо ви не хочете робити помилок 
або помилок, розглядайте свої вчинки у 
світлі своєї совісті, і якщо є щось, що 
затьмарює її, ретельно досліджуйте себе, і 
ви виявите пляму, щоб виправити її. 
41 Усередині вас є дзеркало, в яке ви 
можете подивитися на себе і побачити, чи 
ви чисті, чи ні. 
42. спіритуаліста пізнають за його 
вчинками, які, щоб бути чистими, повинні 
бути продиктовані совістю. Той, хто буде 
діяти таким чином, відчує, що він має право 
називати себе Моїм учнем. 
43 Хто може Мене обдурити? Нікого. Я 
суджу вас не по тому, що ви робите, а по 
тому, з яким наміром ви це робите. Я у 
вашій совісті і поза нею. Як ти можеш 
вважати, що я не можу знати твоїх вчинків і 
їх мотивів? (180, 11 - 13) 
 
Боротьба між свободою волі і совістю  
44. коли перші люди заселили землю, 
Творець вклав у них Свою любов і дав їм 
дух, запалив Своє світло в їхній совісті, 
водночас дарувавши їм свободу волі. 
45 Але в той час, як одні намагалися 
залишатися непохитними в добрі, борючись 
з усіма спокусами, щоб залишатися 
чистими, гідними Господа і в згоді зі своїм 
сумлінням, інші кували ланцюг гріхів від 
гріха до гріха і від одного переступу до 
іншого, ланка за ланкою, керуючись лише 
голосом почуттів, керовані своїми 
пристрастями, і сіяли помилки і спокуси 
серед своїх ближніх. 



46. але поряд з цими розгубленими 
духовними істотами, Мої пророки також 
прийшли як ангельські посланці Моєї 
божественності, щоб пробудити людство, 
попередити його про небезпеки і оголосити 
про Мій прихід до нього. (250, 38 - 39) 
47. "Плоть" [душа] була занадто впертою і 
непокірною, щоб слідувати вказівкам того 
внутрішнього світла, яке ви називаєте 
совістю, і їй було набагато легше слідувати 
імпульсам, які спокушали її до 
розгнузданості її інстинктів і пристрастей. 
48 Довгий час людство йшло шляхом життя 
на цій землі у важкій боротьбі між совістю, 
яка ніколи не мовчала, і "плоттю", яка хоче 
зробити з матеріалізму свій культ і закон, і 
по сьогоднішній день ні матерія [душа], ні 
дух не перемогли, бо боротьба 
продовжується. 
49. ти запитуєш Мене, хто переможе? І кажу 
вам, що недовго залишилося до абсолютної 
перемоги совісті, яка буде здійснена за 
допомогою Духа в "плоті". 
50 Невже ви не розумієте, що після стількох 
зусиль і такої тривалої боротьби тіло, 
людське і тлінне, повинно поступитися 
совісті, яка є моїм вічним світлом? 
51. зрозуміти, що після такої довгої 
боротьби людина нарешті досягне тієї 
чутливості і поступливості, якої вона ніколи 
не мала раніше, до того голосу і того 
духовного життя, яке вібрує і живе в її істоті. 
52. ви всі рухаєтеся до цієї точки, не 
усвідомлюючи цього. Але коли ви побачите 
перемогу добра і справедливості на землі, 
ви зрозумієте причину боротьби, битв і 
випробувань. (317, 21 - 26) 
53. подивіться, як людина стоїть перед усім, 
що її оточує, і над усім, що її оточує; що вона 
є єдиною істотою, наділеною свободою волі 
і совісті. З цієї свободи волі беруть свій 
початок всі відхилення, падіння і гріхи 
людини. Але це минущі гріхи перед 
справедливістю і вічністю Творця. Бо 
віднині совість буде перемагати немочі тіла 
і спокуси духу. Так настане перемога світла, 
що є знанням, над темрявою, що є 
невіглаством. Це буде перемога добра, 
яким є любов, справедливість і злагода, над 
злом, яким є егоїзм, розгнузданість, 
несправедливість. (295, 49) 
54. для Мене немає нічого неможливого, 
Моя воля здійснилася і буде здійснюватися 

завжди, навіть якщо іноді здається, що 
панує людська воля, а не Моя. 
55. шлях вільної волі людини, її панування 
на землі, перемоги її зарозумілості, 
обмеження, які вона іноді накладає, 
застосовуючи силу, настільки швидкоплинні 
в порівнянні з вічністю, що вони дійсно 
можуть певною мірою змінити божественні 
плани; але завтра або в ході їх завершення 
воля Мого Духа буде все більше і більше 
проявлятися над усіма істотами, 
дозволяючи доброму встояти і усуваючи 
нечисте. (280, 9 - 10) 
56. прийде час, коли кордони цього світу 
будуть скасовані через любов, і коли світи 
зблизяться через одухотворення. 
57 До тих пір триватиме боротьба між 
совістю і вільною волею, яку людина буде 
використовувати і використовувати для 
того, щоб робити зі свого життя те, що їй 
заманеться. 
58. боротьба між цими двома силами 
досягне свого апогею, і перемога буде на 
боці Духа, який в абсолютній жертві любові 
Своєму Отцеві скаже Йому: "Господи, я 
відрікаюся від своєї свободи волі, виконай в 
мені одному Твою волю". 
59. я благословлю того, хто таким чином 
прийде переді мною, і огорну його Моїм 
світлом, але дам йому знати, що я ніколи не 
відберу у нього ту благословенну свободу, 
якою він був обдарований. Бо хто виконує 
волю Отця свого, хто вірний і слухняний, 
той гідний довіри Господа свого. (213, 61 - 
64) 
 
Загострення совісті через нове слово Боже  
60. моє вчення, сповнене світла і любові, 
зміцнює дух, щоб він міг здійснювати свою 
владу над "плоттю" [душею] і робить її 
настільки чутливою, що підказки совісті 
стають для неї все більш сприйнятливими. 
61 Духовність - це мета, до якої повинна 
прагнути людина, оскільки через неї вона 
зможе повністю стати в один ряд зі своєю 
совістю і, нарешті, зможе відрізнити добро 
від зла. 
62. бо через брак духовного піднесення 
людини цей глибокий і мудрий, непохитний 
і праведний внутрішній голос не міг бути 
достатньо почутим і витлумаченим, і тому 
людина не досягла необмеженого знання, 



яке справді дозволяє їй відрізняти добро 
від зла. 
63 Але не тільки це, але він повинен знайти 
в собі необхідну силу, щоб слідувати 
кожному доброму пориву і підкорятися 
кожному світлому натхненню, і в той же час 
відкидати кожну спокусу, кожну нечесну 
або погану думку або порив почуття. (329, 
56 - 57) 
64. як легко буде людям розуміти один 
одного, коли вони замовкнуть всередині 
себе і почують голос свого вищого розуму, 
голос того судді, якого вони не хочуть чути, 
бо знають, що він наказує їм робити 
абсолютно протилежне тому, що вони 
роблять. 
65. більше того, Я можу сказати вам, що 
якщо ви не були готові прислухатися до 
вимог вашої совісті, ви не були слухняними і 
готовими практикувати Моє вчення. Ви 
визнаєте це в теорії, але не застосовуєте на 
практиці. Ви приписуєте йому божественну 
сутність - кажете, що Христос був дуже 
великий і що його вчення досконале. Але 
ніхто не хоче бути великим, як Учитель, 
ніхто не хоче прийти до нього, дійсно 
взявши його за приклад. Але знайте, що Я 
прийшов не тільки для того, щоб ви знали, 
що Я великий, але й для того, щоб ви всі 
були великими. (287, 35 - 36) 
66. я зберу всіх людей і всі народи навколо 
мого нового послання, я покличу їх, як 
пастух кличе своїх овець, і я дам їм спокій 
стайні, де вони знайдуть притулок від 
негоди і штормів. 
67. ви ще побачите, як багато з тих, хто, 
здавалося б, не має ні найменшого сліду 
віри або духовності, зберегли в чистоті 
свого духу безсмертні принципи духовного 
життя; ви ще зрозумієте, як багато з тих, хто, 
як вам здається, зовсім не шанує Бога, 
мають у глибині свого єства непорушний 
жертовник всередині себе. 
68. перед цим внутрішнім вівтарем люди 
повинні будуть духовно стати на коліна, 
щоб оплакати свої гріхи, свої злі вчинки і 
свої образи, в щирому каятті за свій 
непослух. Там, перед вівтарем совісті, 
людська зарозумілість впаде так, що люди 
більше не будуть вважати себе вищими 
через свою расову приналежність. Потім 
прийдуть зречення, відшкодування і, 

нарешті, мир як законний плід любові і 
смирення, віри і доброї волі. (321,9 - 11) 
 

Розділ  35 - Сила думок, почуттів і 

волі 
 
Відправлення та отримання думок та їх 
наслідки 
1 Існують сили, які - невидимі для 
людського зору і не сприймаються 
людською наукою - постійно впливають на 
ваші життя. 
2 Є добрі, і є злі; одні дають здоров'я, а інші 
завдають хвороби; є світлі й темні. 
3 Звідки беруться ці повноваження? Від 
духу, учні, від розуму і від почуттів. 
4 Кожен втілений або невтілений дух 
посилає вібрації, коли він думає; кожне 
почуття справляє вплив. Можете бути 
впевнені, що світ наповнений цими 
вібраціями. 
5 Тепер ви можете легко зрозуміти, що там, 
де людина мислить і живе в добрі, повинні 
бути здорові сили і впливи, і що там, де 
людина живе поза законами і правилами, 
які характеризують добро, справедливість і 
любов, там повинні бути нездорові сили. 
6 Обидва наповнюють кімнату і борються 
один з одним; вони впливають на емоційне 
життя людей, і якщо вони здатні розрізняти, 
то приймають добрі натхнення і відкидають 
погані впливи. Але якщо вони слабкі і не 
навчені творити добро, то не можуть 
протистояти цим вібраціям і наражаються 
на небезпеку стати рабами зла і піддатися 
його пануванню. (40, 58 - 63) 
7 Все духовне у Всесвіті є джерелом світла, 
видимого або невидимого для вас, і це 
світло є сила, є могутність, є натхнення. 
Світло також витікає з ідей, слів і справ, 
відповідно до чистоти і величі, якими вони 
володіють. Чим вище ідея або твір, тим 
тонше і витонченіше його вібрація і 
натхнення, що виходить від нього, навіть 
якщо рабам матеріалізму важче його 
сприймати. Проте духовний ефект від 
високих помислів і справ великий. (16, 16) 
8. якщо ідея або думка про світло випливає 
з вашого розуму, вона досягне місця 
призначення, щоб виконати свою 
благотворну мету. Якщо замість думок про 
добро з вашого розуму виходять нечисті 



еманації, вони принесуть тільки шкоду, 
куди б ви їх не послали. Кажу вам, думки - 
це теж справи, і як такі вони залишаються 
записаними в книзі, яка існує у вашій 
свідомості. 
9 Чи добрі твої діла, чи злі, то тобі 
повернеться в багато разів більше, ніж ти 
бажав ближньому твоєму. Краще вам 
робити зло самим собі, ніж бажати його 
ближньому своєму. 
10 Ось чому Я сказав вам у "Другій Ері": "Що 
посієш, те й пожнеш"; бо необхідно, щоб ви 
визнали свій досвід у цьому житті і 
пам'ятали, що ваші жнива дадуть вам те 
саме насіння, яке ви посіяли, але в 
множенні. 
11 О людство, ти не захотіло розглянути, 
відчути і жити вченням свого Вчителя! (24, 
15 - 18) 
12 Тому Я сказав вам, що ви не знаєте сили 
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. 
13 Знайте свою зброю до початку битви. 
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. (76, 
34) 
14 Пильнуйте, щоб не занечистили свого 
розуму нечистими думками. Вона творча, і 
якщо ви дасте притулок поганій ідеї, вона 
потягне вас на нижчі рівні, і ваш розум 
огорне темрява. (146, 60) 
15 Об'єднані думки великої групи людей 
зможуть підкорити погані впливи і 
зіштовхнути ідолів з п'єдесталів. (160, 60) 
16. сьогодні я можу запевнити вас, що в 
майбутньому спілкування за допомогою 
думки досягне великого розмаху; і завдяки 
цьому засобу спілкування зникнуть багато 
бар'єрів, які сьогодні все ще розділяють 
народи і світи. Коли ви навчитеся з'єднувати 
себе подумки з вашим Отцем, коли ви 
досягнете спілкування духу з духом, то які 
труднощі можуть виникнути в тому, щоб 
з'єднати себе з вашими братами і сестрами, 
видимими чи невидимими, присутніми чи 

відсутніми, близькими чи далекими? (165, 
15) 
17. ваші думки завжди доходять до Мене, 
якими б недосконалими вони не були, і Я 
чую ваші молитви, навіть якщо їм не 
вистачає віри, яку ви завжди повинні 
вкладати в них. Причина цього в тому, що 
Мій Дух уловлює вібрації і почуття всіх істот. 
18 Але люди, які через свій егоїзм 
тримаються на відстані один від одного, 
далекі від духовного життя в результаті 
матеріалізму, в якому вони дозволили собі 
заплутатися в наші дні, не готові до того, 
щоб мати можливість спілкуватися один з 
одним за допомогою своїх думок. 
19. а все ж кажу вам, що необхідно, щоб ви 
почали тренувати свій дух. Для цього 
"розмовляйте" з духовними істотами, навіть 
якщо не отримуєте від них чітко відчутної 
відповіді. 
20 Завтра, коли всі навчаться віддавати, 
вони будуть отримувати все більше і більше 
ознак духовного розуміння, які людям і не 
снилися. (238,51) 
  
Сила почуттів, бажань чи страхів 
21. кожної миті від вас виходять думки або 
духовні вібрації, але в більшості випадків ви 
випромінюєте егоїзм, ненависть, 
насильство, марнославство і ниці 
пристрасті. Вам боляче і ви відчуваєте, коли 
вам боляче: але ви не любите, і тому не 
відчуваєте, коли вас люблять, і своїми 
хворобливими думками ви все більше 
насичуєте середовище, в якому живете, 
болем і наповнюєте своє існування 
дискомфортом. Але я вам кажу: насичуйте 
все миром, гармонією, любов'ю, тоді ви 
будете щасливі. (16, 33) 
22 Ніколи не думайте погано про тих, хто 
вас не любить, і не гнівайтесь на тих, хто вас 
не розуміє, бо ви самі подумки передаєте 
своїм ближнім найпотаємніші почуття, які 
маєте до них. (105, 37) 
23 Чи бачите ви тих людей, які хочуть бути 
сильними через насильство? Дуже скоро ви 
побачите, як вони будуть засуджені за свою 
помилку. 
24 Я доведу їм, що по-справжньому 
великим і могутнім можна бути тільки через 
добро, яке є еманацією любові. (211, 22 - 
23) 



25 вам бракує віри, щоб підняти своє 
обличчя і посміхнутися з надією і дивитися в 
майбутнє без страху, без підозри, бо в 
майбутньому Я є. 
26. як часто ви хворієте тільки тому, що 
думаєте про це, бо на кожному кроці вам 
здається, що вас переслідує доля і 
підстерігає біль. Тоді ви притягуєте до себе 
темні сили через своє мислення, якими 
затьмарюєте своє матеріальне життя і свій 
духовний шлях сходження. 
27 А Я тут з вами, щоб розпалити віру в 
життя, в істину, у вічне, в досконалий мир, а 
також, щоб навчити вас увімкнути світло. 
(205, 28 - 29) 
 
Відсутність самоствердження  
28 Людина винна подвійно: не тільки тому, 
що не докладає жодних зусиль, щоб спала 
пов'язка, яка заважає їй пізнати найвищі 
вчення, але й тому, що не звільнилася від 
пут матерії, які, на противагу духовним 
насолодам, спокусили її до фізичних 
задоволень. Це і є причиною того, що вона 
поневолила себе під владою пристрастей і 
дозволяє своєму духу уподібнитися 
кульгавому, який нічого не робить для того, 
щоб одужати. 
29. у всіх сферах я бачу більшість людей 
нестійкими, скрізь я зустрічаю тільки слабку 
людину. І з чим це пов'язано? До того, що у 
вас немає сміливості і достатньої сили волі, 
щоб вийти з того бруду, в якому ви 
застрягли, подолати інерцію, яка кує пута, 
що прив'язують до матерії, і це є джерелом 
всіх пороків, всіх помилок. 
30. але людина не хоче користуватися тією 
силою, якою вона наділена, а саме волею; 
волею, яка повинна бути необмеженим 
законодавцем, яка повинна стати 
верховним лідером і, спираючись на розум, 
повинна боротися - влада проти влади, 
панування проти панування. З одного боку 
пристрасті і бажання, з іншого розум і воля, 
поки ці останні не виграють битву і ви не 
зможете сказати, що ви звільнилися. 
31 Тоді ви зможете бути великими 
пророками, великими просвітленими, 
"надлюдьми". Тоді ви зможете пожити з 
дикими тваринами та погратися з 
рептиліями. Бо істинно кажу вам, що через 
гріхи, які вас спіткали, ви боїтеся братів 

ваших менших, і через це вони нападають 
на вас. 
32 Але якщо ти приділиш час 
спостереженню за людьми, то побачиш, що 
є люди, які дикіші за тигрів і які мають 
більше отрути, ніж кобра. 
(203,3-6) 

IX Вчення Божественної Мудрості 
 

Розділ  36 - Віра, істина і знання  
 
Віра, яка перемагає все  
1 Для перемоги над слабкістю, убогістю, 
стражданнями і пристрастями і для 
усунення сумнівів необхідні віра і добрі 
справи, які є чеснотами, що опановують 
неможливе; порівняно з ними важке і 
недосяжне блякне, як тінь. 
2 Я сказав людям, які увірували в Мене в 
Другу Еру: "Ваша віра допомогла вам". Я 
пояснив це тим, що віра - це цілюща сила, 
сила, яка перетворює, і її світло знищує 
темряву. (20, 63 - 64) 
3 Ті, хто ще далекі від одухотворення, хотіли 
б бачити Мене в образі Ісуса, щоб сказати 
Мені: "Господи, вірую в Тебе, бо я бачив 
Тебе". Їм Я кажу: Блаженні ті, що увірували, 
не бачачи, бо вони дали доказ того, що 
завдяки своєму одухотворенню вони 
відчули Мене в своєму серці. (27, 75) 
4 Я хочу, щоб ви знали, що таке віра, щоб ви 
зрозуміли, що той, хто має її, є власником 
незрівнянного скарбу. 
5 Той, хто живе, осяяний цим внутрішнім 
світлом, ніколи не відчує себе вигнанцем, 
покинутим, слабким або загубленим - яким 
би бідним не вважав його світ. Його віра в 
Отця, в життя, в свою долю, а також в себе, 
ніколи не дасть йому загинути в життєвій 
боротьбі; і, більше того, він завжди буде 
здатний здійснити великі і дивовижні 
справи. (136, 4 - 5) 
6 Віра подібна до маяка, який освітлює ваш 
життєвий шлях, поки ви не прибудете в 
безпечну гавань вічності. 
7 Віра не повинна бути вірою тих млявих і 
боязких духів, які сьогодні роблять крок 
вперед, а завтра крок назад, які не хочуть 
боротися з власним болем і вірять у 



перемогу Духа виключно через милосердя 
Отця. 
8 Віра - це те, що відчуває дух, який, 
знаючи, що Бог у ньому, любить свого 
Господа і радіє, що відчуває Його в собі, і 
любить своїх ближніх. Настільки велика віра 
в праведність Отця, що людина не чекає, 
що ближні її полюблять, пробачать образи і 
провини, а вірить, що завтра вона буде 
наповнена світлом, бо своїми заслугами 
досягла свого очищення. 
9 Хто має віру, той має мир, має любов і має 
добро в собі. 
10 Він багатий духом і навіть матеріально, 
але справжнім багатством, а не тим, про яке 
ви думаєте. (263, 12 - 16) 
11 Тепер я даю вам доказ того, що є 
справжня віра: коли серце не впадає у 
відчай у годину випробування; коли мир 
наповнює дух у найкритичніші моменти. 
12. хто вірує, той перебуває в гармонії зі 
Мною, бо Я є життя, здоров'я і спасіння. Хто 
шукає цю гавань і цей маяк у правді, той не 
загине. 
13 Той, хто володіє цією чеснотою, творить 
чудеса, що перевищують будь-яку людську 
науку, і свідчить про дух і вище життя. 
(237,69 - 71) 
 
Знання правди Божої  
14 Коли серце сповнене доброї віри, а 
розум вільний від упереджень і неясних 
ідей, людина краще цінує життя, а істина 
бачиться більш чітко. Якщо ж у серці є 
сумнів або марнославство, а розум 
помиляється, то все стає неясним, і навіть 
світло видається темрявою. 
15 Шукайте правди, вона є життя, але 
шукайте її з любов'ю, з покорою, з 
наполегливістю та з вірою. (88, 5 - 6) 
16 Моліться, запитуйте свого Отця у своїй 
молитві, і тоді у вашій медитації ви 
отримаєте іскру Мого нескінченного світла. 
Не сподівайтеся отримати всю правду в 
один момент. Є духи, які довго шукають 
істину, які досліджують і намагаються 
проникнути в усі таємниці, але так і не 
досягли бажаної мети. 
17 Христос, Помазаник, показав вам дорогу 
словами: "Любіть один одного". Ви можете 
собі уявити наслідки цієї піднесеної 
заповіді? Все життя людства перетворилося 
б, якби ви жили за цим вченням. Тільки 

любов зможе відкрити вам істини 
божественних таїнств, бо вона є початком 
вашого життя і всього створеного. 
18. старанно шукайте істину, шукайте сенс 
життя, любіть і зміцнюйтеся в добрі, і ви 
відчуєте, як крок за кроком з вашого буття 
буде відпадати все, що було неправильним, 
несправедливим або недосконалим. З 
кожним днем ставайте більш чутливими до 
світла Божественної благодаті, і тоді ви 
зможете безпосередньо запитувати у 
Господа про все, що ви хочете знати і чого 
потребує ваш дух, щоб досягти найвищої 
істини. (136, 40 - 42) 
19. Я - "Слово", яке шукають люди, бо не 
змогли до Мене достукатися. Це Моя 
істина, яку Я відкриваю їм, бо істина є 
Царство, в яке ви всі ввійдете за Моєю 
волею. 
20 Як же ви пізнаєте правду, коли Я не 
скажу вам спершу, що багато зречень треба 
для неї? 
21 Для того, щоб знайти істину, іноді 
необхідно зректися того, що маєш, навіть 
зректися самого себе. 
22. самовдоволений, матеріаліст, байдужий 
не може побачити істину, поки не зруйнує 
стіни, в яких він живе. Потрібно, щоб він 
піднявся над своїми пристрастями і 
слабкостями, щоб побачити Моє світло з 
лиця. (258, 44 - 47) 
23 Блаженний той, хто шукає правди, бо він 
спраглий любови, світла та добра. Шукайте і 
знайдете, шукайте правди і вона прийде до 
вас. Продовжуйте думати, продовжуйте 
запитувати Книгу Божественної 
Премудрості, і вона відповість вам, бо 
Отець ніколи не мовчав і не був байдужим 
до того, хто палко Його запитує. 
24. скільки з тих, хто шукає істину в книгах, 
серед вчених і в різних науках, врешті-решт 
знайдуть її в собі, оскільки Я поклав насіння 
Вічної Істини в глибині душі кожної 
людини? (262, 36 - 37) 
25 Я не можу вас обманути! Я ніколи не 
перебуваю у фальші, не ховаю Себе в 
темряві. Моя істина завжди оголена. Але 
якщо люди не змогли побачити наготу Мого 
Духа, то це тому, що вони не захотіли. Я не 
ховаю від вас Своєї істини під жодним 
одягом. Нагота Моя божественна і чиста, 
нагота Моя свята, і Я покажу її всім істотам 



всесвіту. Як символ цього, Я прийшов у світ 
голим, як чоловік, і голим я пішов від вас. 
26. я хочу, щоб правда завжди панувала 
серед Моїх, бо я є і завжди буду в правді 
вашій. Я хочу, щоб між вами була любов, і 
Моя любов завжди буде у вашій любові. 
27. є тільки одна істина, одна істинна 
любов; і якщо ця істина і ця любов будуть у 
вас, то ваша любов і ваша істина будуть 
моїми, а моя істина і моя любов будуть 
вашими. (327, 33 - 34) 
28. моє світло в кожному дусі. Ви зараз 
перебуваєте в часі, коли Мій Дух буде 
вилитий на людей. Тому кажу вам, що 
незабаром ви всі відчуєте Мою присутність - 
і вчені, і невігласи, і великі, і малі, і могутні, і 
бідні. 
29 І ті, й інші затремтять від правди Бога 
живого та істинного. (263, 33 - 34) 
 
Реалізація духовного і божественного  
30. ніхто з Моїх дітей не може забути Мене, 
бо він носить у своєму дусі совість, яка є 
світлом Мого Духа, за допомогою якого він 
повинен рано чи пізно впізнати Мене. 
31 Для одних легко проникнути в зміст 
Мого слова і знайти там світло, а для інших 
Моє слово - загадка. 
32. кажу вам, що не всі можуть зрозуміти 
духовність мого послання в цей час. Тим, 
хто не зможе, доведеться чекати нових 
часів, щоб їхній дух відкрив очі на світло 
Моїх одкровень. (36, 4 - 6) 
33. коли Я кажу вам, що мудрість Моя буде 
вашою, чи вірите ви, що одного земного 
життя може вистачити, щоб пізнати все, 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. 
34. 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 вічним. Проте 
пояснюю вам, що для того, щоб іти 
стежками життя, треба спочатку знати той 
шлях, який вказує тобі твоя совість, 
духовний закон якої виходить від 
Божественного Духа. (79, 38 - 39) 

35. ви так низько опустилися і так 
віддалилися від духовного, що вважаєте 
надприродним все те, що - оскільки воно 
належить до духу - є цілком природним. Так 
ви називаєте божественне надприродним, і 
так само вважаєте все, що належить 
вашому духу, а це помилка. 
36 Причиною цього є те, що ти бачиш і 
сприймаєш лише те, що знаходиться в 
межах дії твоїх органів чуття або в межах 
розуміння твого людського розуму, а те, що 
знаходиться за межами чуттів і розуму, ти 
вважаєш надприродним. (273, 1) 
37. як той, хто шукає світло знання в 
природі, так і той, хто шукає Мою мудрість у 
духовних одкровеннях, повинен пройти 
своїми ногами шлях, на якому він знайде всі 
ті істини, які не може відкрити іншими 
способами. Саме з цієї причини Я послав 
твій дух прожити одне життя за іншим тут, 
на землі, щоб через свій розвиток і досвід 
він міг відкрити все, що знаходиться 
всередині нього і в тому, що його оточує. 
38. якщо бажаєте, ретельно досліджуйте 
Мої слова, а потім вивчайте і спостерігайте 
за життям з їхньої точки зору, щоб 
переконатися в істинності всього, що Я 
сказав вам. 
39. будуть випадки, коли вам здасться, що є 
протиріччя між тим, що Я говорю вам 
сьогодні, і тим, що було відкрито вам в 
минулі часи, але цього немає. Це люди 
помиляються. Але тепер усі досягнуть 
світла. (105, 54 - 56)X 
 
Передумови духовного пізнання  
40 Смирення - світло духа, а відсутність його 
- темрява в ньому. Марнославство - плід 
невігластва. Той, хто великий знаннями і 
відзначається чеснотами, володіє істинною 
скромністю і духовним смиренням. (101, 61) 
41 Нехай відійдуть від вас усі лихі помисли, і 
зодягніться в думки благородні. Щастя не в 
тому, чим володієш матеріально, а в тому, 
що пізнаєш духовно. Знати - значить 
володіти і діяти відповідно. 
42 Хто володіє справжнім знанням, той 
смиренний духом. Він не пишається 
земною мудрістю, яка лише прагне знати 
все (земне) і заперечує все, чого не 
осягнула. Той, хто несе в собі світло 
натхненного знання, здатний отримувати 
одкровення в потрібний час, так само як і 



вміє їх очікувати. Багато хто називав себе 
вченими, але сонце, яке день у день світить 
у повному світлі, залишалося для них 
загадкою. 
43. багато хто думав, що знає все, але 
істинно кажу вам, що мураха, яка непомітно 
перебігає їхній шлях, також містить для них 
незбагненну таємницю. 
44 Люди зможуть досліджувати багато 
чудес природи, але до тих пір, поки вони не 
будуть робити це на шляху божественної 
любові, вони не досягнуть істинної 
мудрості, що міститься в безсмертному 
житті духу. (139, 67 - 70) 
 
Необхідне розширення людської 
свідомості 
45 Я дав людині свободу думки від початку. 
Але він завжди був рабом - іноді з 
фанатизму, а в інших випадках як раб 
фальшивих світоглядів "фараона" і 
"імператора". Ось причина, чому в цей час 
він засліплений перед обличчям свободи, 
якої нині досягає розум, і яскравості, яка 
постає перед його очима. Бо його розум ще 
не звик до цієї свободи. 
46. людина зменшила силу свого розуміння 
духовного, і тому впала в фанатизм, ходила 
хибними шляхами і була як тінь чужої волі. 
47 Він втратив свободу, не був господарем 
ні над собою, ні над своїми думками. 
48 Але нині настав час світла, час, коли ви 
повинні розірвати кайдани і розправити 
крила, щоб вільно піднятися в 
нескінченність в прагненні до істини. (239, 4 
- 7) 
49 Це століття, в якому ви живете, показує 
два аспекти: один - розвиток розуму, а 
інший - духовний застій. 
50 Воістину, божественне світло осяває 
здібності інтелекту, і з них витікає Моє 
велике натхнення, плоди якого вражають 
людство; бо інтелект нині вимагає свободи і 
розширення знань. Людина заглиблюється 
у вивчення природи, вона досліджує, 
відкриває, радіє, дивується, але ніколи не 
буває невизначеною. 
51. але щоразу, коли в ньому виникає 
думка з'ясувати стосунки з духовним, з 
істиною, яка лежить за межами відомої 
йому матерії, він боїться, боїться 
просунутися в невідоме, в те, що він вважає 
забороненим, в те, що (на його думку) 

належить лише високим істотам, гідним 
дослідження таємниць Бога. 
52 Там він показав себе слабким і 
нерозумним, нездатним подолати силою 
волі забобони, які тримають його. Там він 
показав себе рабом перекручених 
інтерпретацій. 
53. розвиток людського інтелекту ніколи не 
буде повним, поки він не буде розвиватися 
також і на духовному плані. Усвідомте, 
наскільки велика відсталість вашого духу 
через те, що ви присвятили себе лише 
пізнанню земного життя. 
54 Людина - раб чужої волі, жертва 
заклинань, осуду і погроз. Але що цим було 
досягнуто? Що він відмовляється від усіх 
своїх бажань осягнути і досягти найвищого 
знання, яким повинна володіти людина; що 
він не дає собі можливості прояснити те, що 
до абсурду завжди вважав таємницею: 
Духовне Життя. 
55. чи вважаєте ви, що життя духу назавжди 
залишиться таємницею для людини на 
землі? Якщо ви так думаєте, то дуже 
помиляєтеся. Істинно кажу вам: доки ви не 
знаєте свого походження і не знаєте нічого 
з того, що стосується духу, доти ви, 
незважаючи на весь прогрес ваших наук, 
будете простими істотами, що живуть у 
жалюгідному світі серед рослин і тварин. Ви 
продовжуватимете воювати один з одним у 
ваших війнах, і біль продовжуватиме 
керувати вашими життями. 
56. якщо ти не відкриваєш того, що носиш у 
своєму єстві, і не відкриваєш у своєму 
ближньому духовного брата, який живе в 
кожному, чи можеш ти по-справжньому 
любити самого себе? Ні, діти людські, навіть 
якщо ви кажете, що знаєте Мене і йдете за 
Мною. Якщо ви будете сприймати Моє 
вчення поверхнево, то ваша віра, ваші 
знання і ваша любов будуть хибними. (271, 
39 - 45) 
57. в Мені люди знайдуть мужність 
звільнитися від ярма свого невігластва. 
58. як можна очікувати миру на землі і 
припинення воєн, оновлення людей і 
зменшення гріха, якщо вони не мають 
духовних знань, які є передумовою, 
джерелом і основою життя? 
59. істинно кажу вам: доки не зрозуміють 
Моєї істини і не будуть слідувати їй, ваше 



існування на землі буде подібне до будівлі, 
побудованої на сипучих пісках. (273, 24 - 26) 
60. я кажу людині, що вона невідома сама 
собі, тому що не проникла у свою 
внутрішню сутність, тому що не знає про 
свою таємницю, тому що не знає своєї 
справжньої природи. Але Я хочу в цей час 
навчити його змісту "книги", яка так довго 
була закрита для нього, де зберігаються всі 
таємниці, які Я вже обіцяв вам відкрити в 
"Другий Час" світлом Свого Духа. 
61 Тепер ви істинно пізнаєте самих себе і 
проникнете в глибину свого духу. Тоді ви 
зможете сказати, що починаєте пізнавати, 
хто ви є. 
62 Людина пізнає своє походження, своє 
призначення, свою задачу, свої здібності і 
все те нескінченне і вічне життя, яке живе і 
плететься навколо неї. Він більше не зможе 
заподіяти шкоду своєму ближньому, не 
зможе поставити під загрозу існування своїх 
ближніх, не посміє осквернити нічого з того, 
що його оточує, бо прийде до усвідомлення 
того, що все є святим. 
63 Він розпізнає, що містить і приховує його 
дух, і тоді він матиме ясне уявлення і 
глибоку віру в те, що - оскільки дух 
прекрасний, - дім, який його Отець 
забезпечив йому у вічності, також повинен 
бути прекрасним. (287, 4 - 6) 
 

Розділ  37 - Правильне розуміння 

біблійних текстів  
 
Тлумачення біблійних слів та обітниць 
1 Люди присвятили себе вивченню Старого 
Заповіту, ламаючи голову над 
дослідженням і тлумаченням пророцтв і 
обітниць. Найближче до істини підійшли ті з 
них, хто знайшов духовний сенс мого 
вчення. Бо тих, хто вперто тримається за 
земне - матеріальне тлумачення і не 
розуміє або не хоче знайти духовний сенс 
Моїх одкровень, чекають розгубленість і 
розчарування, подібні до тих, які пережив 
єврейський народ, коли прийшов Месія, 
Якого вони уявляли собі інакше і очікували 
не таким, яким Його показала реальність. 
(13, 50) 
2. хибне уявлення, яке людина мала про 
Мою справедливість у перші часи, нарешті 
зникне, щоб поступитися місцем істинному 

знанню про неї. Божественна 
справедливість нарешті буде зрозуміла як 
світло, що витікає з досконалої любові, яка 
існує у вашому Отці. 
3 Щоб Бог, якого люди вважали мстивим, 
жорстоким, злопам'ятним і невблаганним, 
відчувався з глибини серця як Батько, який 
прощає провини своїх дітей, як Батько, який 
з любов'ю переконує грішника, як Суддя, 
який замість того, щоб засуджувати того, 
хто тяжко помилився, пропонує йому нову 
можливість для спасіння. 
4 Скільки недосконалостей приписували 
Мені люди у своєму невігластві, вважаючи 
Мене здатним відчувати гнів, хоча гнів - це 
лише людська слабкість! Коли пророки 
говорили вам про "святий гнів Господній", Я 
кажу вам зараз, щоб ви розуміли цей вираз 
як Божественну справедливість. 
5 Люди "Першої Ери" не зрозуміли б іншої 
форми вираження, а розпусники або 
розпусники не сприйняли б серйозно 
застереження пророків, якби вони не 
говорили з ними в такій формі. Необхідно 
було, щоб натхнення Моїх посланців 
виражалося в словах, які вражали б мозок і 
серце тих людей, які мають лише 
незначний духовний розвиток. (104, 11 - 14) 
6 Писання "Першої Ери" передали історію 
народу Ізраїлю і зберегли імена його дітей, 
його успіхи і його невдачі, його справи віри і 
його слабкості, його славу і його падіння, 
щоб ця книга промовляла до кожного 
нового покоління про розвиток цього 
народу в його поклонінні Богу. Ця книга 
передала як імена патріархів, які любили 
чесноту і праведність, зразки міцності віри, 
так і імена пророків, провидців 
майбутнього, устами яких Господь завжди 
говорив, коли бачив Свій народ на межі 
небезпеки. Вона також передала імена 
корупціонерів, зрадників, непокірних, бо 
кожен випадок, кожен приклад - це урок, а 
іноді і символ. 
 7 Коли Я жив серед людей в Ісусі, Я 
використовував суть цих писань, значення 
цих творів лише тоді, коли це було 
необхідно, щоб передати Моє Вчення; Я 
ніколи не вихваляв матеріальне і несуттєве. 
Хіба ви не пам'ятаєте, що Я згадував 
праведного Авеля, що хвалив терпіння Іова і 
згадував мудрість і славу Соломона? Хіба Я 
не згадував неодноразово Авраама і не 



говорив про пророків, і хіба не казав вам, 
посилаючись на Мойсея, що Я прийшов не 
скасувати Закон, який він отримав, але 
виконати його? (102, 31 - 32) 
8. ви повинні постійно вивчати божественні 
одкровення, які Я давав вам, ви повинні 
розуміти образну мову, якою з вами 
говорили, ви повинні загострювати свої 
духовні почуття таким чином, щоб 
розпізнавати, що є Словом Божим, а що - 
словом людським, щоб ви відкрили для 
себе сенс Моїх вчень. 
9. тільки з духовної точки зору ви зможете 
знайти правильне і правдиве тлумачення 
Мого Слова - як того, що Я послав вам через 
пророків, так і того, що Я заповідав вам 
через Ісуса, або цього Слова, яке Я даю вам 
через посередництво рупорів "Третьої Ери". 
10 Як тільки це людство знайде істинне 
значення Закону, вчень, пророцтв і 
одкровень, воно відкриє для себе 
найпрекрасніше і найглибше, що стосується 
його існування. 
11 Тоді люди пізнають істинну праведність, і 
їхні серця побачать істинне небо; тоді ви 
також дізнаєтесь, що таке спокута, 
очищення і відшкодування. (322, 39 - 42) 
12. писання минулих часів могли б відкрити 
вам те, що Я повторюю вам сьогодні; але 
людина наважилася фальсифікувати Мої 
істини, щоб поширювати їх у спотвореному 
вигляді. І тому ви зараз маєте духовно 
хворе, втомлене і самотнє людство. 
13 Ось чому Мій заклик до пробудження 
чути через глашатая, бо Я не хочу, щоб ви 
були в замішанні. (221, 14 - 15) 
14. якщо записи Моїх учнів, які заповіли вам 
Моє Слово в Другу Еру, потраплять до 
ваших рук зіпсованими, Я дам вам знати, які 
є істинними словами Ісуса. Твій дух 
розпізнає як фальшивих тих, хто не 
перебуває в гармонії з божественним 
концертом Моєї любові. (24, 19) 
15 Людина ніколи не була без Моїх 
об'явлень, які є світлом Духа; але вона 
боялася їх осягнути. Тепер я прошу тебе: Що 
ти можеш знати про істину і про вічне, якщо 
вперто уникаєш духовного? 
16. розгляньте матеріалістичну 
інтерпретацію, яку ви дали Моїм 
одкровенням Першого і Другого Часу, хоча 
вони говорять тільки про Божественне і 
духовне. Подивіться, як ви плутаєте 

матеріальну природу з духовною, з якою 
неповагою перетворюєте глибинне на 
поверхневе, а високе - на низьке. Але 
навіщо ви це зробили? Тому що в своєму 
бажанні щось зробити в справі Божій ви 
шукаєте спосіб пристосувати моє вчення до 
свого земного життя, до своїх людських 
зручностей, які вам найдорожчі. (281, 18 - 
19) 
17. в цей час Я зроблю так, що вчення, яке Я 
дав вам в Другу Еру, яке багато хто не 
зрозумів, а інші забули, буде зрозумілим 
для всіх, і більш того, буде виконуватися 
завдяки Моїм новим вченням. (92, 12) 
18 Світло Мого Святого Духа сходить на вас, 
але чому ви представляєте Мене в образі 
голуба? Мої нові учні більше не повинні 
поклонятися цим образам і символам. 
19 Зрозумійте Моє вчення, люди: в ту 
"Другу Еру" Мій Святий Дух проявив Себе 
при хрещенні Ісуса у вигляді голуба, бо цей 
птах у своєму польоті нагадує подув Духа, 
його білизна говорить про чистоту, а в його 
лагідному і м'якому погляді - відображення 
невинності. 
20 Як можна було б зробити божественне 
зрозумілим для тих неосвічених людей, 
якщо не використовувати фігури істот, які 
були відомі їм у світі? 
21. Христос, який говорить з вами в цю 
хвилину, був представлений ягням, і навіть 
Іоанн бачив Мене таким у своєму 
пророчому видінні. Все це пов'язано з тим, 
що якщо ти будеш шукати Мене в кожному 
Моєму творінні, то завжди знайдеш у 
всьому творінні образ Творця життя. (8,1 - 3) 
22 Одного разу Я сказав вам, що легше 
верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж 
багатому скнарі ввійти в Царство Небесне. 
Сьогодні я кажу вам, що ці серця повинні 
звільнитися від егоїзму і практикувати 
активне милосердя по відношенню до своїх 
ближніх, щоб їхній дух міг пройти по вузькій 
дорозі спасіння. Не треба звільнятися від 
майна і багатства, а лише від егоїзму. (62, 
65) 
23 Зараз Я відбудовую Храм, про який Я 
говорив Своїм учням, що милувалися 
Храмом Соломона: "Істинно кажу вам: 
каменя на камені не залишиться від нього, 
але Я відбудую його за три дні". 
24. Я хотів сказати, що всякий зовнішній 
культ, яким би пишним він не здавався 



людям, зникне з людських сердець, і Я 
збудую на його місці істинний, духовний 
храм Моєї Божественності. Зараз "Третій 
Час", тобто третій день, коли Я завершу 
відбудову Мого Храму. (79, 4) 
25 Бог не має форми, бо якби Він мав її, то 
був би обмеженою істотою, як люди, і тоді 
Він не був би Богом. 
26 Його "престол" - досконалість, 
справедливість, любов, мудрість, творча 
сила, вічність. 
27 "Небо" - це найвище блаженство, якого 
досягає дух на своєму шляху досконалості, 
коли він піднімається так високо в мудрості 
і любові, що досягає такого ступеня чистоти, 
якого вже не може досягти жоден гріх і 
жоден біль. 
28. коли Мої пророки говорили про 
Духовне Життя, вони іноді робили це за 
допомогою відомих вам людських проявів і 
предметів. 
29. пророки бачили престоли, подібні до 
престолів земних царів - книги, істоти в 
людській подобі, палаци з гобеленами, 
свічники, Агнця та багато інших фігур. Але 
сьогодні ви повинні зрозуміти, що все це 
було лише алегорією, символом, 
божественним змістом, одкровенням, яке 
необхідно було висловити вам в 
образотворчій формі, бо іншого, вищого, ви 
не в змозі були зрозуміти. 
30. тепер настав час для вас правильно 
тлумачити зміст усіх Моїх притч і повчань, 
які Я відкрив вам за допомогою алегорій, 
щоб зміст проник у ваш дух, а алегорична 
форма зникла. 
31. коли ви прийдете до цього знання, ваша 
віра буде істинною, бо ви тоді заснуєте її на 
істині. (326, 37 - 42) 
32 Якби всі покликані поспішали до столу 
Господнього, де подається їжа, що живить 
дух, то він був би повний; але не всі 
покликані прийшли. 
33. людині властиво не цінувати блага Бога, 
і тому ти бачив, як багато твоїх ближніх 
відкидали тебе, коли ти звертався до них із 
закликом. 
34. але Я кажу вам, що ці деякі, які сядуть за 
Мій стіл і будуть наполегливо слухати, щоб 
вчитися від Мене, будуть тими, хто відкриє 
народам велич Мого Слова, значення цього 
вчення, яке закликає людей перебудувати 
світ, який прийшов до свого кінця, і 

звільнити місце для більш променистого і 
вищого світу. (285, 33 - 35) 
  
Об'явлення Ісуса Христа через апостола 
Іоанна 
35. все записано в Книзі Семи Печатей, яка 
знаходиться у Бога і існування якої було 
відкрито людству через апостола і пророка 
Іоанна. 
36. 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. (62, 30) 
37. якщо книга пророцтв Іоанна 
розглядається одними як непроникна 
таємниця, а іншими - як помилкова 
інтерпретація, то це пояснюється тим, що 
людство ще не досягло необхідної 
одухотвореності, щоб зрозуміти те, що там 
представлено; і я також можу сказати вам, 
що її не зрозумів навіть сам пророк, якому 
вона була дана. 
38 Іван чув і бачив, і коли почув, що йому 
наказано записати, відразу послухався, але 
розумів, що це послання для людей, які 
прийдуть після нього на довгий час. (27, 80 - 
81) 
39. коли ж люди звернуть увагу на те, що 
залишив Мій улюблений учень у письмовій 
формі? Дивний спосіб, у який записано його 
одкровення, таємничий його сенс, глибокі 
до невимірності його слова. Хто їх може 
зрозуміти? 
40 Люди, які починають цікавитися 
Об'явленням Івана, заглиблюються в нього, 
тлумачать, спостерігають і вивчають. Одні 
трохи наближаються до істини, інші 
думають, що відкрили сенс Об'явлення і 
проголошують його на весь світ, треті 
заплуталися, або занадто втомилися, щоб 
досліджувати далі, і, нарешті, заперечують 
будь-яке божественне значення цього 
послання. 
41 Учні "Третьої Ери", нині Я кажу вам, що 
якщо ви дійсно маєте бажання увійти в це 
святилище і пізнати справжній сенс тих 
одкровень, ви повинні ознайомитися з 
молитвою від духу до духу - тією самою, яку 
практикував Іоанн у своєму засланні. 



42. ви повинні спочатку зрозуміти, що 
божественне одкровення, хоча і 
представлене земними постатями і 
образами, в цілому стосується духу людини, 
його розвитку, його боротьби, його спокус і 
падінь, його профанацій і непослуху. 
Йдеться про Мою праведність, Мою 
мудрість, Моє Царство, Мої прояви любові і 
Моє спілкування з людьми, їхнє 
пробудження, їхнє оновлення і, нарешті, 
їхнє одухотворення. 
43 Я відкрив вам там духовний життєвий 
шлях людства, розділений на періоди часу, 
щоб ви могли краще зрозуміти еволюцію 
духу. 
44. отже, учні, - оскільки Об'явлення 
стосується вашого духовного життя, 
доречно, щоб ви вивчали і роздумували над 
ним з духовної точки зору; бо якщо ви 
будете тлумачити його тільки з точки зору 
земних подій, ви, як і багато інших, впадете 
в плутанину. 
45. це правда, що багато земних подій 
мають відношення до виконання цього 
одкровення і також будуть мати це в 
майбутньому. Але знайте, що події і 
знамення, що містяться в них, - це також 
фігури, образи і приклади, які допоможуть 
вам зрозуміти Мою істину і виконати своє 
призначення - піднятися до Мене шляхом 
чистоти духу, яскравий приклад якого 
залишив вам Мій учень Іоанн, що 
випередив людство на тисячоліття в 
духовному спілкуванні зі своїм Господом. 
(309, 47-51) 
  

Розділ 38 - Три часи об'явлення та 
епохи семи печаток  
 
Залежність розвитку від Божих об'явлень  
1 У всі три періоди, на які Я розділив 
еволюцію людства, Я вказував вам Своїм 
світлом один і той же прямий і вузький 
шлях для сходження духу, єдиний шлях 
любові, істини і справедливості. 
2 Я вів вас від настанови до настанови, від 
одкровення до одкровення, аж поки не 
настав той час, коли Я скажу вам, що ви вже 
можете з'єднатися зі Мною від духу до 
духу. Чи могло людство так з'єднатися в 
"Перший раз"? - Ні, вона змушена була 
задовольнятися матеріальним 

богослужінням, обрядом і церемоніями, 
традиційними святами і символами, щоб 
відчувати себе близькою до Божественного 
і Духовного. З цієї нездатності наблизитися 
до духовного, піднятися до божественного, 
пізнати глибину і прояснити таємниці 
виникли різні релігії, кожна відповідно до 
ступеня духовної відсталості або духовного 
прогресу народу, одні більш схильні до 
істини, ніж інші, одні більш одухотворені, 
ніж інші, але всі вони прагнуть до однієї 
мети. Це шлях, який проходять духи 
протягом століть і віків - шлях, на який 
вказують різні релігії. Одні просувалися 
вперед лише з найбільшою повільністю, 
інші стояли на місці, а треті збилися зі шляху 
і осквернили себе. (12, 92 - 93) 
3 Нині Я прийшов у Дусі, і поправді кажу 
вам: дехто думає, що за перших часів Я був 
ближчий до вас, ніж нині. Вони 
помиляються, бо з кожним приходом Я 
стаю все ближче і ближче до вас. 
4 Пам'ятайте, що в Першу Еру Я оселився на 
горі і звідти спустив вам Свій Закон, 
висічений на камені. У Другу Еру Я залишив 
гору і спустився у ваші долини, ставши 
людиною, щоб жити серед вас. А нині, щоб 
бути ще ближче до вас, Я зробив ваше 
серце Своїм житлом, щоб давати про Себе 
знати там і промовляти з нього до людей. 
(3, 31) 
5 Тепер ви розумієте, що Я розділив Своє 
божественне одкровення на три великі 
періоди часу. 
6 Саме в духовному дитинстві людства 
Отець дав йому Закон і пообіцяв Месію, 
який відкриє ворота в нову епоху. 
7 Месією був Христос, який прийшов до 
людей, коли вони були в духовній юності. 
Він навчив людей вищому способу 
виконання закону, який вони отримали від 
Отця раніше, але не знали, як його 
виконувати. "Слово" Бога говорило вустами 
Ісуса, тому я кажу вам, що світ продовжував 
чути голос і заповідь свого Отця через 
любовне вчення досконалого Вчителя. 
8 Ісус, зі свого боку, запропонував послати 
людям "Духа Істини", щоб вони зрозуміли 
все, чого не зрозуміли в його вченні. 
9. Отже, улюблені люди, це просте, 
смиренне слово, яке ви чуєте в цей час, є 
голосом Духа Істини, є Духовним Світлом 
Бога, що вливається у ваше єство, щоб ви 



могли відкрити свої очі на Нову Еру. Це 
світло, яке змушує вас поступово ясно 
розуміти всі одкровення вашого Вчителя, - 
це світло вашого Отця, Святого Духа, який 
дивує людство на вищому щаблі духовного 
розвитку, тобто в міру наближення до 
дорослого віку, до розуміння одкровень 
Бога. 
10 У всьому, що відкриє вам це світло, ви 
приймете настанову Отця; бо "Слово" є в 
Мені, і Дух Святий є Моя Премудрість. (132, 
10 - 15) 
11 За минулих часів Я не говорив до вас так. 
У Першу Епоху Закон просвічував людську 
душу, у Другу Епоху Христос просвітив 
людське серце світлом любові. Сьогодні 
світло Святого Духа осяює ваш дух, щоб 
підняти його над усім людським. 
12 Від одного і того ж Бога ви отримали ці 
три послання, і між усіма ними пройшов вік 
- час, необхідний для розвитку духу, щоб 
бути здатними прийняти нове послання або 
нове вчення. 
13 Тепер ви можете зрозуміти, чому Я 
назвав вас учнями Святого Духа. (229, 50 - 
52) 
14. якби Я сказав вам усе в перших 
одкровеннях, то не було б потреби ні в 
тому, щоб Учитель, Месія, викладав вам 
нові вчення, ні в тому, щоб Дух Святий 
прийшов у цей час, щоб показати вам славу 
Духовного Життя. 
15. тому Я кажу вам: не тримайтеся за те, 
що було відкрито вам у минулі часи, як за 
останнє слово Мого вчення. 
16 Я прийшов до людей наново і довго 
давав про Себе знати через їхнє розуміння, і 
все ж кажу вам, що Моє останнє слово ще 
не сказане. 
17 У книзі Моєї мудрості завжди шукайте 
останнього слова, нової сторінки, яка 
відкриває вам значення, зміст того, що було 
дано раніше, щоб ви були Моїми учнями в 
істині. (149, 44 - 45) 
 
Три Заповіти Божі  
18 Мойсей, Ісус та Ілля - це шлях, який 
Господь намітив для людини, щоб 
допомогти їй піднятися до Царства миру, 
світла і досконалості. 
19 Відчуйте у своєму житті присутність 
посланців Господніх. Жоден з них не помер; 
всі вони живуть для того, щоб освітити шлях 

людям, які заблукали, допомогти їм 
піднятися після падінь і зміцнити їх, щоб у 
випробуваннях своєї провини вони могли з 
любов'ю присвятити себе їй. 
20. знайте справу, яку Мойсей виконав на 
землі за натхненням Єгови. Глибоко 
вивчайте вчення Ісуса, через Якого 
промовляло "Божественне Слово", і 
шукайте духовний сенс мого нового 
одкровення, чию епоху представляє Ілля. 
(29,20 - 22) 
21 Якщо в "Другій Ері" моє народження як 
людини було дивом, і моє духовне 
воскресіння після моєї фізичної смерті - ще 
одним дивом, - істинно кажу вам, - то моє 
проявлення в цей час за допомогою 
людського розуму є духовним дивом. 
22 Пророцтва Мої збудуться в цьому часі аж 
до останнього. Я залишаю вам три мої 
заповіти, які складають одне ціле. 
23 Ті, хто раніше знав Отця як любов, 
жертву і прощення, в цей час пізнають Його 
досконало, щоб любити і поклонятися 
Йому, а не боятися Його праведності. 
24. якщо ви дотримувалися закону в 
"Першу Еру", то зі страху, що божественне 
правосуддя покарає вас, тому Я послав вам 
Моє "Слово", щоб ви знали, що Бог є любов. 
25 Сьогодні світло Моє до вас прийшло, 
щоб ви не заблукали, і щоб дійшли до кінця 
дороги у вірності Закону Моєму. (4,43 - 47) 
26. мої нові вчення є підтвердженням тих, 
які я дав вам у Другій Ері, але вони ще 
більш далекосяжні. Пам'ятаєте, тоді Я 
говорив до серця людини, а зараз Я говорю 
до духу. 
27. я не заперечую жодного з Моїх слів, які 
Я дав вам у минулому, - навпаки, Я даю їм 
належне виконання і правильне 
тлумачення. Так само Я сказав тоді 
фарисеям, які вважали, що Ісус хоче 
знищити Закон: "Не думайте, що Я прийшов 
знищити Закон чи Пророків, - навпаки, Я 
прийшов виконати їх". Як Я міг 
заперечувати цей Закон і пророцтва, адже 
вони є основою Храму, що мав бути 
побудований у серцях людей за три віки, і 
сповіщенням про Мій прихід у світ? (99, 24 - 
25) 
28. сьогодні Я знову кажу вам: "Я є шлях, 
істина і життя", і якщо ви будете шукати 
сенс Мого Слова в цей час, ви знайдете в 



ньому вічний закон любові, той самий шлях, 
який Я позначив для вас на землі. 
29 У той час багато хто вважав, що Христос 
зійшов 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. (56, 69 - 70) 
30. це вчення - шлях до вічного життя; 
кожен, хто знайде в цьому вченні 
піднесеність і досконалість, знатиме, як 
поєднати його з тим, якого Я навчав вас, 
коли був на землі, бо суть їхня однакова. 
31. ті, хто не знає, як знайти істину, що 
міститься в Моєму вченні, зможуть навіть 
запевнити, що це вчення не веде до тієї ж 
мети, що і вчення Ісуса; духи, засліплені 
поганими тлумаченнями або збиті з 
пантелику релігійним фанатизмом, не 
зможуть відразу зрозуміти істину цих 
одкровень. Вони повинні пройти шлях 
випробувань, щоб звільнитися від земного 
розуму, який заважає їм зрозуміти і 
виконати Мою заповідь, що вчить вас 
любити один одного. (83, 42 - 43) 
32 Даремно багато хто скаже, що це вчення 
нове, або що воно не має нічого спільного з 
Божественними об'явленнями, даними вам 
у минулі часи. Запевняю вас, що все те, що 
Я сказав вам за цей час за допомогою 
людського інтелекту, має своє коріння і свої 
основи в тому, що вже було пророчо 
проголошено вам в Першому і Другому 
Часах. 
33. але плутанина, про яку Я говорю вам, 
прийде тому, що ті, хто тлумачив ці 
одкровення, нав'язували людям свої 
тлумачення, і вони були частково 
правильними, а частково помилковими. Це 
станеться ще й тому, що духовне світло 
Моїх навчань приховувалося від людей, а 
іноді давалося в спотвореному вигляді. 
Тому сьогодні, оскільки настав час, коли 
Моє світло звільнить вас від темряви 
вашого невігластва, багато людей 
заперечують, що це може бути світло 

істини, оскільки, на їхню думку, воно не 
відповідає тому, чому Я вчив вас раніше. 
34. запевняю вас, що жодне з Моїх слів не 
пропаде, і що люди цього часу дізнаються, 
що Я насправді говорив вам у минулі часи. 
Потім, коли світ дізнається про спіритизм, 
він скаже: "Дійсно, все це вже говорив 
Ісус!". 
35. по суті, Я вже сказав вам все, хоча з 
багатьох відкритих істин я розповів вам 
лише основи. Я залишив їх вам для того, 
щоб ви поступово навчилися їх розуміти, бо 
в той час людство ще не було здатне 
зрозуміти все те, що Я зараз показую вам в 
повному обсязі. (155, 24 -27) 
 
Втретє 
36. це "Третя Ера", в якій Я виклав вам урок, 
що полягає в духовному об'єднанні 
людства. Бо на те Моя Воля, щоб мови, 
раси, різні ідеології більше не були 
перешкодою на шляху до їхнього 
об'єднання. Духовна сутність, з якої Я 
створив дух, одна і та ж, якою володіють всі, 
і речовини, з яких складається кров, що тече 
по жилах людей, однакові у всіх. Тому всі 
рівні і гідні Мене, і для всіх Я прийшов 
заново. (95, 9) 
37 Зміни, яких зазнає людське життя, будуть 
настільки великими, що вам здаватиметься, 
ніби один світ закінчується, а інший 
народжується. 
38. так само, як в усі часи життя людини 
поділялося на епохи або віки, і кожна з них 
чимось вирізнялася - чи то своїми 
відкриттями, чи то отриманими 
божественними одкровеннями, чи то 
розкриттям прекрасного, того, що людина 
називає "мистецтвом", або її наукою - тож 
час, що починається зараз, вік, який вже 
світає, як новий світанок, буде 
ознаменований розкриттям духовних дарів 
- тієї сторони вашого єства, яку ви повинні 
були б розвивати, щоб позбавити себе від 
стількох зол, але яку ви завжди відкладали 
на потім. 
39 Чи не вірите ви, що життя людини може 
повністю перетворитися, коли вона 
розвиває духовність, розкриває дари Духа і 
виконує закон, продиктований у цьому світі 
совістю? 
40 Незабаром усі народи зрозуміють, що 
Бог промовляв до них у всі віки, що 



божественні об'явлення були драбиною, 
яку Господь спустив людям, щоб вони 
могли піднятися до Нього. 
41 Цей новий час одні назвуть часом світла, 
інші - віком Святого Духа, а ще інші - часом 
правди. Але я вам кажу, що це буде час 
духовного піднесення, духовного 
відновлення, меліорації. 
42. це епоха, яку Я давно бажав бачити в 
серці людини, і з якою вона постійно 
боролася і знищувала сама, - епоха, 
яскравість якої бачать всі і під світлом якої 
об'єднуються всі діти Господні: не релігійній 
спільноті людей, яка приймає одних і 
відкидає інших, яка сурмить про свою 
правду і відмовляє в ній іншим, яка 
використовує негідну зброю, щоб нав'язати 
себе, або яка дає темряву замість світла. 
(135,53- 54, 57-59) 
43 Це "Третій Час", в якому дух людини 
повинен звільнитися від кайданів 
матеріалізму. Це буде боротьба світоглядів, 
яка буде запеклішою, ніж будь-коли знала 
історія людства. 
44. корупція, егоїзм, гордість, порок, брехня 
і все, що затьмарило ваше життя, впаде, як 
розбиті ідоли, до ніг тих, хто їм поклонявся, 
щоб звільнити місце для смирення. (295,64 
- 65) 
 
Сім епох історії спасіння  
45 Першу з цих духовних стадій розвитку 
світу представляє Авель, перший слуга 
Отця, який приніс Богові цілопалення. Він є 
символом жертовності. Проти нього 
піднялося обурення. 
46 Другий етап представляє Ноя. Він є 
символом віри. Він побудував ковчег за 
божественним натхненням і ввів у нього 
людей, щоб врятувати їх. Натовп повстав 
проти нього зі своїми сумнівами, 
насмішками і язичництвом. Але Ной 
залишив після себе насіння віри. 
47 Третій період символізує Яків. Він 
уособлює силу, він - Ізраїль, сильний. Він 
духовно побачив небесну драбину, по якій 
ви всі підніметеся, щоб "сісти праворуч 
Творця". Проти нього постав ангел 
Господній, щоб випробувати його силу і 
його витривалість. 
48 Четвертий символізує Мойсей, він 
уособлює закон. Він показує скрижалі, на 
яких вона написана для людей усіх часів. 

Саме він своєю безмірною вірою визволив 
народ, щоб повести його дорогою спасіння 
до Землі Обітованої. Він є символом закону. 
49. п'ятий період представлений Ісусом, 
"Божественним Словом", Непорочним 
Агнцем, який говорив з вами в усі часи і 
буде продовжувати говорити з вами. Він є 
Любов, заради якої Він став людиною, щоб 
жити в людському світі. Він вистраждав той 
самий біль, показав людству шлях 
жертовності, любові та милосердя, яким 
воно досягне відкуплення від усіх своїх 
гріхів. Він прийшов як Учитель, щоб 
навчити, як жити в любові, незважаючи на 
скромні початки, йти до самопожертви і 
померти, люблячи, прощаючи і 
благословляючи. Він уособлює п'ятий етап, і 
його символ - любов. 
50 Шостий період представлений Іллею. Він 
є символом Святого Духа. Він приїжджає на 
своїй "вогняній колісниці" і несе світло всім 
народам і всім світам, невідомим вам, але 
відомим Мені, бо Я - Отець всіх світів і всіх 
створінь. Це етап, на якому ви зараз 
перебуваєте - етап Іллі. Це Його світло 
просвічує вас. Він є представником тих 
вчень, які були приховані і відкриваються 
людям в цей час. 
51 Сьомий період втілює Сам Отець. Це 
кінцева мета, кульмінація розвитку. У ньому 
- час благодаті, Сьома Печатка. 
52 Таким чином розгадано таємницю Семи 
печаток. Ось чому я кажу вам, що нинішня 
епоха містить шосту печатку. Бо п'ять з них 
вже пройдені, шостий нині вирішений, а 
сьомий все ще залишається закритим, його 
зміст ще не прийшов, ще не настав час, щоб 
цей етап прийшов до вас. Коли він настане, 
запанує благодать, досконалість і мир. Але 
щоб досягти її - скільки сліз ще доведеться 
пролити людині, щоб очистити свій дух! 
(161,54 - 61) 
53. "Книга Семи Печатей" - це історія 
вашого життя, вашої еволюції на землі, з 
усіма її труднощами, пристрастями, 
конфліктами і, нарешті, перемогою добра і 
справедливості, любові і одухотворення над 
пристрастями матеріалізму. 
54 Вірте в істину, що все спрямоване до 
духовної і вічної мети, щоб ви могли 
відвести кожному уроку належне місце, на 
яке він заслуговує. 



55. поки світло Шостої Печатки освітлює вас, 
буде час боротьби, зречення і очищення; 
але коли цей час закінчиться, ви досягнете 
нового періоду, в якому Сьома Печатка 
принесе вам нові одкровення. Яким 
задоволеним і щасливим прийме новий час 
дух того, хто знайшов себе чистим і 
підготовленим. Поки Шоста Печатка 
просвітлює вас, тіло і розум будуть очищені. 
(13, 53 - 55) 
56. книга, що була запечатана на небі, була 
відкрита в шостому розділі. Це Книга Семи 
Печаток, яка містить мудрість і суд, і була 
розпечатана через Мою любов до вас, щоб 
відкрити вам свої глибокі вчення. 
57 Людина живе на землі п'ять періодів 
часу, підбадьорювана божественним 
подихом духу. Проте він не розумів 
духовного сенсу життя, мети свого 
існування, свого призначення і суті свого 
буття. Все було непроникною таємницею як 
для його розуму, так і для його духу, 
запечатаною книгою, зміст якої він не міг 
витлумачити. 
58 Смутно він мав уявлення про духовне 
життя, але не знав сходинок розвитку, які 
наближають істоту до Бога. Він не знав своєї 
дуже високої місії на землі і тих чеснот і 
дарів, які належать його духу, щоб бути 
переможцем у битвах, піднятися над 
людськими негараздами і 
вдосконалюватися духовно, щоб оселитися 
у Вічному Світлі. 
59. необхідно було, щоб божественна 
"книга" була відкрита і щоб люди 
споглядали її зміст, щоб мати можливість 
врятуватися від темряви невігластва, яка є 
джерелом усіх зол, що існують у світі. Хто 
може відкрити цю книгу? Богослов, 
науковець чи філософ? Ні, ніхто, навіть 
праведні духи не могли відкрити вам її 
зміст, бо те, що оберігала ця книга, було 
мудрістю Божою. 
60. тільки Христос, "Слово", тільки Він один, 
Божественна Любов, міг це зробити; але й 
тоді необхідно було почекати, поки люди 
зможуть прийняти Божественне послання, 
не будучи засліплені величчю Моєї духовної 
Присутності. Таким чином, людство мало 
пройти п'ять етапів випробувань, повчань, 
досвіду і розвитку, щоб досягти належного 
розгортання, яке б дозволило йому пізнати 

таємниці, що їх зберігала для людства Книга 
Божої Премудрості. 
61 Закон Божий, Його Божественне Слово, 
дане через Христа, і всі послання пророків, 
посланців і емісарів були тим насінням, яке 
підтримувало віру людства в божественну 
обітницю, що завжди сповіщала світло, 
спасіння і справедливість для всіх людей. 
62. зараз настав очікуваний час Великого 
Одкровення, через яке ви зрозумієте все, 
що Я відкривав вам протягом століть, і 
дізнаєтеся, хто ваш Отець, хто ви самі, і в 
чому причина вашого існування. 
63. зараз настав час, коли завдяки 
духовному розвитку, якого ви досягли, 
випробуванням, які ви пережили, і досвіду, 
який ви набули, ви можете отримати від 
Мого Духа до себе світло мудрості, яке 
зберігається в Моїх скарбницях і чекає на 
ваше оснащення. І оскільки людство 
досягло необхідного ступеня еволюції, щоб 
прийняти Моє послання, Я послав йому 
перший промінь Свого світла, яким є цей, 
що змусив неосвічених і простих говорити в 
захопленні, служачи глашатаями Мого 
заступництва. 
64. цей промінь світла був лише 
підготовчим, він подібний до світла 
світанку, коли сповіщає про новий день. 
Пізніше Моє світло дійде до вас повною 
мірою, осяє ваше буття і прибере навіть 
останню тінь невігластва, гріха і страждань. 
65. цей час, світанком якого ви милуєтеся у 
Безмежному, є світанком Шостої Епохи в 
духовному житті людства - Епохи Світла, 
Одкровень, здійснення древніх пророцтв і 
забутих обітниць. Це Шоста Печатка, яка, 
коли буде випущена, виллє свій вміст 
мудрості у ваш дух у посланні, повному 
праведності, просвітлення і одкровення. 
(269, 10 - 18) 
66. учні, Я хочу, щоб чесноти вашого серця 
були одягом, що прикриває наготу вашого 
духу. Так говорить до вас Дух Утішитель, 
який був обіцяний у Другій Ері. 
67. батько вже знав біль і випробування, які 
спіткають людство, і ступінь розбещеності, 
до якої дійдуть люди. Прихід Утішителя 
означає для вас зняття Шостої Печатки, 
тобто початок нового етапу в еволюції 
людства. З цього часу діє Божий суд над 
усіма людьми, кожне життя, кожна справа, 



кожен крок будуть суворо оцінюватися. Це 
кінець епохи, а не кінець життя. 
68. це завершення часів гріха, і необхідно, 
щоб весь зміст цієї Шостої печатки Книги 
Божої був вилитий на духовні істоти і 
пробудив їх від летаргії, щоб людина могла 
взяти себе в руки і відчути гармонію свого 
духу з усім творінням, і щоб вона могла 
підготуватися до часу, коли через Агнця 
буде знята Сьома печатка, яка принесе 
останні чаші скорботи, але також і 
торжество істини, любові і божественної 
справедливості. (107, 17 - 19) 
69. я хочу, щоб людство підготувало себе в 
цей час, щоб, коли остання печатка буде 
знята, люди усвідомили це і поспішили 
почути і зрозуміти зміст нових одкровень. Я 
хочу, щоб нації і народи стали сильними, 
щоб витримати страждання тих днів. 
70. Я назву блаженними тих, хто зуміє 
пережити випробування тих часів, і дам їм 
нагороду за їхню стійкість і віру в Мою силу, 
залишивши їх родоначальниками нового 
людства. (111, 10 - 11) 
71. коли сьома печатка буде закрита разом 
з шістьма іншими, залишиться закритою і та 
книга, яка була судом Божим над ділами 
людей, від першого до останнього. Тоді 
Господь відкриє нову, неписану книгу, щоб 
записати в ній воскресіння мертвих, 
визволення пригноблених, відродження 
грішників і перемогу добра над злом. (107, 
20) 
 

Розділ 39 - Ізраїль земний і 
духовний  
 
Історична місія Ізраїлю, її провал 
1 Істинно кажу вам, якби люди трималися 
Закону, про який нагадує їм сумління в них, 
то не було б потреби посилати вам вождів 
або пророків; і не було б потреби, щоб ваш 
Господь зійшов до вас, і щоб Мені довелося 
висікти Свій Закон на камені ще в "Перший 
час", і щоб Мені довелося стати людиною і 
померти як людина на хресті в "Другий час". 
2 Коли Я підняв народ і обсипав його 
дарами благодаті, то не для того, щоб він 
вивищувався і принижував інших, але для 
того, щоб він був прикладом покори 
істинному Богові і зразком братерства між 
людьми. 

3 Я обрав цей народ, щоб він був 
знаряддям Моєї волі на землі і вісником 
Моїх одкровень, щоб він запрошував усіх 
жити за Моїм законом, і щоб усе людство 
врешті-решт утворило один народ 
Господній. 
4 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 поган, 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 
корупцією і матеріалізмом. 
5 але коли він став егоїстичним і вважав 
себе великим і сильним, Я довів йому, що 
його сила і велич були оманливими, і Я 
дозволив іншим народам вторгнутись до 
нього і привести його в рабство. Царі, 
фараони і цезарі були його господарями, 
хоча я пропонував бути їхнім господарем. 
6 Отець у Своїй безмежній Любові знову 
відкрився Своєму народові, щоб дати йому 
свободу і нагадати про його місію; і в цей 
теперішній час Я приходжу, щоб дати йому 
Моє вчення любові; але тільки Мій погляд 
може виявити серед людства дітей Ізраїлю, 
яких Я закликаю і збираю, щоб вони 
прийняли світло Святого Духа 
7 Я відкрив Себе перед вашим духом, бо 
давно минув той час, коли Я говорив з вами 
через природу і за допомогою 
матеріальних проявів, які ви називали 
чудесами. Сьогодні ви вже відчуваєте Мене 
у своєму дусі, а також у найпотаємнішому 
куточку свого серця. 
8 За цей час Палестина не була свідком 
Мого об'явлення, бо Я шукаю не певного 
місця, а вашого духа. Я шукаю "народ 
Ізраїлю за духом", а не за кров'ю - народ, 
який володіє духовним насінням, яке він 
отримав через віки з Моєї милості. (63, 64 - 
69) 
  
Поділ єврейського народу на земних і 
духовно налаштованих 
9 Треба було, щоб Отець після Свого 
відходу (в Ісусі) вирвав з рук Свого народу 
землю, яка вже була довірена Його 
предкам. 
10 У одних вона була відібрана на спокуту, а 
в інших на нагороду; бо земля Ханаанська, 



ця прекрасна Палестина минулих часів, 
була приготована Мною лише як образ 
істинної землі обітованої для духа. Коли у 
людей забрали це майно, матеріалістично 
налаштований єврей залишився бездомним 
на землі; але інша частина - вірні, які 
завжди відчували Мою присутність, 
залишалися відданими Моїй волі, не 
відчуваючи болю через втрату цієї 
спадщини минулих часів, бо знали, що їм 
була довірена нова благодать від Отця: 
спадщина Його Слова, Божественного 
Слова, Його жертви, Його Крові. 
11 У теперішній час, коли Мій народ Ізраїль 
вже живе в Третій Ері, Я все ще бачу його 
розділеним на дві групи: Той, що 
матеріалізувався, збагатився земними 
благами як своєю високомірною відплатою, 
що змушує навіть основи світу тремтіти від 
своєї могутності, бо поставив свою силу, 
свій талант, дари благодаті, які Отець вилив 
на його дух, на служіння собі, своїм 
амбіціям, своїй величі. 
12. подивіться, як цей народ, навіть у межах 
свого матеріалізму, дав свідчення сили у 
своїх науках, у своїй волі, у своєму інтелекті. 
Він зберігає на дні свого серця образу за 
колишні голодомори, поневолення, 
приниження, а сьогодні піднімається 
сильним і гордим, щоб принижувати інші 
народи, залякувати їх своєю силою, 
панувати над ними. Сьогодні вона сама сита 
і з задоволенням дивиться на мільйони 
голодних і на величезні маси людей рабів, 
рабів свого золота, своєї влади, своєї науки і 
свого прагнення до престижу. 
13. але Я також бачу й іншу частину Мого 
народу, частину стійких і вірних - тих, хто 
завжди відчував Мою присутність, тих, хто 
завжди визнавав Моє пришестя серед 
людей, тих, хто вірив у Мої одкровення, хто 
був слухняний Мені, незважаючи ні на що, і 
виконував Мої накази. 
14. та інша частина - це не тільки ви, які 
були свідками Мого прояву через інтелект 
людини в цей час; бо частина Духовного 
Народу Ізраїлю розсіяна по всьому світу, і в 
тому місці, де кожен з них знаходиться, він 
отримує Мою турботливу любов, він 
відчуває Мою присутність, він харчується 
Моїм хлібом і чекає Мене, не знаючи, 
звідки Я прийду, і в який спосіб, але він 
чекає Мене. 

15 Але ті, хто добре знають, як Я прийшов, 
як Я дав про Себе знати, ті, хто готові до 
часів, що прийдуть, - це ви, які є частиною 
144,000 обраних Мною з дванадцяти колін 
того народу - сто сорок чотири тисячі, які 
будуть перед численним народом Ізраїлю, 
як 144,000 вождів, які поведуть його в 
духовній боротьбі Третьої Епохи у Велику 
Битву. 
16 Чи ти думаєш, що народ Мій завжди 
буде розділений? Істинно кажу вам: Ні! Для 
вас прийшло повчання, світло і 
випробування; для тих прийшло Моє 
правосуддя і також відвідування. Я зараз 
веду їх великими кроками до пробудження 
їхнього духу, і хоча вони напевно будуть 
заперечувати в першу мить Моє третє 
пришестя у світ, як заперечували друге, Я 
кажу вам: Не за горами час їх конверсії. 
Вони живуть у своїх старих традиціях, але я 
бачу наскрізь розум і серце єврейського 
народу і повідомляю вам, що вони 
тримаються за свої традиції більше через 
зручність і страх перед духовними 
одкровеннями, ніж через власне 
переконання. Вони ухиляються від проявів 
потойбічного; але те, що Я їм запропоную, - 
це відмова від усього непотрібного, 
практика милосердя, любові і смирення. 
17 Вам доведеться зіткнутися з ними, і ви 
обидва візьметеся за зброю: один - за 
слово, за думку, за молитву і за докази, а 
другий - за їхній талант, за їхню силу, за 
їхню традицію. Але Я буду присутній у 
цьому протистоянні і зроблю так, що дійсно 
восторжествує Моя справедливість, Я 
зроблю так, що восторжествує духовність, 
дух підніметься над плоттю, схилить і 
упокорить її, і тоді настане примирення 
колін Ізраїлевих, об'єднання народу 
Божого. 
18 Коли той народ буде споряджений, 
істинно кажу вам, він буде виконувати свою 
місію, аж поки не виконає велику місію, яку 
Бог дав Своєму Вибраному народові від 
початку часів, а саме: бути первістком і 
довіреною особою об'явлень Господа, щоб 
він, як старший з братів, повів решту, 
ділячись з ними Своєю благодаттю і 
приводячи всіх праворуч Отця. (332, 17 - 21) 
  
Духовний народ Ізраїлю  



19. коли Я говорю про Мій "народ Ізраїлю", 
про "народ Господній", Я маю на увазі тих, 
хто приніс із собою на землю духовну місію 
- тих, хто зробив Мій Закон відомим, хто 
сповістив Мене, хто був вірним Мені; тих, 
хто проголосив існування Бога живого, хто 
поширив насіння любові, і хто зміг 
розпізнати в Сині присутність і Слово Отця. 
Це ті, хто складає народ Божий, це Ізраїль, 
сильний, вірний, мудрий Ізраїль. Це мій 
легіон воїнів, вірних Закону, Правді. 
20 Ті, хто переслідував Моїх пророків, хто 
розривав серце Моїм посланцям, - ті, хто 
відвернувся від істинного Бога, щоб 
поклонитися ідолам, - ті, хто відрікся від 
Мене, насміхався наді Мною і вимагав Моєї 
крові і життя, - ті не належали до обраного 
народу, навіть якщо вони називали себе 
ізраїльтянами через расу; вони не належали 
до народу пророків, до гурту просвітлених, 
до вірних воїнів. Бо "Ізраїль" - це духовне 
ім'я, яке незаконно використовувалося для 
панування над расою. 
21 Ви також повинні знати, що кожен, хто 
бажає належати до Мого народу, може 
досягти цього своєю любов'ю, милосердям, 
ревністю і дотриманням закону. 
22. мій народ не має певних країн чи міст у 
світі, мій народ не є расою, але він 
представлений у всіх расах, серед усіх 
людей. Цей натовп людей тут, які чують 
Моє Слово і отримують нові одкровення, - 
це лише частина Мого народу. Інша частина 
розсіяна по землі, а ще одна, найбільша 
частина, живе в духовному світі. 
23 Це народ Мій, що знає Мене, і любить 
Мене, і слухається Мене, і йде за Мною. 
(159, 55 - 59) 
24 Сьогодні Я кажу вам: Де Мій народ? Де 
ті, хто мудрий у випробуваннях, мужній у 
битвах і стійкий у труднощах? Вони 
розкидані по всьому світу. Але Я змушу їх 
вирушити за Моїм голосом і об'єднаю їх 
духовно, щоб вони випередили всі народи. 
Але я кажу вам, що сьогодні вона буде 
сформована людьми всіх рас, які 
зрозуміють, в чому полягає завіт, якого я 
очікую від усіх людей. 
25 Народ цей буде хоробрий і лютий, але 
зброї братовбивчої не матиме, ні бойових 
колісниць, ні пісень знищення співати не 
буде. Прапор його буде мир, меч його - 
правда, а щит - любов. 

26 Ніхто не зможе дізнатися, де цей народ, 
бо він скрізь. Її вороги намагатимуться 
зруйнувати її, але не зможуть цього 
зробити, бо ніде вони не знайдуть її фізично 
єдиною, бо її єдність, її порядок і її гармонія 
будуть духовними. (157, 48 - 50) 
27 У цей час дух правдивого Ізраїля діє 
скрізь. Це духи, які відчувають мою 
присутність, які чекають мого приходу, які 
вірять у мою праведність. 
28. коли ці слова дійдуть до інших місць, 
багато хто насміхатиметься з них; але кажу 
вам, що краще було б їм не робити їх 
об'єктом своїх насмішок, бо прийде Година, 
коли вони прокинуться від глибокого сну і 
зрозуміють, що вони теж є дітьми Божого 
народу. 
29. ці натовпи людей тут, які чують Мене 
сьогодні, можуть впасти в помилку, якщо 
вони не вивчають Моє Слово і якщо вони не 
звільняються від свого земно-матеріального 
способу мислення. Їх може спіткати та ж 
доля, що й ізраїльський народ перших часів, 
який почув голос Господній, отримав Закон 
і мав пророків, через що остаточно повірив 
у те, що є єдиним народом, який любить 
Бог, - важка помилка, від якої їх мають 
звільнити великі страждання, приниження, 
вигнання і полон. 
30. ви повинні знати, що Моя любов не 
може розділити вас за расою або 
віросповіданням, і що коли Я говорю про 
"Мій народ", це тільки тому, що з 
найдавніших часів Я готую духів, яких 
посилаю на землю, щоб осяяти їхнім 
світлом шлях людства. 
31. вони були вічними мандрівниками, які 
жили у різних народів і пройшли через 
багато випробувань. За цей час вони 
виявили, що людські закони несправедливі, 
що людські почуття не відповідають 
дійсності, і що в душі людей панує безлад. 
(103, 10 - 14) 
32 Народ Божий знову з'явиться серед 
людства - не народ, уособлений в расі, але 
велика кількість, легіон учнів Моїх, в яких не 
кров, не раса і не мова є вирішальними, але 
Дух. 
33 Цей народ не обмежиться навчанням 
Моєї доктрини через писання. Щоб слова 
мали життя, їх треба прожити. Ці люди 
будуть не тільки розповсюджувачами 
писань і книг, але й прикладами і справами. 



34. сьогодні Я звільняю вас від усього 
непотрібного, від того, що нечисте і 
помилкове, щоб познайомити вас з 
простим і чистим життям, над яким може 
злетіти ваш дух, про що він свідчить своїми 
справами. 
35. коли прийде час, Я представлю Свій 
народ людству, і ні Учитель не 
посоромиться своїх учнів, ні учні не 
відречуться від свого Учителя. Цей час 
співпаде з часом війни світоглядів, з якої, як 
подих миру, як промінь світла, підніметься 
спіритизм. (292, 28 - 31) 
36. мій народ росте, він множиться не 
тільки на землі, але і в духовному світі. 
Серед цих духовних господарів є ті, хто був 
пов'язаний з вами кровними узами, будь то 
ваші батьки, брати, сестри чи діти. 
37. не дивуйтеся, коли Я скажу вам, що 
народ Мій такий численний, що на землі не 
вистачить місця для нього, і що він буде 
набагато більшим. Після того, як Я об'єднаю 
їх і жоден з Моїх дітей не пропаде, 
нескінченність буде дана їм як дім, та сфера 
світла і благодаті, яка не має кінця. 
38. тут, на землі, Я лише готую вас, даю вам 
необхідні вказівки через Моє вчення, щоб 
ви знали, як наблизитися до того життя. Це 
людство - лише частина Божого народу. 
Необхідно, щоб усі знали ці осяяння, щоб 
спрямувати своє життя до ідеалу 
досконалості. 
39. це божественне послання, яке є Моїм 
словом, вимовленим устами людського 
носія голосу, досягне всіх людей згідно з 
Моєю волею. Моє Слово - це дзвін, який 
скликає світ, його суть буде пробуджувати і 
пробуджує народи до роздумів про 
одухотворення, про долю духу після цього 
життя. (100, 35 - 37) 
 
144000 обраних і відзначених  
40. для того, щоб поширити Мою Роботу в 
цій Третій Ері, Я вибрав 144,000 духів серед 
великих натовпів і позначив їх поцілунком 
божественного світла, а не поцілунком Іуди, 
і не печаткою союзу, який ставить ваш дух в 
небезпеку. Мій знак - це знак, який Святий 
Дух вкладає в Своїх обранців, щоб вони 
могли виконати велику місію в цій "Третій 
Ері". 
41. ті, хто носить цей знак, не є вільними від 
небезпеки - навпаки, вони піддаються 

більшим спокусам і більшим 
випробуванням, ніж інші. Згадайте кожного 
з дванадцяти обраних Мною в "Другу Еру" і 
ви підтвердите те, що Я говорю вам зараз. 
Серед них були моменти сумнівів, 
слабкості, розгубленості, і був навіть один, 
який зрадив Мене, видавши поцілунком 
Моїм катам. 
42. як же не пильнувати і не молитися 
обраним цього часу, щоб не піддатися 
спокусі! Але істинно кажу вам, що все ж 
таки знайдуться зрадники серед ста сорока 
чотирьох тисяч. 
43 Знак означає залишення, доручення і 
відповідальність перед Богом. Це не є 
гарантією від спокус чи хвороб; бо якби це 
було так, то які б заслуги мали мої обранці? 
Яких зусиль доклав би твій дух, щоб 
залишитися вірним Моєму слову? 
44. я говорю з вами так, бо серед цього 
народу є багато сердець, які бажають 
належати до числа обраних. Але Я побачив, 
що більше, ніж бажання служити людству за 
допомогою дарів, які Я дарую за 
допомогою Знаку, ними рухає бажання 
відчувати себе в безпеці або 
марнославство, коли вони просять Мене 
покликати їх. Я випробую цих Моїх дітей-
учнів, і тоді вони переконаються, що Моє 
слово не безпідставне. 
45 Знак - це невидимий знак, завдяки якому 
той, хто носить його з любов'ю, повагою, 
ревністю і смиренням, може виконати своє 
завдання. Тоді він зможе побачити, що знак 
- це Божественна благодать, яка змушує 
його піднятися над болем, яка просвітлює 
його у великих випробуваннях, яка 
відкриває йому глибокі усвідомлення і 
відкриває йому, де б він не побажав, шлях, 
по якому просувається дух. 
46. знак подібний до ланки ланцюга, що 
з'єднує того, хто ним володіє, з духовним 
світом, він є засобом, за допомогою якого 
думка і слово духовного світу проявляються 
у вашому світі, і тому Я кажу вам, що 
позначений є посланцем від Мене, що він є 
Моїм посланцем і Моїм знаряддям. 
47 Велике завдання, а також 
відповідальність позначених перед моєю 
роботою. Але він не самотній на своєму 
шляху, поруч з ним завжди ангел-
охоронець, який оберігає його, направляє, 
надихає і підбадьорює. 



48 Наскільки сильним був той, хто вмів з 
любов'ю триматися за свій хрест, і наскільки 
важким і гірким був шлях для того обранця, 
який не виявився готовим нести 
Божественне знамення обраності в "Третій 
раз". 
49. кажу всім, хто Мене чує: вчіться 
спостерігати і молитися, нести свій хрест з 
любов'ю і діяти праведно і слухняно, щоб 
це життя, яке для вашого духу означає його 
найбільш світле перевтілення, не стало 
безплідним і йому не довелося згодом 
плакати за втраченим часом і 
невикористаними здібностями. 
50. всі ви роздумуєте над цим вченням, 
незалежно від того, позначені ви чи ні, бо 
всі ви маєте долю, яку ви повинні виконати 
в моїй роботі. (306, 3 - 4 & 7 - 12) 
51 Дуже численні "племена Ізраїлеві за 
духом". З кожного з них Я виберу 
дванадцять тисяч і напишу їх на їхніх чолах. 
Але "народ Ізраїлю" не обмежується 144 
000. Обраний народ незмірно великий. 
52 Учитель навчав вас у "Другій Ері", що 
багато є серед покликаних і мало серед 
вибраних; але весь "народ Ізраїля" буде 
покликаний, і Я позначу серед них 144000. В 
усіх них я буду вкладати мир, духовність і 
початок діалогу від духу до духу. (312, 7 - 8) 
53. я - вселенський Отець, моя любов 
сходить до всіх сердець. Я прийшов до всіх 
народів землі. Але якщо Я обрав цей 
мексиканський народ для того, щоб Моє 
Слово і Мої одкровення вилилися на нього 
у всій їхній повноті, то тільки тому, що Я 
знайшов його смиренним, тому що Я 
відкрив у його жителях чесноти і втілив у 
них духовні істоти "народу Ізраїлю". 
54 Але не всі належать до цієї 
національності, не всі втілені. Розкидані по 
всьому світу ще залишилися духовні істоти, 
які належать до числа обраних. Вони були 
позначені, Я відкрив їм очі, Я зробив їхні 
серця чутливими, і від душі до душі вони 
говорять зі Мною. (341, 25) 
55. серед людства живе частина з 144000 
позначених Мною. Ці слуги Мої розкидані 
по всьому світу, виконуючи своє завдання - 
молитися за мир і працювати на благо 
людського братерства. Вони не знають один 
одного, але виконують своє призначення - 
висвітлювати шлях своїх ближніх - одні 

інтуїтивно, інші просвітлені цим 
одкровенням. 
56. серед тих, хто відзначений Моєю 
любов'ю, є частково прості люди, але є й ті, 
кого поважають у світі. Їх можна впізнати 
лише за духовністю їхнього життя, за їхніми 
справами, за їхнім способом мислення і 
розумінням Божественних одкровень. Вони 
не ідолопоклонники, не святенники, не 
легковажні. Здається, що вони не 
сповідують жодної релігії, але існує 
внутрішнє поклоніння між їхнім духом і 
духом їхнього Господа. 
57 Помічені світлом Святого Духа подібні до 
рятувальних шлюпок, вони є сторожами, 
вони є порадниками та оплотом. Я дав їм 
світло в душі, мир, силу, цілющий бальзам, 
ключі, які таємно відчиняють найнеохочіші 
двері, "зброю" для подолання перешкод, 
які для інших є нездоланними. Для того, 
щоб їхні здібності були визнані, їм не 
потрібно пред'являти світські титули. Вони 
не знають наук, але є "лікарями"; вони не 
знають законів, але є радниками; вони бідні 
на земні блага, але можуть зробити багато 
добра на своєму життєвому шляху. 
58. серед цього натовпу, що прийшов 
послухати Моє слово, багато хто прийшов 
лише для того, щоб підтвердити своє 
доручення. Бо не на землі їм були даровані 
духовні дари, і не на землі їм було дано 
доручення. Істинно кажу вам: світло, яким 
володіє кожен дух, - це те, що він набув на 
своєму довгому шляху розвитку. (111,18 - 
21) 
59. людство стане віруючим, Справа Моя 
пошириться по всій земній кулі. Я почну з 
144 000 позначених, які будуть слухняно, з 
любов'ю і відданістю боротися в час 
суперечок віри і світогляду. У розпалі цієї 
битви вони будуть як ланка ланцюга, що 
пропонує світові не ланцюг неволі, а 
духовний заповіт, позначений свободою і 
братерством. Ці воїни не будуть самі, мій 
духовний світ буде супроводжувати і 
захищати їх. Вони будуть творити чудеса на 
своєму шляху і тим самим свідчитимуть про 
Мою істину. (137,9) 
 

Розділ 40 - Сили добра і зла  
 
Походження добра і зла 



1 Коли Отець створив тебе, Він поставив 
тебе на першу сходинку сходів до неба, щоб 
ти мав можливість по-справжньому пізнати 
і зрозуміти свого Творця, проходячи цей 
шлях. Але як мало хто починав висхідний 
шлях розвитку, зійшовши з першої 
сходинки! Більшість з них об'єдналися у 
своєму непослуху і бунтарстві, погано 
використовували дар свободи і не 
прислухалися до голосу совісті; вони 
дозволили матерії панувати над собою і 
таким чином створили своїми еманаціями 
силу - силу зла - і вирили прірву, в яку їх 
вплив змусив затягнути своїх братів і сестер, 
які почали криваву боротьбу між своїми 
слабкостями і зіпсованістю і своїм 
прагненням до піднесення і чистоти. (35, 38) 
2 Первородний гріх не походить від союзу 
чоловіка і жінки. Я, Творець, наказав цей 
союз, коли сказав обом: "Плодіться і 
розмножуйтеся". Це був перший закон. Гріх 
полягав у тому, що люди зловживали даром 
свободи волі. (99, 62) 
3 "Плоть" [душа] боїться битви з духом і 
шукає способу спокусити його через 
насолоди світу, щоб не допустити його 
визволення або принаймні відстрочити 
його. Подивіться, як людина має в собі 
власного спокусника! Саме тому я сказав, 
що коли він перемагає себе, він виграв 
битву. (97, 37) 
4 У цей час, коли навіть повітря, земля і 
вода отруєні злими вчинками людей, як 
мало є таких, хто не заражений злом або 
темрявою! (144, 44) 
5 До Мене доходить плач людства, 
піднімається мука дітей, юнаків, чоловіків і 
жінок зрілого віку та старих. Це крик, який 
вимагає справедливості, це благання про 
мир, про милосердя, яке походить від Духа. 
Бо насіння любові в цьому світі зіпсоване, і 
знаєте, де зараз любов? У найпотаємнішій 
частині людського серця, так глибоко 
всередині, що людина не здатна його 
відкрити, бо ненависть, прагнення до 
влади, науки і марнославства розчавили 
зерно, і там немає ні духовності, ні 
милосердя. Чаша страждань стає все 
повнішою і повнішою, і світ п'є її до 
дріжджів. (218, 12) 
6 Від жертовника до жертовника, від 
обряду до обряду і від секти до секти 
переходять люди в бажанні хліба життя, не 

знаходячи його, і від розчарування стають 
богохульниками, йдуть шляхами без мети і 
живуть без Бога і без закону. 
7 Але пам'ятайте, люди, що серед них є 
великі духом істоти, що серед них Я 
відкриваю пророків і учнів Святого Духа! 
(217, 49) 
8 У конфесіях люди визнають силу зла і 
уособлюють його в людській подобі. Вони 
визнають його як могутнє царство і дають 
йому різні назви. Люди бояться, коли 
вірять, що він поруч, не розуміючи, що 
спокуса коріниться в пристрастях, в 
слабкостях, що в людині ворушиться і 
добро, і зло. 
9 Зло панує в світі в цей час і створило силу, 
владу, яка проявляється в усьому. А в 
духовному - легіони недосконалих, 
розгублених духовних істот, схильних до зла 
і помсти, сила яких, об'єднуючись з 
людською злобою, утворює царство зла. 
10 Ця сила виступила проти Ісуса в "Другій 
Ері" і показала Йому своє царство. Моя 
всечутлива "плоть" піддавалася спокусі, але 
Моя духовна сила перемагала спокусу, бо Я 
повинен був бути переможцем світу, 
"плоті", спокуси і смерті, бо Я був Учителем, 
який зійшов до людей, щоб дати приклад 
сили. (182, 42 - 43) 
11 За миром, який ви відчуваєте в душі 
вашій, ви можете пізнати Мою присутність. 
Ніхто, крім Мене, не може дати вам 
істинного спокою. Дух з темряви не міг дати 
його вам. Я кажу вам це, бо багато сердець 
бояться пасток спокусливої істоти, якій 
люди дали життя і форму за своєю уявою. 
12 Як невірно тлумачили люди існування 
князя темряви! Скільки ж, зрештою, 
повірило в його силу більше, ніж у мою, і як 
далекі були люди в цьому від істини! 
13 Зло існує, від нього пішли всі пороки і 
гріхи, тобто ті, хто чинить зло, існували 
завжди, як на землі, так і в інших будинках 
або світах. Але чому ви уособлюєте все 
існуюче зло в одній істоті, і чому 
протиставляєте її Божеству? Я прошу вас: 
Що таке нечиста істота перед Моєю 
абсолютною і безмежною силою, і що таке 
твій гріх перед Моєю досконалістю? 
14 Гріх не виник у світі. Коли духи вийшли 
від Бога, одні залишилися в добрі, а інші, 
зійшовши з цього шляху, створили інший, 
злий. 



15. слова і притчі, які були дані вам у 
попередні часи в алегоріях як одкровення, 
були помилково витлумачені людством. 
Інтуїтивне знання, яке мали люди про 
надприродне, було під впливом їхньої уяви, 
і тому навколо них поступово формувалися 
злі науки, культи, забобонні уявлення та 
міфи, які збереглися до наших днів. 
16. дияволи не можуть вийти з Бога; ви 
створили їх своїм розумом. Уявлення, яке ти 
маєш про цю істоту, і з яким ти постійно 
протиставляєш Мене, є хибним. 
17. я навчив вас пильнувати і молитися, щоб 
ви могли звільнитися від спокус і поганих 
впливів, які можуть виходити як від людей, 
так і від духовних істот. 
18. я сказав вам, щоб ви ставили дух вище 
"плоті" [душі], тому що остання є слабким 
створінням, яке постійно перебуває в 
небезпеці падіння, якщо ви не будете 
пильнувати за нею. Серце, розум і почуття - 
це відкриті двері, через які пристрасті світу 
карають дух. 
19 Якщо ви уявили собі, що істоти темряви 
схожі на монстрів, то Я бачу в них лише 
недосконалі створіння, до яких Я простягаю 
Свою Руку, щоб врятувати їх, бо вони теж 
Мої діти. (114, 54 - 62) 
20 Коли ви робите щось добре, ви кажете: 
"Я благородний, я щедрий, я милосердний, 
тому я роблю це". Я кажу вам: Якби ви 
робили ці справи в ім'я вашого Господа, ви 
були б смиренні, бо добро походить від 
Бога, і Я дав його вашому духу. 
21 Отже, хто приписує свої добрі діла 
людському серцю, той відрікається від Духа 
Свого і від Того, Хто наділив їх цими 
чеснотами. 
22 А коли ви робите щось зле, то вмиваєте 
руки, як Пилат, і звинувачуєте в цьому Отця, 
кажучи: "Така була воля Божа, так було 
написано; Бог так хотів, так судилося". 
23. ви говорите, що ніщо не відбувається 
без волі Бога, який відпускає вам ваші гріхи. 
Але істинно кажу вам: ви помиляєтесь, бо 
ваші помилки, ваше нещастя відбуваються 
без Божої волі. 
24 Усвідомте, що Всевишній ніколи не 
примушує вас силою, Своєю силою. Це те, 
що ви робите зі своїми слабшими братами і 
сестрами. 

25 Істинно кажу вам, що зло, неправда, 
незгода - від вас, а любов, довготерпіння, 
мир у душі - від Бога. 
26 Коли ви любите, то Творець вашого духу 
надихає вас. Кожного разу, коли ви 
ненавидите, це ви самі, це ваша слабкість, 
яка вами керує і руйнує вас. Коли у вашому 
житті трапляється щось погане, будьте 
певні, що це ваша заслуга. 
27 А потім запитайте себе: Чому Бог це 
допускає? Хіба Він не страждає за наші 
гріхи? Хіба Він не плаче, коли бачить, як ми 
плачемо? Чого б Йому коштувало 
позбавити нас цих падінь? 
28. кажу вам: доки ви не полюбите, доти 
Бог буде для вас чимось таким, чого ви не 
можете збагнути, бо великодушність 
вашого Творця перевищує ваше розуміння. 
29 Станьте сильними, великими, мудрими, 
навчіться любити. Якщо ви полюбите, у вас 
більше не буде дитячого бажання 
намагатися осягнути Бога, бо тоді ви Його 
побачите і відчуєте, і цього вам буде 
достатньо. (248, 29 - 32) 
  
Гордість і смирення  
30 Зробіть смирення одним з ваших 
найкращих союзників для досягнення 
духовного піднесення. Бо брама Царства 
Небесного, яке є Царством Духа, для 
зарозумілих зовсім зачинена. Він ніколи не 
проходив через них і ніколи не пройде. Але 
якщо він стане смиренним, Я перший буду 
хвалити його, і саме Моя милість відкриє 
йому двері у вічність. (89, 45) 
31. а тепер ще одне Моє повчання, учні: 
істинно кажу вам, коли ви відчуваєте себе 
сильними, великими або вищими, ви 
віддаляєтесь від Мене, тому що ваша 
гордість душить почуття смирення. Але 
коли ти відчуваєш себе малим, коли ти 
усвідомлюєш, що ти - як атоми посеред 
Мого творіння, тоді ти наближаєшся до 
Мене, бо через свою смиренність ти 
захоплюєшся Мною, любиш Мене і 
відчуваєш Мене близьким до себе. Тоді ти 
думаєш про все те велике і незбагненне, що 
Бог містить у Собі, і що ти хотів би пізнати і 
пережити. Вам здається, що ви чуєте 
відлуння божественного шепоту в своєму 
дусі. (248, 22) 
32 Учні: Коли людина має правдиве знання 
про діла, які вона зробила, вона не дає себе 



засліпити марнославству. Він знає, що якщо 
це негідне почуття проникне в його істоту, 
його інтелект потьмяніє і він більше не 
зможе просуватися по шляху розвитку, він 
зупиниться і зануриться в летаргію. 
33 Марнославство згубило багатьох людей, 
знищило багато квітучих народів і занепало 
ваші культури. 
34 Допоки народи мали в якості ідеалів 
прагнення, ефективність і прогрес, вони 
відчували достаток, пишність і процвітання. 
Але коли зарозумілість змусила їх відчути 
свою вищість, коли ідеал висхідного 
розвитку змінився ненаситним прагненням 
мати все для себе, вони почали крок за 
кроком, самі того не усвідомлюючи і не 
бажаючи, руйнувати все, що будували, і 
врешті-решт скотилися у прірву. 
35. історія людства сповнена таким 
досвідом. Тому я кажу вам, що правильно, 
коли в світі з'являється "народ" з великими 
ідеалами, який, хоча і завжди свідомий 
своїх добрих справ, але нічого про них не 
уявляє. Таким чином, його хід не буде 
зупинений, і пишність, якої він досяг 
дотепер, буде перевершена завтра і знову 
збільшена пізніше. 
36. коли я говорю з вами таким чином, я 
намагаюся не тільки надихнути вас 
матеріальними цілями: Я хочу, щоб Мої 
слова були правильно витлумачені, щоб ви 
знали, як застосовувати їх як до духовного, 
так і до матеріального. 
37. марнославство не може вражати 
людину тільки в її матеріальному житті, і як 
доказ того, що Я говорю вам, розгляньте 
падіння і невдачі великих конфесій, які 
підгризаються в своїх основах 
марнославством, зарозумілістю, своєю 
фальшивою величчю. Кожного разу, коли їм 
здавалося, що вони знаходяться на вершині 
своєї могутності, хтось приходив і струшував 
їх зі сну, показував їм їхні помилки, їхні 
відхилення, їхні відступи від Закону і Істини. 
38 Тільки через справжнє знання і 
виконання Мого закону перед обличчям 
совісті це людство зможе піднятися до 
високого життя; бо совість, яка є Моїм 
світлом, досконала, незатьмарена, 
справедлива, ніколи не стає марнославною 
і не йде кривими шляхами. (295, 18 - 24) 
 
Добрий, людина доброї волі  

39 Учіться пізнавати Мене, всі ви, щоб ніхто 
не заперечував Мене - пізнавайте Мене, 
щоб ваше уявлення про Бога ґрунтувалося 
на істині, і щоб ви знали, що там, де 
проявляється добро, там є Я. 
40 Добро ні з чим не змішується. Добро - це 
істина, це любов, це милосердя, це 
розуміння. Добро чітко впізнаване і 
безпомилкове. Усвідомте це, щоб не 
помилитися. 
41 Кожна людина може йти своїм шляхом; 
але коли всі вони зустрінуться в одній точці, 
яка є добром, вони врешті-решт визнають і 
об'єднаються. 
42 Не так, коли вони вперто обманюють 
самих себе, надаючи злу видимість добра, а 
злу - вигляду добра, як це трапляється з 
людьми цього часу. (329, 45 - 47) 
43. майже 2000 років ви повторюєте фразу, 
яку почули вифлеємські пастухи: "Мир на 
землі людям доброї волі"; але коли ви 
втілили добру волю в життя, щоб здобути 
право на мир? Істинно кажу вам, що ви 
скоріше зробили навпаки. 
44. ви втратили право повторювати це 
речення, тому Я приходжу сьогодні з 
новими словами і вченням, щоб це були не 
речення і фрази, які закарбуються у вашому 
розумі, а сенс Мого вчення, який проникне 
у ваше серце і дух. 
45. якщо ви хочете повторювати Мої слова, 
які Я даю вам, робіть це, але знайте, що до 
тих пір, поки ви не відчуєте їх, вони не 
будуть мати ніякого ефекту. Промовляйте їх 
з інтимним почуттям і смиренням, 
відчувайте, як вони відгукуються у вашому 
серці, тоді Я відповім вам так, що змушу 
здригнутися все ваше єство. (24, 33 - 34) 
46. ще раз кажу вам: Мир людям доброї 
волі, які люблять правду, бо вони щось 
роблять, щоб підкоритися Божественній 
Волі. І ті, хто віддають себе під мій захист, 
неминуче повинні відчувати мою 
присутність - і в їхньому дусі, і в їхньому 
людському житті, в їхній боротьбі, в їхніх 
потребах, в їхніх випробуваннях. 
47. люди доброї волі - це діти, які 
підкоряються закону свого Отця. Вони йдуть 
правильним шляхом, а коли сильно 
страждають, то підносять свій дух до Мене 
в бажанні прощення і миру. 
48 Вони знають, що біль часто буває 
необхідним, і тому терпляче переносять 



його. Лише тоді, коли стає нестерпно, вони 
просять полегшити тягар свого хреста. 
"Господи, - кажуть Мені, - я знаю, що мій 
дух потребує очищення, страждання, щоб 
розвиватися вгору. Ти краще за мене знаєш, 
що мені потрібно. Ви не можете дати мені 
нічого, чого я не потребую. Нехай же буде 
воля Твоя на мене". 
49 Блаженні ті, що так думають і моляться, 
бо вони шукають прикладу свого Вчителя, 
щоб застосувати його до випробувань свого 
життя. (258, 52 - 53) 
 
Зло, людина залежна від зла  
50 У цей час вплив зла більший, ніж вплив 
добра. Тому сила, яка переважає в людстві, 
- це сила зла, з якої виникають егоїзм, 
брехня, блуд, зарозумілість, зловтіха, 
руйнування і всі нижчі пристрасті. З цієї 
порушеної моральної рівноваги випливають 
хвороби, які мучать людину. 
51 У людей немає зброї, щоб боротися з 
цими силами. Вони були переможені і 
втягнуті як бранці в безодню життя без 
духовного світла, без здорової радості, без 
прагнення до добра. 
52 Саме зараз, коли людина думає, що вона 
на вершині пізнання, вона не знає, що вона 
в безодні. 
53. я, що знаю ваш початок і ваше майбутнє 
у вічності, з найдавніших часів дав людям 
зброю, за допомогою якої вони могли 
боротися з силами зла. Але вони зневажили 
їх і віддали перевагу боротьбі зла проти зла, 
в якій ніхто не переможе, бо всі вийдуть 
переможеними. 
54 Написано, що зло не переможе, а це 
означає, що в кінці часів переможе добро. 
55. якщо ви запитаєте Мене, якою зброєю Я 
озброїв людей для боротьби з силами або 
впливами зла, Я скажу вам, що це була 
молитва, наполегливість у Законі, віра в 
Моє Слово і любов один до одного. (40, 65 - 
70) 
56 Зло зросло між людьми, народом Моїм. 
Добро, чеснота, любов виявилися слабкими 
перед навалою зла, хвороб, пошестей, 
моровиць і нещасть. Все, що є насінням 
корупції, заразило серця добрих, змусило 
декого спіткнутися, зменшило число вірних, 
бо зло здобуло велику владу над людством. 
57. я дозволив такому статися заради 
свободи волі, дарованої вам. Бо за всією 

корупцією, за всією темрявою і оманою 
людською стоїть Божественне світло - 
совість, яка не згасає і ніколи не згасне. 
Існує первісна сутність, яка є духом, що 
зберігає незаплямованим поцілунок, який 
дав йому Отець, і яка є Божественною 
Печаткою, з якою Я послав усіх Моїх дітей 
на шлях битви. За цією ознакою жоден з 
цих духів не загубиться. (345, 11 -12) 
 
Битва між добром і злом  
58. ви також були вражені насильством, яке 
чоловіки і жінки виявляли у своїй злобі 
протягом усіх епох вашого людського 
існування. У книзі вашої історіографії зібрані 
їхні імена. У книгу пам'яті вашого буття, у 
книгу, в якій Бог записує і фіксує всі ваші 
вчинки, всі ваші справи, вписані і їхні імена, 
і ви дивувалися, що дух, людське серце 
може містити в собі стільки сил для зла, 
може зберігати стільки мужності, щоб не 
здригнутися від власних справ; що воно 
може заглушити голос своєї совісті, щоб не 
чути Божого заклику до відповідальності, 
якого Він вимагає через нього від усіх Своїх 
дітей. І як часто життя цих духів на цій 
планеті було довгим і тривалим. 
59. цих людей, які протистояли Моїй любові 
і Моїй справедливості через свободу волі, Я 
використав і скористався їхньою 
непокорою, щоб зробити їх Моїми слугами. 
Думаючи, що вони діють вільно, всі їхні 
думки, слова і вчинки були знаряддям Моєї 
справедливості - як по відношенню до себе, 
так і по відношенню до інших. 
60 Але коли скінчиться те панування? - 
Отець говорить до вас: Царство зла ніколи 
не панувало над людством, бо навіть у часи 
найбільшого розтління знаходилися вірні 
Мені люди, слухняні Моїм настановам і 
апостоли Мого Закону. Але боротьба 
існувала завжди, від самого початку. 
61 Яка з цих двох сил поки що переважає в 
бою? Зла! Тому Мені довелося зробити 
Себе фізично чутною серед вас, щоб бути 
поруч, щоб відродити вашу надію і віру в 
Мене, щоб дати тепло вашим серцям і 
сказати вам: ви не одні на шляху, Я ніколи 
не обманювала вас. Ви ніколи не повинні 
змінювати принципам, які Я вклав у вас. Це 
шлях добра і любові. (345, 48 - 49) 
62. подивись, як Моє світло розвіює тумани 
твого світу. Я воюю проти людей, але тільки 



для того, щоб викорінити все зло, яке живе 
в їхніх серцях. Я вкладу світло і силу Моєї 
любові в тих, хто вірно слідує за Мною, і 
вони тоді скажуть: "Шукаймо дракона, який 
підстерігає нас, - звіра, який змушує нас 
грішити і ображати Господа". Шукатимуть її 
на морях, у пустелі, на горах і в лісах, у 
невидимому, і не знайдуть, бо вона живе в 
серці людини. Тільки це породило його, і 
там воно розрослося, поки не стало 
панувати на землі. 
63. коли спалах Мого світлого меча ранить 
серце кожної людини, насильство, що 
виходить від зла, буде слабшати і слабшати, 
поки не зникне. Тоді ти скажеш: "Господи, 
божественною силою Твоєї милості я 
переміг дракона, який, як я думав, 
підстерігав мене з невидимості, не 
думаючи, що я носив його у своєму серці". 
64 Коли мудрість засяє в усіх людях, - хто ж 
тоді наважиться перекручувати добро на 
зло? Хто ж тоді все-таки відмовиться від 
вічного заради тлінного? Істинно кажу вам: 
ніхто, бо всі ви будете сильні Божественною 
мудрістю. Гріх - це лише результат 
невігластва і слабкості. (160, 51 - 54) 
 
Спокуси і спокуси  
65 Людство вирощує багато "дерев"; голод і 
страждання людей змушують їх шукати тінь 
і плоди від них, які пропонують їм 
порятунок, справедливість або мир. Ці 
дерева - вчення людей, які часто 
надихаються ненавистю, егоїзмом, 
прагненням до влади і манією величі. Їх 
плодами є смерть, кров, руйнування і 
осквернення найсвятішого в житті людини, 
яким є свобода переконань, думки, слова - 
одним словом, пограбування її свободи 
духу. Саме темні сили піднімаються на 
боротьбу зі світлом. (113, 52 - 53) 
66. я говорив тобі, улюблений Ізраїлю, що 
прийде час, коли з'являться погані рупори, 
щоб дати доступ до фальшивого Ісуса, і в 
своїх матеріальних прагненнях вони будуть 
обманювати і говорити, що через них 
говорить Учитель. З'являться лже-"вожді" і 
лже-пророки, лже-"воїни", які словом і 
матеріальними прагненнями 
намагатимуться збити вас зі шляху світла і 
правди. (346, 38) 
67. моліться, усвідомте, що зараз настав 
час, коли Моя справедливість і Моє світло 

сколихнули всі темні сили. Це важкий і 
небезпечний час, бо навіть істоти, які 
живуть у темряві, будуть прикидатися серед 
вас істотами світла, щоб спокусити вас, щоб 
збити вас з пантелику. Я дарую вам своє 
світло, щоб ви не збилися зі шляху, не дали 
себе обдурити тим, хто зловживає моїм 
ім'ям. 
68. ошуканці не тільки невидимі істоти, ви 
також знаходите їх втіленими в людях, які 
говорять вам вчення, що видають себе за 
світлі, але які суперечать Моєму вченню. Не 
варто їх слухати. (132, 7 - 8) 
69. моє Царство сильне і могутнє, і якщо я 
дозволив іншій силі піднятися перед моєю 
силою і моєю владою - силі зла - це для 
того, щоб довести Моє; щоб перед 
обличчям обману, темряви ви могли 
відчути і побачити силу мого світла і моєї 
правди. Це відбувається для того, щоб ви 
усвідомили, що це царство темних тіней 
відхилень і спокус, хоч і має велику силу, 
але є Моїм знаряддям, і в дійсності Я 
використовую його. 
70. коли Я випробовую вас, то не для того, 
щоб зупинити вас на вашому шляху 
розвитку, бо Я чекаю вашого прибуття в 
Моє Царство. Але Я хочу, щоб ви прийшли 
до Мене переможцями після битв, 
сильними після бою, сповненими світла 
духовного досвіду після довгого 
паломництва, сповненими заслуг у дусі, 
щоб ви смиренно підняли обличчя і 
побачили Отця в ту мить, коли Він 
наблизиться, щоб дати вам Свій 
Божественний Поцілунок - поцілунок, що 
містить у собі все щастя і досконалість для 
вашого духу. (327, 8 - 9) 
 
Моральні злочини  
71. люди, люди, всі ви, хто стикається один 
з одним! Я побачив, що ви заперечуєте своє 
зло і хвалитеся тим, що вважаєте величчю, 
приховуючи при цьому свої плями ганьби. 
Але кажу вам, що людина, яка вважає себе 
похвальною у своїй позірній величі, є 
вбогою духовно. А тим, хто через брак 
доброчесності паплюжить чужі провини і 
судить чужі гріхи, мушу сказати, що вони 
лицеміри і дуже далекі від справедливості і 
правди. 
72 Вбивають не тільки ті, хто забирає життя 
тіла, але й ті, хто роздирає серце наклепом. 



Той, хто вбиває почуття серця, віру, ідеал, є 
вбивцею духу. А скільки з них живуть 
вільно, без тюрми і без кайданів. 
73. не дивуйтеся, що Я звертаюся до вас 
таким чином, бо Я бачу серед вас 
зруйновані будинки, тому що, нехтуючи 
своїми обов'язками, ви взяли на себе нові 
зобов'язання поза ними, не дбаючи про 
біль і покинутість ваших близьких. 
Озирніться навколо, скільки зруйнованих 
домівок, скільки жінок у пороці, скільки 
дітей без батька. Звідки в тих серцях могла 
взятися ніжність і любов? Чи не вважаєте 
ви, що той, хто вбив щастя цих людей і 
зруйнував те, що було святим, є 
злочинцем? 
74. ви настільки звикли до зла, що навіть 
називаєте людей, які винаходять цю нову 
зброю смерті, великими, бо вона здатна в 
одну мить знищити мільйони життів. І ви 
навіть називаєте їх вченими. Де ви бачите в 
цьому сенс? Великим може бути тільки 
Духом, а вченим тільки той, хто ходить 
дорогою істини. (235,36 - 39) 
 
Безсилля і швидкоплинність зла  
75. великою, дуже великою є людська 
розбещеність у ваших очах, жахливою 
видається вам влада і сила зла, яку 
здійснюють люди; але Я кажу вам, що вона 
слабка в порівнянні з силою Моєї 
справедливості, в порівнянні з Моєю 
Божественністю, яка є Господом долі, 
життя, смерті і всього творіння. (54, 70) 
76. тільки така всемогутня істота, як Я, 
могла битися зі Мною. 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. 
77 Я є Все і ніколи не народжуюсь. Я є 
початок і кінець, Альфа і Омега всього 
створеного. 
78. чи можеш ти уявити, щоб одна з істот, 
створених Мною, змогла піднятися 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 зарозумілості. (73, 
34 - 35) 
79 Поправді кажу вам: Немає такої сили, що 
могла б протистояти Моїй любові. Вороги 

виявляються нікчемними, протиборчі сили - 
слабкими, зброя, якою намагалися 
боротися проти правди і справедливості, 
завжди була крихкою. 
80. битва, яку ведуть сили зла проти 
божественної справедливості, здавалася 
вам нескінченним конфліктом. І все ж 
перед лицем вічності це буде як мить, а 
проступки, скоєні за час недосконалості 
вашого духу, будуть як маленька пляма, яку 
ваша чеснота і Моя любляча справедливість 
зітруть назавжди. (179, 12 - 13) 
 
Сила прощення  
81. всі ви, люди, я прошу вас, вважаючи цих 
людей тут своїми представниками: Коли ж 
ви підніметеся всередині себе, полюбите 
один одного і пробачите один одному 
образи? Коли нарешті настане мир на вашій 
планеті? 
82. тільки прощення, яке походить від 
любові, вчить моє вчення, і воно володіє 
могутньою силою змінювати зло на добро, 
навертати і перетворювати грішника на 
доброчесну людину. 
83 Навчіться прощати, і ви отримаєте 
початок миру у вашому світі. Якби треба 
було пробачити тисячу разів, то треба було 
б зробити це тисячу разів. Хіба ви не знаєте, 
що своєчасне примирення вбереже вас від 
випитої чаші страждань? (238, 12 -14) 
84. поки ти людина, пам'ятай Мене на тому 
хресті, як Я прощав, благословляв і 
зцілював Своїх катів, щоб на своєму 
нелегкому життєвому шляху ти так само 
благословляв тих, хто тебе кривдить, і 
робив усе можливе добро тим, хто чинив 
тобі зло. Той, хто діє таким чином, є Моїм 
учнем, і істинно Я кажу йому, що його біль 
завжди буде коротким, бо Я дам йому 
відчути Мою силу в моменти його 
випробування. (263, 56) 
85 Прощайте один одному, і цим ви 
знайдете полегшення для себе і для того, 
хто скривдив вас. Не носіть у своєму дусі 
тягар ненависті чи образи, будьте чисті 
серцем, і ви відкриєте таємницю миру і 
будете жити як апостоли Моєї істини. 
(243,63) 
 



Розділ  41 - Зв'язок між цим світом і 

майбутнім  
 
Натхнення та допомога від духовного світу 
1 Ви всі рухаєтеся по сходах духовної 
досконалості; одні досягли того розвитку, 
який ви зараз не можете осягнути, інші 
йдуть слідом за вами. 
2 Великі духи, великі своєю боротьбою, 
своєю любов'ю, своїм зусиллям, шукають 
гармонії зі своїми меншими братами і 
сестрами, з далекими, недбайливими; їхні 
завдання благородні і високі, їхня любов до 
моєї Божественності і до вас також дуже 
велика. 
3. ці духовні істоти знають, що вони 
створені для діяльності, для вищого 
розвитку, знають, що для дітей Божих 
немає бездіяльності. У творінні все є життя, 
рух, рівновага, гармонія; і тому ці незліченні 
істоти працюють, напружуються і радіють у 
своїй боротьбі, знаючи, що таким чином 
вони прославляють свого Господа і служать 
прогресу і досконалості свого ближнього. 
4 Сьогодні, оскільки ви зійшли зі шляху, 
позначеного для вас Моїм Законом, ви не 
знаєте, який вплив справляють на вас ці 
ваші брати і сестри; але якщо ви маєте 
чутливість сприймати ті випромінювання, 
натхнення і послання, які вони посилають 
вам, ви матимете уявлення про незліченну 
кількість занять і благородних справ, яким 
вони присвячують своє існування. 
5. ви повинні знати, що ці духовні істоти, у 
своїй любові і повазі до законів Творця, 
ніколи не беруть того, що їм не належить, 
не торкаються того, що заборонено, і не 
входять туди, куди вони знають, що не 
повинні, щоб не внести дисгармонію в 
основні компоненти творіння. 
6 Як інакше роблять це люди на землі, які в 
своєму бажанні бути великими і могутніми 
в світі, без найменшої поваги до Мого 
вчення, шукають ключем науки руйнівні 
сили природи, відкривають ворота 
невідомим силам і таким чином руйнують 
гармонію в природі, яка їх оточує! 
7 Коли людина навчиться робити себе 
сприйнятливою, щоб слухати мудрі поради 
духовного світу і таким чином дозволяти 
собі керуватися його натхненнями? 

8 Істинно кажу вам, цього було б достатньо, 
щоб безпечно привести вас на вершину 
гори, яка наближається до вас; там ви 
побачите перед собою прямий і світлий 
шлях, яким ідуть духи, які тепер тільки для 
того, щоб робити вам добро і допомагати 
вам у ваших труднощах, крок за кроком 
наближаючи вас до кінця шляху, де ваш 
Отець чекає на всіх вас. 
9. оскільки Я говорив вам про доброту і 
духовну висоту тих істот, то повинен сказати 
вам, що вони, як і ви, також мали від 
початку дар свободи волі, тобто істинну і 
святу свободу дій, що є доказом любові 
Творця до Своїх дітей. (20,28 - 36) 
10. ви йдете не самі, бо Моє заохочення і 
Моє світло з кожним із вас. Але на випадок, 
якщо цього вам здасться мало, Я поставив 
біля кожної людської істоти духовну істоту 
світла, щоб вона стежила за вашими 
кроками, давала вам відчути небезпеку, 
служила вам супутником у вашій самотності 
і посохом на життєвій дорозі. Це ті сутності, 
яких ви називаєте ангелами-хранителями 
або покровителями. 
11. ніколи не виявляйте невдячності до них і 
не будьте глухими до їхніх підказок, бо 
ваших сил не вистачить, щоб пройти всі 
життєві випробування. Вам потрібні ті, хто 
більш просунуті, ніж ви, і хто знає дещо про 
ваше майбутнє, тому що Я відкрив його їм. 
12 Боротьба цих істот дуже важка, доки ви 
не досягнете одухотворення, тому що ви 
робите дуже малий внесок зі свого боку, 
щоб підтримати їх у їхній важкій місії. 
13. коли ваша духовність дозволить вам 
відчути і сприйняти присутність тих ваших 
братів і сестер, які невидимо, без будь-
якого прояву працюють на благо вашого 
добробуту і прогресу, тоді ви пошкодуєте, 
що змусили їх стільки страждати заради 
ваших гріхів. Але коли це осяяння виникає у 
вас, то тільки тому, що воно вже стало 
світлим у вашій свідомості. Тоді 
прокинеться співчуття, вдячність і розуміння 
до них. 
14 Яке велике щастя буде у ваших 
захисників, коли вони побачать, що їхні 
зусилля підтримуються вами і що їхнє 
натхнення гармонує з вашим піднесенням! 
15 Ви маєте так багато братів і сестер і так 
багато друзів у "Духовній долині", яких ви 
не знаєте. 



16 Завтра, коли знання про духовне життя 
пошириться по всій земній кулі, людство 
усвідомить важливість тих істот, що 
знаходяться поруч з вами, і люди 
благословлять Моє провидіння. (334, 70 - 
76) 
17 Істинно кажу вам, якби віра ваша була 
тверда, то ви не мали б бажання відчувати 
присутність духовного тілесними чуттями, 
бо тоді саме дух сприймав би своєю тонкою 
чутливістю той світ, який безперервно 
пульсує навколо вас. 
18 Так, людство, якщо ви відчуваєте 
віддаленість від духовного світу, то ті істоти 
не можуть відчувати себе віддаленими від 
людини, оскільки для них немає ніяких 
відстаней, ніяких кордонів, ніяких 
перешкод. Вони живуть у духовному, а тому 
не можуть бути далекими від життя людей, 
найвищим призначенням яких є висхідний 
розвиток і вдосконалення духу. (317, 48 - 
49) 
19. єдина відстань, яка існує між вами і 
Богом, або між вами і духовною істотою, - 
це не матеріальна відстань, а духовна, 
викликана вашою непідготовленістю, 
нечистотою і неготовністю прийняти 
натхнення і духовний вплив. 
20. ніколи не ставте цю дистанцію між 
собою і вашим Учителем, або між собою і 
духовним світом, тоді ви завжди будете 
насолоджуватися благами, які Моя любов 
виливає на тих, хто знає, як її шукати. Ви 
завжди будете відчувати, що духовний світ 
близький до серця тих, хто готує себе 
відчути його. 
21 Як велика відстань, яку людство цього 
часу ставить між собою і духовним життям! 
Вона настільки велика, що сучасні люди 
відчувають Бога нескінченно далеким від 
них, а Царство Небесне вважають далеким і 
недосяжним. (321, 76 - 78) 
22 Кажу вам, що немає такого людського 
розуму, який би не жив під впливом світу 
духів. 
23 Багато хто буде заперечувати це, але 
ніхто не зможе довести, що розум людини 
не може приймати думки і вібрації не 
тільки духовних істот і своїх ближніх, але і 
мої. 
24 Це одкровення для всього людства - 
одкровення, яке, коли воно буде 
поширюватися, знайде відкриті серця, які 

приймуть його з великою радістю; так само 
воно зіткнеться з упертими супротивниками 
і борцями. 
25 Але що вони зможуть зробити, щоб 
світло духовного Царства не засяяло в житті 
людей? Якими засобами невіруючі зможуть 
усунути цю вібрацію? Хто той, хто вважає 
себе поза універсальним впливом, яким є 
творча і життєдайна сила Бога? 
26. я звертаюся до вашої совісті, до вашого 
духу і до вашого розуму, але ще раз кажу 
вам, що ви отримуєте послання, ідеї і 
натхнення з інших планів існування, і що так 
само, як ви не знаєте, звідки прийшов ваш 
дух, щоб втілитися в цьому вашому тілі, так 
само ви не знаєте, хто невидимо і 
невловимо проявляється йому. (282, 33- 37) 
  
Збентежені і недоброзичливі духи  
27 Цей раз відрізняється від першого і 
другого. Сьогодні ви живете в хаосі 
розгнузданих стихій, видимих і невидимих. 
Горе тому, хто не пильнує, бо він буде 
переможений, а той, хто озброєний, 
повинен боротися! 
28 Тисячі невидимих очей стежать за 
тобою: одні, щоб підстерегти тебе в дорозі і 
знищити, а інші, щоб захистити тебе. (138, 
26 - 27) 
29. великі легіони розгублених духовних 
істот ведуть війну з людьми, користуючись 
їхнім невіглаством, тупістю і відсутністю 
духовного бачення; а люди не озброїлися 
зброєю любові, щоб захиститися від їхніх 
нападів, і тому в цій битві вони виглядають 
беззахисними істотами. 
30 Необхідно було, щоб Моє духовне 
вчення прийшло до вас, щоб навчити вас, як 
озброїти себе, щоб перемогти в цій битві. 
31. з того невидимого світу, який плететься і 
живе у вашому власному світі, приходять 
впливи, які вражають людей - чи то в 
їхньому розумі, чи то в їхніх почуттях, чи то в 
їхній волі - і роблять їх відданими слугами, 
рабами, знаряддями, жертвами. Духовні 
прояви проявляються скрізь, а мирські 
люди все ще не бажають сприймати те, що 
оточує їхній дух. 
32 Необхідно почати битву, знищити 
темряву, щоб, коли світло розвидниться в 
людях, всі могли піднятися, об'єднані в 
істинному спілкуванні, і через молитву 
здобути перемогу в битві, яку вони ведуть 



проти тих сил, які так довго панували над 
ними. 
33 Люди і нації піддалися силі цих впливів, а 
людство цього не помітило. Рідкісні і 
невідомі хвороби, які вони продукують, 
ставлять у глухий кут людей і збивають з 
пантелику вчених. 
34. скільки розбрату, скільки сум'яття і болю 
накликала на себе людина. Відсутність 
молитви, моралі та духовності притягує до 
себе нечистих і неспокійних істот. Але що 
можна очікувати від тих, хто усамітнився 
без світла і без підготовки? 
35 Є ті, кого ви обдурили і пригнобили, кого 
ви потривожили і принизили. Вони можуть 
послати вам тільки сум'яття і темряву, вони 
можуть тільки мстити, і вони можуть тільки 
докоряти вам. (152,22 - 28) 
36 Легіони істот темряви спускаються на 
людство, як грозові хмари, викликаючи 
потрясіння, бентежачи розум і 
затьмарюючи серця. І хоча це людство має 
зброю, щоб захистити себе від цих 
підступних нападів, одні не вміють нею 
користуватися, а інші навіть не підозрюють, 
що володіють нею. (240, 53) 
37. сьогоднішнє людство, яким би великим 
воно не було у ваших очах, дуже мале в 
порівнянні зі світом духовних істот, які його 
оточують. З якою силою ці легіони 
вторгаються на шляхи людей, але вони не 
сприймають, не відчувають і не чують того 
світу, який їх оточує. (339, 29) 
38. людина, яка звикла до гріховного життя, 
здатна потягнути за собою цілий легіон істот 
темряви, які змусять її залишати на своєму 
шляху шлейф нездорових впливів. (87, 7) 
39 Якби ти побачив звідси "духовну 
долину", де перебувають матеріалізовані 
істоти - ті, хто нічого не зробив для духовної 
подорожі після цього життя, - ти був би 
розчавлений. Але ні на мить не скажеш: 
"Яка страшна Божа справедливість!". Ні, 
натомість вигукнете: "Які ж ми невдячні, які 
ж ми несправедливі і жорстокі по 
відношенню до самих себе! Наскільки ми 
збайдужіли до свого духу, наскільки ми 
стали холодними, як учні Ісуса!". 
40. тому Отець дозволив цим істотам часом 
проявлятися у ваших життях і давати вам 
болючі, страшні звістки про їхнє похмуре і 
немирне життя. Вони є мешканцями світу, 
який не володіє ні сяючим світлом духовних 

домів, ні красою землі, яку вони раніше 
населяли. (213, 52 - 53) 
41. легіони духовних істот, що безцільно 
блукають по світу і стукають у двері 
людських сердець різними способами, 
часто є голосами, які хочуть сказати вам, 
щоб ви прокинулися, відкрили очі на 
реальність, покаялися у своїх помилках і 
оновилися, щоб потім, коли ви залишите 
своє тіло в лоні землі, вам не довелося 
плакати про свою самотність, своє 
невігластво і свій матеріалізм, як це 
зробили вони. Розпізнайте в цьому, як 
світло виходить навіть з темряви, бо жоден 
лист на дереві не рухається без моєї волі; 
так само і ті духовні прояви, які 
збільшуються з кожним днем, врешті-решт 
затоплять людей таким чином, що врешті-
решт вони переможуть скептицизм 
людства. (87, 65) 
42 Моліться за тих, хто відходить від вас і 
вирушає в потойбіччя, бо не всім вдається 
знайти дорогу, не всім вдається піднятися 
духовно, і не всі досягають спокою в 
короткий час. 
43 Одні живуть у духовному в омані 
матеріального життя, інші страждають від 
жорстоких докорів сумління, треті 
заціпеніли, поховані під землею разом з 
тілом, а четверті не можуть відокремитися 
від своїх близьких, від тих, хто залишився у 
світі, бо плач, егоїзм і людське невігластво 
стримують їх, прив'язують до матерії і 
позбавляють спокою, світла і просування 
вперед. 
44 Дозвольте рухатися далі тим духам, які 
все ще перебувають у цьому світі, але він 
ще не належить їм; дозвольте їм 
відмовитися від благ, якими вони володіли і 
які любили в цьому житті, щоб вони могли 
підняти свій дух до нескінченності, де на 
них чекає істинне успадкування. (106, 35 - 
37) 
45. вашому духу буде дуже приємно бути 
прийнятим ними по прибутті в "духовну 
долину" і отримати знаки вдячності за 
милість, яку ви їм виявили. Ваша радість 
буде великою, коли ви побачите їх 
пронизаними світлом. 
46. але як сумно було б тобі зустріти той 
легіон істот, затьмарених сум'яттям, і 
дізнатися, що вони чекали від тебе вчинку 
любові, а ти не дав їм його. (287, 58) 



47. істинно кажу вам: Якщо Я ставлюся до 
вас, людей, з такою любов'ю і милосердям, 
то з такою ж турботливою любов'ю 
звертаюся і до тих, хто спокутує свої минулі 
гріхи в майбутньому житті. Я посилаю Своє 
світло цим істотам, щоб звільнити їх від 
їхнього відволікання, яке подібне до 
темряви, і від їхніх самозвинувачень, яке є 
"вогонь", щоб згодом послати їх серед 
людей; щоб ті, хто раніше сіяв біль у серцях, 
тепер, забезпечені світлом знання, стали 
благодійниками і захисниками своїх 
власних братів і сестер. (169, 6) 
 
Битва духів за народ  
48 Поза вашим людським життям існує світ 
духів, ваших братів і сестер, невидимих для 
людини істот, які борються між собою, щоб 
завоювати вас. 
49. ця боротьба має свою причину в різниці 
розвитку, на якому перебувають одні та 
інші. Тоді як істоти світла, що несуть в собі 
ідеал любові, гармонії, миру і досконалості, 
окроплюють світлом шлях людства, завжди 
надихаючи його добром і відкриваючи 
йому все, що є на благо людства, істоти, які 
все ще чіпляються за матеріалізм землі, які 
так і не змогли відірватися від свого егоїзму 
і своєї любові до світу, або ті, що 
нескінченно живлять людські пристрасті і 
нахили, засівають шлях людей плутаниною, 
затьмарюючи розум, засліплюючи серця, 
поневолюючи волю, щоб використовувати 
людей і перетворювати їх на знаряддя своїх 
планів, або використовувати їх, як своє 
власне тіло. 
50. поки Духовний Світ Світла прагне 
завоювати дух людський, щоб відкрити 
йому пролом у вічність; поки ці 
благословенні служителі невпинно 
трудяться, зростають у любові, стають 
медсестрами біля ложа болю, порадниками 
поруч з людиною, яка несе тягар великої 
відповідальності; стають наставниками 
молодих, захисниками дітей, супутниками 
тих, хто забув і живе на самоті, легіони істот 
без світла духовної мудрості і без 
окриляючого почуття любові так само 
невпинно трудяться серед людей. Але їхня 
мета не в тому, щоб полегшити вам шлях до 
духовного царства - ні, намір цих істот 
абсолютно протилежний, їхнє прагнення - 
панувати над світом, продовжувати бути 

його господарями, увічнити себе на землі, 
панувати над людьми і зробити їх своїми 
рабами і знаряддям своєї волі - одним 
словом: не дати їм відібрати те, що вони 
завжди вважали своїм: світ. 
51. Отже, учні, між одними та іншими 
істотами відбувається жорстока битва - 
битва, яку ваші фізичні очі не бачать, але 
відблиски якої ви відчуваєте день за днем у 
вашому світі. 
52 Для того, щоб це людство могло 
захистити себе і звільнитися від поганих 
впливів, воно потребує знання істини, яка 
його оточує, воно повинно навчитися 
молитися духом, а також воно повинно 
знати, якими здібностями наділене його 
єство, щоб мати можливість 
використовувати їх як зброю в цій великій 
битві добра проти зла, світла проти 
темряви, одухотворення проти 
матеріалізму. 
53 Саме Духовний Світ Світла працює, 
бореться і готує все для того, щоб одного 
разу світ став на шлях одухотворення. 
54. подумайте про все це, і ви зможете 
уявити собі запеклість цієї боротьби ваших 
духовних братів і сестер, які прагнуть до 
спасіння людей, - боротьби, яка є для них 
чашею, з якої ви постійно даєте їм пити 
жовч невдячності, оскільки ви обмежуєтеся 
тим, що отримуєте від них все те добро, 
яким вони вас обдаровують, але ніколи не 
стаєте поруч з ними, щоб допомогти їм у 
їхній боротьбі. 
55 Мало тих, хто знає, як приєднатися до 
них, мало тих, хто сприйнятливий до їхніх 
натхнень і слідує їхнім вказівкам. Але якими 
сильними вони йдуть по життю, якими 
захищеними відчувають себе, які 
захоплення і натхнення окрилюють їх дух! 
56 Більшість людей розривається між цими 
двома впливами, не вибираючи жодного, 
не віддаючись повністю матеріалізму, але й 
не докладаючи зусиль, щоб звільнитися від 
нього і одухотворити своє життя, тобто 
піднести його через добро, знання і духовну 
силу. Вони все ще повністю воюють самі з 
собою. 
57 Ті, хто повністю підкорився матеріалізму, 
навіть не дбаючи про голос совісті, і хто 
нехтує всім, що стосується їхнього духу, 
більше не воюють, вони переможені в бою. 
Вони вважають, що перемогли, вважають 



себе вільними, і не розуміють, що вони 
в'язні, і що для їх звільнення необхідно, 
щоб легіони світла спустилися до темряви. 
58. я посилаю це послання світла всім 
народам землі, щоб люди могли 
прокинутися, щоб вони усвідомили, хто є 
ворогом, з яким вони повинні боротися, 
поки не переможуть його, і яку зброю вони 
носять, не знаючи про це. (321, 53 - 63) 
 
Зв'язок з духовним світом Бога  
59. учні, прокиньтеся і розпізнайте час, в 
якому ви живете. Кажу вам: як ніхто не в 
змозі зупинити Моє правосуддя, так ніхто 
не зможе закрити ворота в потойбіччя, які 
відкрила для вас Моя милість. Ніхто не 
зможе перешкодити посланням світла, надії 
і мудрості, що доходять до людства з тих 
світів. (60, 82) 
60. я дозволив вам на короткий час увійти в 
контакт з істотами потойбічного світу, чого я 
не схвалював у "Другу Еру", бо ви тоді не 
були до цього готові - ні вони, ні ви. Ці двері 
відчинені Мною в цей час, і через них Я 
роблю об'явлення Моїх пророків і деякі з 
Моїх обітниць збуваються. 
61. 1866 року ці невидимі двері відкрилися 
для вас, а також для органу передачі тих, 
хто був обраний для цього, щоб зробити 
відомим те послання, яке Духи Світла 
принесуть людям. 
62 Перед тим роком духи виявили себе в 
народах і племенах землі, і це були 
передвісники Мого приходу. (146, 15) 
63. якби сучасні люди не були такими 
жорсткими і черствими, вони, безсумнівно, 
постійно отримували б послання з 
духовного світу, і час від часу вони виявляли 
б себе оточеними безліччю істот, які 
невпинно працюють над пробудженням 
людей, і вони виявили б, що вони ніколи не 
самотні. 
64 Одні називають цей світ "невидимим", 
інші - "потойбічним". Але чому? Просто 
тому, що їм бракує віри, щоб "побачити" 
духовне, і тому, що їхня людська убогість 
змушує їх відчувати себе далекими і 
чужими у світі, який вони повинні відчувати 
у своїх серцях. (294, 32 - 33) 
65. ви дивуєтеся, що духовна істота 
проявляє або спілкується з вами, не 
замислюючись про те, що ви теж 

проявляєте себе і навіть проявляєтеся в 
інших світах, в інших сферах. 
66. твоя "плоть" [душа] не усвідомлює, що 
твій дух з'єднується зі Мною в хвилини 
молитви, вона не здатна сприйняти 
наближення до Господа за допомогою 
цього дару - не тільки до Мого духу, але й 
до духу твоїх духовних братів і сестер, про 
яких ти згадуєш у хвилини молитви. 
67. вам також не відомо, що в години 
вашого відпочинку, коли тіло спить, дух, 
відповідно до свого рівня розвитку та 
одухотворення, відокремлюється від тіла і 
з'являється в далеких місцях, навіть у 
духовних світах, які ваш розум не може 
навіть уявити. 
68. ніхто не дивується цим одкровенням. 
Зрозумійте, що ви нині наближаєтеся до 
завершення віків. (148, 75 - 78) 
69. я хочу, щоб чисті думки були мовою, 
якою ви спілкуєтеся з вашими братами і 
сестрами, які живуть в духовному, щоб ви 
розуміли один одного таким чином, і 
воістину, ваші заслуги і ваші добрі справи 
будуть корисними для них; так само, як 
вплив тих Моїх дітей, їх натхнення і їх захист 
будуть потужною допомогою для вас на 
вашому життєвому шляху, щоб ви могли 
разом прийти до Мене. 
70 Одухотворяйте себе, і ви відчуєте у 
своєму житті благотворну присутність цих 
істот: ласку матері, яка залишила свою 
дитину на землі, тепло і пораду батька, 
якому також довелося піти з життя. (245, 7 - 
8) 
71. ця робота буде розкритикована і 
відкинута багатьма, коли вони дізнаються, 
що духовні сутності заявили про себе в ній. 
Але не хвилюйтеся, бо боротися з цією 
частиною мого вчення будуть тільки 
невігласи. 
72. як часто апостоли, пророки і посланці 
Господні промовляли до світу під впливом 
духовних істот світла, а людство цього не 
усвідомлювало, і як часто кожен з вас діяв і 
говорив під впливом волі духовних 
сутностей, а ви цього не усвідомлювали! І 
саме це, що завжди відбувалося, я вам 
зараз підтвердив. (163, 24 - 25) 
73. якщо тільки цікавість спонукає тебе 
прагнути до єднання з потойбічним, ти не 
знайдеш істини; якщо бажання величі або 
марнославства спонукає тебе до неї, ти не 



отримаєш істинного прояву. Якщо спокуса 
спокусить ваше серце фальшивими цілями 
або егоїстичними інтересами, ви також не 
отримаєте спілкування зі світлом Мого 
Святого Духа. Тільки ваше благоговіння, 
ваша чиста молитва, ваша любов, ваше 
милосердя, ваше духовне піднесення 
спричинять диво, коли ваш дух розправить 
крила, подолає простори і досягне духовних 
домівок, наскільки на те буде Моя Воля. 
74. це благодать і розрада, яку Святий Дух 
призначив для вас, щоб ви побачили один і 
той самий дім і переконалися, що немає 
смерті і немає відчуження, що жодне з Моїх 
створінь не вмирає щодо Вічного Життя. Бо 
в цей "Третій Час" ви також зможете 
обійняти в духовних обіймах тих істот, які 
відійшли з цього земного життя і яких ви 
знали, яких любили і втратили в цьому світі, 
але не у вічності. 
75. багато хто з вас вступив в контакт з цими 
істотами за допомогою моїх "працівників". 
Але істинно кажу вам, що це не досконалий 
спосіб встановлення контакту, і 
наближається час, коли втілені і невтілені 
духовні істоти зможуть спілкуватися один з 
одним від духу до духу, не використовуючи 
поки що ніяких матеріальних або людських 
засобів, а саме - через натхнення, через дар 
духовної тонкощі, одкровення або 
передчуття. Очі вашого духу зможуть 
сприймати присутність потойбічного, тоді 
ваше серце відчує прояви життя істот, що 
населяють "духовну долину", і тоді радість 
вашого духу, а також ваше знання і любов 
до Отця будуть великими. 
76. тоді ви дізнаєтеся, що таке життя вашого 
духу, хто він є і ким він був, пізнавши себе, 
не бачачи себе в таких вузьких межах, як ті, 
що відповідають вашим тілам. Бо Отець 
каже вам: хоч ваша тілесна матерія справді 
мала, - як подібний до Мого Божественного 
Духа ваш дух! (244,21-24) 
 

Розділ  42 - Провина і спокута, 

випробування і страждання  
 
Необхідність покаяння та спокути 
1 якщо Я часто дозволяю вам пити ту саму 
чашу, яку ви давали своїм братам, то це 
тому, що деякі тільки так зрозуміють зло, 
яке вони заподіяли; і, пройшовши через те 

саме випробування, через яке вони 
змусили пройти інших, вони пізнають біль, 
який вони змусили їх відчути. Це 
просвітлить їхній дух і призведе до 
розуміння, покаяння і, як наслідок, до 
виконання мого Закону. 
2 Якщо ж ви хочете уникнути страждань і не 
випити чашу гіркоти, то можете це зробити, 
сплативши свій борг через покаяння, через 
добрі справи, через усе, що велить вам 
робити ваше сумління. Так ви повернете 
борг любові, повернете честь, життя або 
мир, здоров'я, радість або хліб, які ви 
відібрали у своїх ближніх. 
3 Подивіться, наскільки реальність Моєї 
праведности відрізняється від того, що ви 
мали про свого Батька! 
4 Не забувайте: якщо Я сказав вам, що ніхто 
з вас не загине, то, звичайно, Я сказав вам, 
що кожен борг має бути сплачений і кожен 
переступ має бути викреслений з книги 
життя. Вибирати шлях до Мене - тільки вам. 
Ви все ще маєте свободу волі. 
5 Якщо ви віддаєте перевагу закону 
відплати старого, як це досі роблять люди з 
гордих народів, то подивіться на їхні 
результати! 
6. якщо ви хочете, щоб лікоть, яким ви 
міряєте своїх ближніх, міряв і вас, вам 
навіть не потрібно чекати вашого входу в 
інше життя, щоб отримати Мою 
праведність; бо тут (на землі), коли ви 
найменше цього очікуєте, ви опинитеся в 
такому ж критичному становищі, в яке ви 
поставили своїх ближніх. 
7 але якщо ви хочете, щоб вищий закон 
прийшов вам на допомогу, не тільки 
звільнив вас від болю, якого ви найбільше 
боїтеся, але і вселив у вас благородні думки 
і добрі почуття, моліться, призивайте Мене, 
а потім ідіть своїм шляхом боротьби, щоб 
ставати все кращими і кращими, щоб бути 
сильними у випробуваннях - словом, щоб з 
любов'ю віддавати борг, який ви 
заборгували своєму Батькові і своєму 
ближньому. (16, 53 - 59) 
8 Часто Мене запитують: "Учителю, якщо Ти 
прощаєш наші провини, то чому дозволяєш 
нам спокутувати їх болем?". На це я кажу 
вам: Я прощаю вас, але необхідно 
спокутувати ті гріхи, щоб ви могли 
відновити чистоту свого духу. (64, 14) 



9 Я сказав вам, що навіть остання пляма 
зітреться з серця людини, але ще кажу вам, 
що кожен повинен змити свою власну 
пляму. Пам'ятайте, що Я сказав вам: "Якою 
мірою міряєте, такою відміряють і вам", і 
"що посієте, те й пожнете". (150,47) 
10. з матеріальних підношень, які 
приносить Мені людство, Я приймаю лише 
добрі наміри, якщо вони справді добрі, бо 
подарунок не завжди виражає щедрі і 
благородні наміри. Як часто люди 
приносять Мені свої жертви, щоб прикрити 
свої злі вчинки або щось вимагати від Мене 
натомість. Ось чому Я кажу вам, що мир 
духу не можна купити, що ваші темні плями 
не змиються матеріальними благами, навіть 
якщо б ви могли запропонувати Мені 
найбільший скарб. 
11 Покаяння, скорбота про те, що образили 
Мене, оновлення, виправлення, 
відшкодування за скоєні гріхи, і все це зі 
смиренням, якого Я навчив вас, - так, тоді 
люди приносять Мені справжні жертви 
серця, розуму і думки, нескінченно більш 
приємні вашому Отцеві, ніж пахощі, квіти і 
свічки. (36, 27 - 28) 
  
Закон про спокуту  
12. ти мав одну можливість за іншою, і в 
цьому ти можеш розпізнати Мою безмежну 
любов до тебе; бо Я дарував тобі дари і 
давав твоєму єству можливість 
виправитися, очистити і вдосконалити свій 
дух, замість того, щоб карати тебе або вічно 
засуджувати, як ти звик думати. 
13 Хто, знаючи ці вчення і вважаючи їх 
істинними, наважився б відвернутися від 
свого завдання на землі, знаючи, що цим 
він спричинить ще більш сувору спокуту для 
свого духу? 
14 Бо хоча правда, що Моя праведність дає 
вам нові можливості вивести плями і 
виправити помилки, але правда також і те, 
що з кожною можливістю збільшується 
кількість випробувань, і що праця і 
страждання стають щоразу інтенсивнішими, 
так само, як серйознішими стають помилки, 
що їх ви робите. 
15. вашим обов'язком - не варто говорити 
про покарання - буде відновити, поновити, 
загладити провину і сплатити до останнього 
борг. Ніхто - ні ваш Небесний Отець, ні ваші 
брати і сестри на землі або в "духовній 

долині" - не зробить того, що повинні 
зробити тільки ви, хоча Я кажу вам, що 
завжди буду відповідати на ваш заклик. 
Коли ти відчуєш себе самотнім і покинутим, 
ти відчуєш Мою присутність, і духовний світ 
завжди прийде, щоб підтримати тебе в 
тягарі твого хреста. (289, 45 -47) 
16 Тільки Моя любов і Моя справедливість 
можуть захистити сьогодні тих, хто голодує і 
жадає її. Я один, у своїй досконалій 
справедливості, здатний прийняти того, хто 
вкорочує собі віку. 
17 Якби вони знали, що занепад духу 
страшніший за самотність у цьому світі, то 
терпляче і мужньо витримали б до 
останнього дня свого земного існування. 
(165, 73 - 74) 
18. я не знищую жодного з Моїх дітей, як би 
вони не ображали Мене, Я зберігаю їх і даю 
їм можливість спокутувати свою провину і 
повернутися на шлях, з якого вони зійшли. 
Але хоча Я простив їх, вони стоять перед 
плодами своїх справ, і саме вони судять їх і 
вказують їм правильний шлях. (96, 55) 
 
Причина випробувань і страждань  
19 Пізнайте себе! Я дивився на існування 
людей усіх часів і знаю, що було причиною 
всіх їхніх страждань і нещасть. 
20. з найдавніших часів Я бачив, як люди 
забирали життя один в одного через 
заздрість, через матеріалізм, через жадобу 
влади; вони завжди нехтували своїм духом, 
вважаючи себе лише матерією, і коли 
настала година залишити людську форму на 
землі, залишилося лише те, що вони 
створили в своєму матеріальному житті, не 
пожинаючи ніякого блаженства для духу, 
бо вони не шукали його, не думали про 
нього, не дбали про чесноти духу, ні про 
знання. Вони задовольнялися життям, не 
шукаючи дороги, яка веде їх до Бога. (11, 42 
- 43) 
21. сьогодні, незважаючи на прогрес вашої 
цивілізації, ви все більше і більше 
віддаляєтеся від матеріальної природи, а 
також від духовного, від чистого, від того, 
що від Бога. Тому з кожним етапом свого 
життя ви впадаєте у все більшу і більшу 
слабкість, у все більші і більші страждання, 
незважаючи на ваше бажання ставати 
сильнішими і щасливішими з кожним днем, 
проведеним на землі. Але ви зараз зробите 



крок вперед у виконанні мого закону, о 
жителі землі! (16, 35) 
22. випробування, з якими ти стикаєшся на 
своєму життєвому шляху, не випадкові, Я 
послав їх тобі для того, щоб ти набув заслуг. 
Жоден листок на дереві не ворухнеться без 
Моєї Волі, і Я перебуваю як у великих, так і 
в малих справах творіння. 
23 Пильнуйте й моліться, щоб ви зрозуміли, 
який плід маєте пожинати від усякого 
випробування, щоб коротшою була ваша 
спокута. Візьміть свій хрест з любов'ю, і Я 
зроблю так, що ви будете нести свою 
спокуту з терпінням. (25, 6) 
24. якщо серед сміху, насолод і суєти люди 
забувають Мене і навіть відрікаються від 
Мене, то чому вони впадають у відчай і 
тремтять, коли пожинають врожай сліз, що 
мучить їхній дух і тіло? Потім вони 
богохульствують, кажучи, що Бога немає. 
25. людина досить смілива, щоб грішити, 
щоб відхилятися від шляху Мого Закону; 
але Я запевняю вас, що вона надзвичайно 
боягузлива, коли справа доходить до 
спокутування і сплати своїх боргів. Проте Я 
зміцнюю вас у вашому боягузтві, захищаю 
вас у ваших слабкостях, вириваю вас із 
летаргії, витираю ваші сльози і дарую вам 
нові можливості, щоб ви змогли повернути 
втрачене світло і знайти забутий шлях Мого 
Закону. 
26 Я прийшов, щоб принести вам, як і в 
Другу Еру, хліб і вино життя, як для духа, так 
і для тіла, щоб ви жили в гармонії з усім, що 
створив ваш Отець. 
27 На Моїх дорогах чесноти розквітають, а 
на ваших - терня, безодня та гіркота. 
28. хто говорить, що шляхи Господні повні 
терня, той не знає, що говорить, бо Я не 
створив болю жодному з Моїх дітей; але ті, 
хто зійшов зі шляху світла і миру, повинні 
будуть зазнати наслідків своєї провини, 
коли повернуться до Нього. 
29 Нащо ви випили чашу страждання? Чому 
ви забули заповідь Господню, а також 
місію, яку Я поклав на вас? Тому що ви 
замінили Мій Закон своїм, і ось вам 
результати вашої марнославної мудрості: 
гіркі страждання, війни, фанатизм, 
розчарування і брехня, які душать вас і 
наповнюють відчаєм. І найболючіше для 
матеріалізованої людини, для того, хто все 
підпорядковує своїм розрахункам і 

матеріальним законам цього світу, - це те, 
що після цього життя він все одно понесе з 
собою тягар своїх відхилень і нахилів. Тоді 
страждання вашого духу будуть дуже 
великими. 
30 Скиньте тут із себе тягар гріха, виконайте 
Мій Закон і приходьте незабаром. 
Попросіть вибачення у всіх, кого ви 
скривдили, а решту залиште Мені, бо 
недовгим буде ваш час любити, якщо ви 
дійсно вирішите це зробити. (17, 37 - 43) 
31. прийдіть до Мене всі, хто носить у серці 
своєму прихований смуток. Ви таємно 
носите в собі біль, який заподіяла вам 
зрада, і гіркота ваша дуже велика, тому що 
це була дуже улюблена істота, яка завдала 
вам глибокого болю. 
32 Будьте спокійні в собі, щоб молитва 
просвітила вас, і щоб ви знали, чи не ви 
були колись причиною того, що вас 
зрадили. Тоді молитва зміцнить вас у думці, 
що ви повинні прощати тих, хто зраджує вас 
у вашій любові, у вашій вірі, у вашій довірі. 
33 Істинно кажу вам, що в ту саму мить, 
коли ви пробачите того, хто образив вас, ви 
відчуєте Мій мир повною мірою; бо в ту 
мить ваш дух з'єднається з Моїм, і Я 
розгорну Свою мантію, щоб пробачити вас і 
огорнути вас обох Своєю любов'ю. (312, 49 - 
51) 
34 Поправді каже вам Учитель: Кожному 
духові приготував Я Царство миру та 
досконалості. Але цьому Царству, яке Я 
приготував, протистоїть інше Царство - світ. 
Якщо моє царство завойовується 
смиренням, любов'ю і чеснотами, то для 
захоплення іншого царства потрібні 
зарозумілість, амбіції, гордість, жадібність, 
егоїзм і злість. 
35. у всі часи світ чинив опір Моєму 
Царству, у всі часи ті, хто йшов за Мною, 
зазнавали переслідувань і спокус на своєму 
шляху, чи то від видимих впливів, чи то від 
невидимих сил. 
36. це не єдиний раз, коли ви йшли через 
терни, щоб досягти Мене, це не перший 
раз, коли ваш дух спотикався, намагаючись 
досягти Моєї Присутності. У всі часи ви вели 
боротьбу в глибині свого єства. 
37. натхнення Мого Духа осяяло ваше 
внутрішнє єство і запалило битву з темними 
силами, з фальшивими вогнями, 
фальшивими чеснотами, з матерією, з усім 



зайвим, з усією фальшивою славою цього 
світу. (327, 3) 
38 Благословляю біль, який ви перетерпіли 
за Мене, бо все, що ви терпите за Мене, 
зробить вас вічно гідними. (338,61) 
 
Віра, покора і смирення у випробуваннях  
39 Людське життя є для духу горнилом, в 
якому він очищається, і ковадлом, на якому 
він виковується. Важливо, щоб людина 
мала ідеал у своєму дусі, віру в свого 
Творця і любов до своєї долі, щоб терпляче 
нести свій хрест до вершини своєї Голгофи. 
40 Без віри у вічне життя людина впадає у 
відчай при всіх тяжких випробуваннях, без 
високих ідеалів занурюється в матеріалізм, 
а без сили перенести розчарування гине в 
зневірі або пороці. (99, 38 - 39) 
41 Кажу вам, любіть свій хрест, бо якщо ви 
повстанете проти нього, несучи його на 
своїх плечах, то біль розірве глибоку рану в 
ваших серцях. Я воістину люблю свій хрест, 
люди, але чи знаєте, як Я називаю свій 
хрест? Мій хрест складається з вас, люди, 
яких я так люблю. (144, 20) 
42. віра, покірність і смиренність перед тим, 
що Я постановив, зроблять шлях 
випробувань коротшим, бо тоді ви не 
будете проходити шлях страждань більше 
одного разу. Але якщо у випробуваннях 
виникне бунт, невдоволення або навіть 
богохульство, то відвідини триватимуть 
довше, бо тоді вам доведеться пройти цей 
шлях знову, поки урок не буде засвоєний. 
(139, 49) 
43. кажу вам: випробування, які людина 
створила для себе в цей час, дуже важкі, бо 
вони необхідні для її спасіння. 
44 На коханій кожній людині відбудеться 
божественне правосуддя, яке вимагатиме 
звіту за роботу кожного людського 
створіння. 
45 Як важливо, щоб людина досягла 
пізнання того, що означає духовна спокута, 
щоб, визнаючи, що дух має минуле, яке 
знає тільки Бог, вона могла прийняти свою 
чашу страждань з любов'ю, терпінням, 
повагою і навіть радістю, знаючи, що тим 
самим вона змиває минулі і теперішні 
плями, сплачує борги і здобуває заслуги 
перед Законом. 
46. не буде духовного піднесення в болю, 
поки не буде страждати з любов'ю, з 

повагою до Моєї справедливості і не 
змириться з тим, що кожен здобув для 
себе. Але тільки це піднесення серед 
випробувань зможе дати людям знання про 
те, що таке закон духовного відшкодування. 
(352,36 - 37, 42 - 43) 
 
Сенс страждання і болю 
47. якщо приписувати життєві 
випробування випадковості, то навряд чи 
зможеш бути сильним. Але якщо ви маєте 
уявлення про те, що таке спокута, що таке 
справедливість і відшкодування, ви 
знайдете піднесення і віддастеся у своїй 
вірі, щоб перемогти у випробуваннях. 
48. це Моя Воля випробовувати ваш дух 
різними способами, бо Я формую, формую і 
вдосконалюю його. Для цього Я 
використовую всі речі і всіх людей; як 
знаряддя Я використовую і праведника, і 
нечестивця. Одного разу Я використовую 
світло, іншого разу Я роблю темряву Моїм 
слугою. Тому Я кажу вам: коли ви опинитеся 
в критичній ситуації, згадайте Мене, вашого 
Вчителя, Який з усією любов'ю пояснить 
вам причину цього випробування. 
49. є чаші, які всі повинні випити, одні 
раніше, а інші пізніше, щоб усі зрозуміли і 
полюбили Мене. Нещастя, хвороби, 
наклепи, безчестя - це дуже гіркі чаші, які не 
тільки доходять до вуст грішника. 
Пам'ятайте, що в ті "Другі часи" Всевишній 
спорожнив найгіркішу чашу, яку тільки 
можна собі уявити. Послух, смирення і 
любов, з якою випивається чаша страждань, 
зробить хрест легшим, а випробування 
пройде швидше. (54, 4 - 6) 
50 Все, що вас оточує, має на меті очистити 
вас, але не всі сприйняли це так. Нехай біль, 
який ви п'єте з чаші страждань, не буде 
безплідним. З болю можна отримати світло, 
яке є мудрістю, лагідністю, силою і 
чуйністю. (81,59) 
51 Знайте, учні, що біль видаляє поганий 
плід із вашого серця, дає вам досвід і 
змушує виправляти ваші помилки. 
52 Так випробовує вас Отець ваш, щоб 
розум ваш став світлим. Але якщо ви не 
розумієте і безплідно страждаєте через те, 
що не відкриваєте для себе сенс Моїх 
мудрих уроків, то ваш біль безглуздий і ви 
не оцінюєте урок. (258,57 - 58) 



53 Люди кричать: Якщо є Бог милосердя і 
любові - чому добрі повинні страждати від 
злих, праведні - від грішних? 
54. істинно кажу вам, діти мої, ніхто не 
приходить у цей світ тільки для свого 
спасіння. Він не є поодиноким індивідом, а 
є частиною цілого. 
55 Чи в людському організмі здоровий і 
досконалий орган не страждає, коли інші 
органи хворіють? 
56. це матеріальне порівняння, щоб ви 
могли зрозуміти відносини, які існують між 
кожною людиною та іншими. Добрі повинні 
страждати від рук поганих, але й добрі не 
зовсім невинні, якщо вони не працюють для 
духовного прогресу своїх братів і сестер. 
Але як особистість, кожен несе свою 
відповідальність, і, будучи частиною Мого 
духу і подібним до Нього, він має волю і 
розум, щоб сприяти прогресу всіх. (358, 18 - 
19) 
57. правильно витлумачуй Моє вчення, не 
думай, що Мій дух радіє, коли бачить твої 
страждання на землі, або що Я хочу 
позбавити тебе всього, що тобі приємно, 
щоб порадувати Мене цим. Я прийшов, щоб 
змусити вас визнати і дотримуватися Моїх 
законів, тому що вони гідні вашої поваги і 
уваги, і тому що їх дотримання принесе вам 
вічне блаженство і мир. (25, 80) 
58. я повинен сказати вам, що поки ви 
живете на землі, ви можете намагатися 
зробити своє існування на ній якомога 
приємнішим. Не обов'язково безперервно 
плакати, страждати і "стікати кров'ю", щоб 
заслужити спокій у потойбічному житті. 
59. якби ви могли перетворити цю землю з 
долини сліз на світ щастя, де ви любили б 
один одного, де ви прагнули б творити 
добро і жити за Моїм Законом, істинно 
кажу вам, таке життя було б ще більш 
гідним і піднесеним в Моїх очах, ніж 
існування, повне страждань, нещасть і сліз, 
яким би великим не було ваше бажання їх 
терпіти. (219,15 - 16) 
60 Радійте, що жоден біль не триває вічно; 
ваші страждання тимчасові і скоро 
минають. 
61 Час спокути і очищення швидкоплинний 
для того, хто дивиться на випробування з 
духовністю; з іншого боку, для того, хто 
повністю поглинений матеріалізмом, те, що 

в дійсності дуже скоро закінчиться, 
триватиме довго. 
62 Як минають удари твого серця, так у 
нескінченності минає життя людини. 
63 Нема причини для страху, бо як зітхання 
минає, як сльоза проливається, як слово 
промовляється, так минають страждання 
людські. 
64 У безмежній ніжності Бога всі твої болі і 
печалі повинні розчинитися в ніщо. (12, 5-9) 
 

Розділ  43 - Хвороба, зцілення та 

оновлення  
 
Походження та значення захворювання  
1. коли людина, опускаючи молитву і добрі 
справи, відходить від шляху добра, вона 
втрачає свою моральну силу, свою 
духовність, піддається спокусам, і в своїй 
немочі допускає гріхи, а від них хворіє 
серце. 
2 Але Я прийшов, як лікар, до табору 
хворого, і віддав йому всю Свою любов і 
турботу. Світло Моє було як прісна вода на 
розпечених лихоманкою губах, і коли він 
відчув Мій бальзам на чолі, то сказав Мені: 
"Господи, тільки Твоє милосердя може 
врятувати мене. Я дуже хворий душею і 
смерть прийде до мене дуже скоро". 
3 А Я сказав йому: "Не помреш, бо Я, що є 
Життя, прийшов, і все, що ти втратив, 
повернеться тобі". (220, 39) 
4 Які заслуги може набути хвора людина, 
яка не здатна до жодних зусиль? Його 
заслуги можуть бути багатогранними і 
великими, якщо він уміє озброїтися 
терпінням і покорою, якщо він смиренний 
перед Божественною Волею і здатний, 
незважаючи на свій біль, благословляти 
Мене. Бо його приклад просвітить багато 
сердець, які живуть у темряві, які впадають 
у відчай і віддаються пороку або думають 
про смерть, коли їх спіткає випробування. 
5 Якщо на своєму шляху ці люди зустрінуть 
приклад віри, смирення і надії, що походить 
від серця, яке також багато страждає, бо 
несе дуже важкий хрест, вони відчують, що 
їхнього серця торкнувся промінь світла. 
6 Це дійсно так: оскільки вони не були 
здатні почути голос власної совісті, вони 
повинні були отримати духовне світло 



совісті, яке інша людина передала їм своїм 
прикладом і вірою. 
7 Не здавайтеся, ніколи не оголошуйте себе 
невдахами, не схиляйтеся перед тягарем 
своїх страждань. Завжди майте перед 
очима палаючий світильник вашої віри. Ця 
віра і ваша любов врятують вас. (132, 38 - 
39) 
 
Зцілення власними силами  
8 Ви просите Мене зцілити вас, але істинно 
кажу вам: Ніхто не може бути кращим 
лікарем, ніж ви самі. 
9 Яка користь від того, що Я зцілю вас і 
зніму ваш біль, якщо ви не виправите своїх 
провин, гріхів, пороків і недосконалостей? 
Не біль є причиною ваших хвороб, а ваші 
гріхи. Бачите, ось звідки береться біль! Тому 
боріться з гріхом, відмежовуйтесь від нього, 
і все буде добре. Але зробити це - ваше 
завдання. Я тільки вчу вас і допомагаю вам. 
10. якщо ви відкриєте причину своїх 
страждань через свою совість і докладете 
всіх зусиль для боротьби з нею, ви повною 
мірою відчуєте Божественну силу, яка 
допоможе вам вийти переможцем у цій 
боротьбі і здобути свою духовну свободу. 
11 Яким же великим буде твоє 
задоволення, коли ти відчуєш, що завдяки 
власним заслугам ти досягнув свободи від 
болю і знайшов мир. Тоді скажеш: "Отче 
мій, Слово Твоє зцілило мене. Твоє вчення 
було моїм спасінням". (8, 54 - 57) 
12 Істинний цілющий бальзам, люди, - той, 
що зцілює всі хвороби, - походить від 
любові. 
13 Любіть духом, любіть серцем і розумом, 
тоді у вас буде достатньо сили не тільки для 
зцілення хвороб тіла або для втіхи в малих 
людських потребах, але і для прояснення 
духовних таємниць, великих страхів духу, 
його тривог і докорів сумління. 
14 Той бальзам послаблює великі 
випробування, запалює світло, заспокоює 
муки, розтоплює кайдани, що стискають. 
15 Людина, покинута наукою, повернеться 
до здоров'я і життя при зіткненні з "цим 
бальзамом; дух, що віддалився, 
повернеться при слові любові брата, який 
кличе його (296, 60 - 63). 
16 Скасувати біль! Життя, створене Мною, 
не наповнене болем. Страждання 
виникають через непослух і гріхи дітей 

Божих. Біль характерний для життя, яке 
створили люди у своїй розбещеності. 
17 Підніміть очі ваші і відкрийте для себе 
красу Моїх діл. Підготуйтеся внутрішньо, 
щоб ви могли почути Божественний 
концерт, не виключіть себе з цього свята. 
Якщо ви відгородилися від себе, то як ви 
могли б розділити це блаженство? Ви б 
жили сумно, мучилися і хворіли. 
18. я хочу, щоб ви були гармонійними 
нотами у вселенському концерті, щоб ви 
зрозуміли, що вийшли з джерела життя, 
щоб відчули, що в кожному дусі - Моє 
світло. Коли ви досягнете повної зрілості, в 
якій зможете сказати Мені: "Отче, підкори 
дух мій Духові Твоєму, і волю мою, і життя 
моє". 
19 Зрозумій, що ти не зможеш сказати 
цього, доки твої чуття хворі, а дух егоїстично 
відокремлений від правильного шляху. 
20 Ви живете під муками хвороб або 
страхом заразитися ними. Але що значить 
фізична хвороба у порівнянні з 
переступанням духу? Нічого, якщо дух 
здатний піднятися, бо в Моїй милості ви 
завжди знайдете допомогу. 
21 Як кров тече по ваших жилах і оживляє 
все тіло, так сила Божа пронизує ваш дух, як 
потік життя. Немає причин хворіти, якщо ти 
виконуєш закон. Життя - це здоров'я, 
радість, щастя, гармонія. Якщо ви хворі, ви 
не можете бути вмістилищем божественних 
благ. 
22 Ви, люди з хворим розумом, серцем або 
тілом, - говорить вам Учитель: Просіть свого 
духа, який є дитям Всевишнього, повернути 
на правильний шлях, зцілити ваші недуги і 
допомогти вам у ваших слабкостях. (134, 57 
- 59) 
 
Оновлення людини  
23 З марнославством - слабкістю, яка була 
помітна вже в першій людині, - буде 
боротися через одухотворення. Це 
боротьба, яка завжди існувала між духом і 
"плоттю" [душею]. Бо якщо дух у своєму 
прагненні до сутності Отця тяжіє до Вічного 
і Високого, то "плоть" шукає лише того, що її 
задовольняє і лестить їй, навіть якщо це на 
шкоду духу. 
24 Ця боротьба, яка проявляється в кожній 
людині, є силою, що виникає в самій 
людині в результаті впливу, який чинить на 



неї світ. Бо земне вимагає всього того, що 
відповідає його природі. 
25 Якщо дух здатен контролювати цю силу і 
спрямовувати її в правильному напрямку, 
то він гармонізує обидві природи у власній 
істоті і досягне їхнього прогресу і 
піднесення. Якщо ж він дозволить, щоб над 
ним панувала сила "плоті", то виявиться 
спокушеним на погане, буде човном без 
керма посеред бурі. (230, 64) 
26. ви - невіруючі і сумніваєтеся - не можете 
повірити у світ справедливості, не можете 
уявити собі життя в любові і чесноті на 
вашій землі. Одним словом, ви вважаєте 
себе нездатними ні на що хороше і не маєте 
віри в себе. 
27. але Я вірю в вас, Я знаю насіння, яке є в 
кожному з Моїх дітей, бо Я створив їх, бо Я 
дав їм життя через Мою любов. 
28. я дійсно покладаю надію на людину, 
вірю в її спасіння, в те, що вона стане 
гідною, і в її прогрес. Бо, коли Я створив 
його, Я призначив його володарем землі, на 
якій він повинен був створити місце любові 
і миру, і Я також призначив, щоб його дух 
зміцнів у життєвій боротьбі, щоб по заслугах 
він міг досягти життя у світлі Царства 
досконалості, яке є його вічним спадком. 
(326,44-46) 
 

Розділ  44 - Життя в Божественному 
сенсі  
 
Необхідний баланс  
1 Доля кожної людини позначена її 
духовним завданням і її людським 
завданням. Обидва мають бути в гармонії 
один з одним і прагнути до єдиної мети. 
Істинно кажу вам: Я буду оцінювати не 
тільки ваші духовні справи, але й ваші 
матеріальні справи. Бо в них Я відкрию 
чесноти, які допоможуть вашому духу 
досягти Мене. (171, 23) 
2 Досі зарозумілість людини змушувала її 
нехтувати духовною частиною, а відсутність 
цих знань заважала їй бути досконалою. 
3 До тих пір, поки людина не навчиться 
тримати в гармонії свої фізичні і свої духовні 
сили, вона не зможе знайти баланс, який 
повинен існувати в її житті. (291, 26 - 27) 
4 Учень: Хоча ти живеш у світі, ти можеш 
жити духовним життям. Бо не треба думати, 

що одухотворення полягає в тому, щоб 
відвернутися від того, що відповідає тілу, а 
в тому, щоб привести людські закони в 
гармонію з Божественними. 
5 Блаженний, хто вивчає Мої закони і вміє 
поєднувати їх з людськими законами в одне 
ціле, бо він буде здоровий, сильний, 
щедрий і щасливий. (290, 26 - 27) 
 
Благі та тлінні радощі  
6 Я не кажу вам відвертатися від ваших 
земних обов'язків або від здорових 
задоволень серця і почуттів. Я лише прошу 
вас відмовитися від того, що отруює ваш 
дух і робить ваше тіло хворим. 
7 Хто живе за законом, той виконує те, що 
велить йому сумління. Той, хто 
відмовляється від дозволених насолод, щоб 
поринути в заборонені, навіть у хвилини 
найбільшої насолоди дивується, чому він не 
щасливий і не умиротворений. Бо від 
насолоди до насолоди він занурюється все 
глибше і глибше, поки не загине в безодні, 
так і не знайшовши справжнього 
задоволення для свого серця і духу. 
8 Деякі повинні піддатися і спорожнити 
чашу, в якій вони шукали насолоди, не 
знайшовши її, до останньої краплі, щоб 
почути голос Того, Хто запрошує їх 
назавжди на бенкет вічного життя. (33, 44 - 
46) 
9 Учений зрізає плід з дерева науки 
благоговійною рукою, не прислухаючись до 
голосу свого сумління, в якому промовляє 
до нього Мій Закон, щоб сказати йому, що 
всі плоди з дерева мудрості добрі, і тому 
той, хто зриває їх, нехай робить це тільки на 
користь ближньому своєму. 
10. наведені мною приклади показують 
вам, чому людство не знає ні любові, ні 
спокою того внутрішнього раю, який 
людина повинна мати в своєму серці 
назавжди через послух Закону. 
11 Щоб допомогти вам знайти те ж саме, Я 
навчаю грішників, непокірних, невдячних і 
зарозумілих, щоб ви зрозуміли, що ви 
наділені духом, що у вас є совість, що ви 
можете повністю судити і оцінювати, що є 
добро і що є зло, і щоб показати вам шлях, 
який приведе вас до раю миру, мудрості, 
безмежної любові, безсмертя, слави і 
вічності. (34, 15 - 17) 



12 Людина не завжди правильно тлумачить 
Моє вчення. Я ніколи не вчив вас нехтувати 
або утримуватися від насолоди добрими 
плодами, які схвалюють і дозволяють Мої 
закони. Я вчив лише тому, що не слід 
прагнути, а тим більше любити непотрібне, 
зайве; що не слід користуватися тлінним, 
забороненим, як плодами, корисними для 
духу і тіла. Але все, що добре для духу чи 
серця, і що для його блага, Я похвалив вам, 
бо це в межах Моїх законів. (332, 4) 
13 Багато часу повинно було пройти, щоб 
людство досягло духовної зрілості. Ви 
завжди піддавалися двом крайнощам: одна 
з них - матеріалізм, через який ви шукаєте 
більших земних задоволень, а це насправді 
згубно, бо не дає духу виконати своє 
завдання. Але ви повинні уникати й іншої 
крайності: умертвіння "плоті", повного 
заперечення всього, що належить до цього 
життя; бо Я послав вас на цю землю, щоб ви 
жили по-людськи, як люди, і Я вказав вам 
правильний шлях, щоб ви жили так, щоб ви 
"віддавали кесареве - кесарю, а Боже - 
Богові". 
14. я створив цей світ для вас, з усією його 
красою і всією його досконалістю. Я дав вам 
людське тіло, через яке ви повинні 
розвинути всі здібності, які Я вам дав, щоб 
досягти досконалості. 
15 Отець не хоче, щоб ви зреклися всього 
доброго, що пропонує вам цей світ. Але не 
слід ставити тіло вище духа, бо тіло тлінне, а 
дух належить вічності. (358,7 - 9) 
 
Благословенне і неблагословенне 
багатство  
16. якщо Я хочу зробити вас власниками 
земних благ, Я дарую їх вам, щоб ви 
поділилися ними з нужденними братами і 
сестрами, з тими, хто не має ні статків, ні 
підтримки, з немічними і хворими. Однак 
багато з тих, хто не має нічого на землі, 
можуть поділитися з вами своїми 
духовними благами. (96, 27) 
17 Я хочу, щоб усе було вашим, але щоб ви 
свідомо користувалися тим, що вам 
потрібно; щоб ви знали, як бути духовно 
багатими і володіти багатьма 
матеріальними речами, якщо ви добре 
ними користуєтеся і надаєте одному і 
другому істинну цінність і ранг. 

18. як може дух безмірно багатої людини 
зашкодити собі, якщо те, чим він володіє, 
йде на користь його ближньому? І як можна 
зашкодити могутній людині, коли її дух уміє 
при нагоді усамітнюватися, щоб 
помолитися, і вона своєю молитвою 
перебуває у спілкуванні зі Мною? (294, 38) 
19. не кажи Мені: "Господи, я бачив убогість 
серед тих, хто йде за Тобою. Але серед тих, 
хто вже навіть не пам'ятає Тебе і не 
вимовляє Твого імені, Я бачу достаток, 
задоволення і насолоди". 
20 Мій народ не повинен сприймати ці 
випадки як доказ того, що той, хто йде за 
Мною, обов'язково повинен бути бідним у 
світі. Але кажу вам, що спокій, який мають 
ті, хто слухає тут і присвячує частину свого 
життя добру, не знають ті, кому ви так 
заздрите, і не змогли б його здобути з усім 
своїм багатством. 
21 Дехто вміє володіти благами світу і 
благами духа водночас. Іншим не дається 
мирське, бо вони забувають про духовне, а 
третіх цікавить тільки мирське, бо вони 
думають, що божественні закони - ворог 
земних багатств. 
22 Товари є і залишаються товарами, але не 
всі вміють ними правильно користуватися. 
Знайте також, що не все з того, що багато 
хто має, Я дав їм. Одні мають те, що 
отримали від Мене в якості компенсації, так 
само як і інші, у яких вкрали все, чим вони 
володіли. 
23 Найкращим доказом того, що людина 
виконала свій життєвий обов'язок, є 
душевний спокій, а не дзвін монет. (197, 24 
- 27) 
24. коли Я кажу вам: "Просіть, і буде вам 
дано", - ви просите Мене про земне. Але 
воістину, як мало ви просите Мене! Просіть 
Мене насамперед про все, що для добра 
вашого духу. Не збирайте скарбів на землі, 
бо тут є злодії! Збирайте скарби в Царстві 
Отця, бо там ваше багатство буде в безпеці, 
і воно буде служити щастю і спокою вашого 
духу. 
25 Скарби землі - це багатство, влада та 
титули фальшивої величі. Скарби духу - це 
добрі справи. (181, 68 - 69) 
26 Гордий вважає себе великим, не будучи 
таким, і бідний той, хто задовольняється 
непотрібними багатствами цього життя, не 
відкриваючи для себе справжніх цінностей 



серця і духу. Як же бідні його бажання, його 
жадібність, його ідеали! Як мало його 
влаштовує! 
27 А той, хто вміє жити, той навчився 
віддавати Богові Боже, а світові - світове. 
Той, хто вміє освіжатися на лоні природи, 
не стаючи рабом матерії, вміє жити, і навіть 
якщо йому здається, що він нічим не 
володіє, він є господарем благ цього життя і 
перебуває на шляху до володіння скарбами 
Царства Божого. (217, 19 - 20) 
 
Закон дарування 
28. якби люди вірили в Моє Слово, носили 
Мене в своїх серцях, то завжди була б 
присутня та фраза, яку Я колись сказав 
натовпу, що слухав Мене: "Істинно кажу 
вам: навіть якщо ви подасте лише склянку 
води, то це не буде без винагороди". 
29 А люди думають: якщо вони щось дають 
і нічого не отримують взамін, то вони 
зберігають те, що мають, зберігаючи це 
тільки для себе. 
30. тепер Я кажу вам, що в Моїй 
справедливості є досконала рівновага, так 
що ви ніколи не боїтеся віддати нічого з 
того, чим володієте. Чи бачите ви тих 
людей, які збирають і накопичують скарби і 
нікому не дають ділитися своїми 
надбаннями? Ці люди мають мертвий дух 
всередині себе. 
31 З іншого боку, ті, хто до останнього 
подиху свого існування присвятив себе 
завданню віддати ближньому все, що має, 
поки не побачив себе самотнім, покинутим і 
бідним в свою останню годину, - ці завжди 
керувалися світлом віри, яке показувало їм 
вдалині близькість "Землі Обітованої", де їх 
чекає Моя любов, щоб дати їм винагороду 
за всі їхні справи. (128, 46 - 49) 
32 Прийдіть сюди, щоб Я підняв вас до 
істинного життя і нагадав вам, що ви були 
створені, щоб давати. Але до тих пір, поки 
ви не будете знати, що ви несете в собі, ви 
не зможете віддати тому, хто цього 
потребує. 
33 Подивіться, як все, що вас оточує, 
виконує місію віддавати. Стихії, зірки, 
істоти, рослини, квіти і птахи - все, від 
найбільшого до вже не відчутного, має 
здатність і призначення дарувати. Чому ви 
робите виняток, хоча найбільше наділені 
Божою благодаттю любити? 

34 Наскільки ж вам треба зростати в 
мудрості, в любові, в чесноті та в здібностях, 
щоб ви були світлом на дорозі ваших 
молодших братів та сестер! Яку високу і 
прекрасну долю визначив для вас Отець! 
(262, 50 - 52) 
 
Виконання обов'язків та завдань  
35 У "Третьому Часі" Моє духовне вчення 
дасть духу свободу розправити крила і 
піднятися до Отця, щоб запропонувати 
Йому істинне поклоніння. 
36. але людина, як людська істота, також 
має принести данину Богові, і ця данина 
полягає у виконанні своїх обов'язків на 
землі, підкоряючись людським законам, 
проявляючи моральність і розсудливість у 
своїх вчинках, виконуючи обов'язки батька, 
дитини, брата, друга, господаря і слуги. 
37 Хто так живе, той буде шанувати Мене 
на землі, і дух його буде злітати, щоб 
прославляти Мене. (229, 59 - 61) 
38. хто уникає тягаря свого завдання, хто 
відмовляється від правильного шляху або 
нехтує зобов'язаннями, які його дух дав 
Мені, щоб замість цього взяти на себе 
зобов'язання відповідно до свого смаку або 
волі, той не зможе мати справжнього миру 
в своєму серці, бо його дух ніколи не буде 
задоволеним і спокійним. Це ті, хто завжди 
шукає насолод, щоб забути свої муки і 
неспокій, обманюючи себе фальшивими 
насолодами і швидкоплинними 
задоволеннями. 
39. я дозволяю їм іти своєю дорогою, бо 
знаю, що навіть якщо сьогодні вони 
віддаляються, забувають Мене і навіть 
відрікаються від Мене, то незабаром 
зрозуміють нікчемність багатств, титулів, 
задоволень і почестей світу, коли 
реальність розбудить їх від мрії про велич 
на землі, коли людині доведеться 
зіткнутися з духовною істиною, вічністю, 
божественною справедливістю, від якої 
ніхто не зможе втекти. 
40 Ніхто не знає про це, бо всі ви володієте 
духом, який через дар інтуїції відкриває вам 
реальність вашого життя - шлях, який 
прокладений для вас, і все, що ви повинні 
здійснити на ньому. Але ви відчайдушно 
хочете звільнитися від усіх духовних 
обітниць, щоб відчути себе вільними і 
господарями свого життя. (318, 13 - 15) 



41. перед тим, як ваш дух був відправлений 
на цю планету, йому показали "поля", 
сказали, що його місія - сіяти мир, що його 
послання - духовне, і ваш дух з нетерпінням 
чекав цього і обіцяв бути вірним і 
слухняним своїй місії. 
42 Чому ви боїтеся сіяти зараз? Чому ж 
тепер ви відчуваєте себе негідними або 
нездатними виконувати ту роботу, яка так 
захоплювала ваш дух, коли вона була йому 
доручена? Бо ви дозволили пристрастям 
заступити ваш шлях і тим самим 
відмовляєте Духу в проходженні, 
намагаючись виправдати його нерішучість 
дитячими причинами. 
43 Не приходьте з порожніми руками в 
"долину", з якої прийшли. Я знаю, що ваші 
страждання тоді будуть дуже великими. 
(269, 32 - 34) 
44 Кожному призначено певну кількість 
духовних істот, якими він має керувати або 
про яких має піклуватися, і це завдання не 
закінчується з тілесною смертю. Дух 
продовжує сіяти, обробляти і пожинати, як 
у духовному світі, так і на землі. 
45 Вищі духи ведуть нижчих, а ті, в свою 
чергу, ведуть інших, ще нижчих за рівнем 
розвитку, тоді як Господь веде їх усіх до 
Своєї межі. 
46. коли я сказав вам, що більші духи 
керують меншими, я не хочу сказати, що ці 
духи були великими від самого початку, і 
що останні завжди повинні бути малими 
порівняно зі своїми братами і сестрами. Ті, 
хто нині великі, є такими тому, що 
еволюціонували і розвивалися вгору у 
виконанні благородного завдання любити, 
служити і допомагати тим, хто ще не досяг 
цього ступеня духовного розвитку, хто ще 
слабкий - тим, хто заблукав, і тим, хто 
страждає. 
47 Ті, хто сьогодні малі, завтра стануть 
великими завдяки своїй наполегливості на 
шляху розвитку. (131, 19 - 21) 
 

Розділ  45 - Приречення, сенс і 
реалізація в житті  
 
Провидіння і промисел Божий у людській 
долі  

1 Зараз настав час світла, коли людина, крім 
того, що увірує, зрозуміє, розсудить і відчує 
Мою істину. 
2 Мета мого вчення - переконати всіх, що 
ніхто не прийшов у цей світ без вагомої 
причини, що ця причина - Божественна 
Любов і що призначення всіх людей - 
виконувати місію любові. 
3 У всі часи, від самого початку, люди 
запитували себе: Хто я? Кому я 
зобов'язаний життям? Для чого я існую? 
Для чого я сюди прийшов і куди йду? 
4 На частину їх невпевненості і нестачі 
знань, вони отримали відповідь в Моїх 
поясненнях і через їх роздуми про те, що Я 
відкрив вам з часом. 
5 А деякі думають, що вони вже все знають; 
але кажу вам, що вони потрапили у велику 
помилку, бо те, що зберігається в Книзі 
Божої Мудрості, не може бути відкрите 
людям, поки воно не буде відкрите їм; і є 
багато того, що міститься в цій Книзі 
Божественної Мудрості, її зміст 
нескінченний. (261, 4 - 6) 
6 Доля має милість, яку Бог вклав у неї. 
Доля людини сповнена божественної 
доброти. 
7 Ви часто не знаходите цього добра, бо не 
знаєте, як його шукати. 
8 Якщо в долі, визначеній Мною для 
кожного духу, ви прокладаєте для себе 
важкий і гіркий шлях, Я прагну пом'якшити 
його, але ніколи не збільшувати його 
гіркоту. 
9 Люди потрібні один одному у світі, ніхто 
не є занадто великим і ніхто не є занадто 
малим. Всі життя необхідні одне одному 
для повноти і гармонії свого існування. 
10 Бідні потребують багатих, а багаті 
потребують бідних. Злі потребують добрих, 
а останні - перших. Невігласи потребують 
знаючих, а знаючі - невігласів. Малі 
потребують старших, а ті, в свою чергу, 
потребують дітей. 
11 Кожен з вас поставлений мудрістю 
Божою в цьому світі на своєму місці і поруч 
з тим, з ким він повинен бути. Кожній 
людині визначено коло, в якому їй 
належить жити і в якому є втілені і невтілені 
духовні істоти, з якими їй належить жити. 
12 Таким чином, кожен по-своєму, ви 
поступово зустрінете всіх, чиє завдання 
полягає в тому, щоб навчити вас любові, яка 



піднімає вас; від інших ви будете терпіти 
біль, який очищає вас. Одні принесуть вам 
страждання, тому що ви цього потребуєте, 
інші дадуть вам свою любов, щоб 
компенсувати вашу гіркоту; але всі вони 
мають для вас послання, вчення, яке ви 
повинні зрозуміти і використовувати. 
13 Не забувайте, що кожен втілений або 
невтілений дух, який перетинає ваш 
життєвий шлях у будь-якій формі, буде 
допомагати вам у вашій долі. 
14 Скільки духів світла Я послав у світ 
заради вас, а ви не зупинилися, щоб 
благословити Мою любов до вас! 
15. на багатьох духів, яких Я посилав вам, ви 
не звертали уваги, не усвідомлюючи, що 
вони були частиною вашої долі, але через 
те, що ви не розуміли, як їх прийняти, ви 
залишалися з порожніми руками і згодом 
змушені були проливати сльози жалю. 
16. людство, твоя доля - бути в гармонії з 
усім створеним. Ця гармонія, про яку я 
говорю з вами, є найбільшим з усіх законів, 
бо в ній ви знаходите досконале 
спілкування з Богом і Його справами. (11, 10 
-16; 22 - 25) 
17. хто заперечує своє призначення, той 
відкидає почесне ім'я "дитя моєї 
божественності". Якщо він не вірить в Моє 
існування, він не може вірити в Мою любов. 
18 Якщо для когось це життя було 
надзвичайно гірким і сумним, знайте, що це 
існування не єдине, що воно лише на 
вигляд довге, і що в долі кожного створіння 
є таємниця, в яку тільки Я можу проникнути. 
(54, 8 - 9) 
19 Існування людини на землі - це лише 
мить у вічності, подих життя, який оживляє 
людину на деякий час і тут же знову 
відходить, щоб згодом повернутися і дати 
подих новому тілу. (12,4) 
20 Кожному призначено 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. (57, 31) 
21 Ніхто не народився випадково, ніхто не 
був створений випадково. Зрозумійте 
Мене, і ви зрозумієте, що ніхто не вільний 

на своєму життєвому шляху, що є закон, 
який направляє і керує всіма долями. (110, 
29) 
22. людина вважає, що діє за своєю волею, 
вважає, що вільна від будь-якого вищого 
впливу на неї, і, нарешті, вважає себе 
незалежною і вершителем власної долі, не 
підозрюючи, що настане година, коли всі 
зрозуміють, що над ними була виконана 
саме моя воля. (79, 40) 
23 Добувайте собі добру нагороду, роблячи 
добрий плід для ваших ближніх. Готуйтеся 
до часів прийдешніх, бо перед моїм 
відходом між вами ще будуть чвари, бо 
спокуса наблизиться до всіх вас. Ви повинні 
бути пильними. Моліться і втілюйте в життя 
мої настанови. Істинно кажу вам: ті короткі 
проміжки часу, які ви присвячуєте практиці 
добра, дадуть свої благотворні наслідки в 
багатьох поколіннях, які прийдуть після вас. 
Ніхто не зміг і ніколи не зможе визначати 
власну долю, це тільки моя доля. Довіртеся 
моїй волі, і ви пройдете життєвий шлях до 
кінця без великих труднощів. 
24. правильно сприйміть, коли Я скажу вам, 
що жоден лист дерева не ворухнеться без 
Моєї волі; тоді ви дізнаєтеся, коли це Я 
випробовую вас і коли ви випорожните 
свою чашу страждань - щоб потім 
звинуватити Мене. Тоді ви станете суддями 
і зробите Мене обвинуваченим. 
25 Визнавати свої помилки та виправляти їх. 
Навчіться прощати помилки своїх ближніх, а 
якщо не можете їх виправити, то хоча б 
накиньте на них завісу терпіння. (64, 43 - 44) 
26. не будьте фаталістами, які зміцнюють 
переконання, що ваша доля - це саме те, що 
Бог поклав на ваш життєвий шлях, і якщо ви 
страждаєте, то тому, що так було написано, 
а якщо радієте - причина в тому, що так теж 
було написано. Я переконав вас, що ви 
пожнете те, що посіяли. 
27. але тепер слухайте уважно: в деяких 
випадках ви отримаєте врожай негайно, а в 
інших випадках вам доведеться увійти в 
нове існування, щоб пожинати і збирати 
своє насіння. Подумайте добре над тим, що 
Я вам щойно сказав, і ви знімете багато 
поганих суджень про Моє правосуддя і 
багато неясностей. (195, 53) 
 
Школа життя  



28 Люди подібні до дітей, які не 
замислюються над наслідками своїх 
вчинків, а тому не розуміють, що камінь 
спотикання, який зустрічається на їхньому 
шляху, - це лише перешкода, яку поставив 
Учитель, щоб зупинити їхній безглуздий хід 
або вберегти від прийняття неправильного 
рішення. 
29 Я хочу, щоб ви зараз поводилися по-
дорослому, обмірковували свої справи, свої 
вчинки, зважували свої слова. Це шлях до 
мудрості і справедливості у вашому житті. 
Більше того, варто замислитися над тим, що 
життя - це величезне і постійне 
випробування для духу. 
30 На моїй дорозі ніхто не гине, і хоча 
бувають випадки, коли людина падає під 
вагою хреста, вища сила знову піднімає її і 
підбадьорює. Ця сила походить від віри. 
(167, 55 - 57) 
31. від розуміння, яке люди отримують від 
цих вчень, і від послуху законам, які 
керують всесвітом, залежить їхнє щастя, 
якого, як вважають одні, не існує на землі, а 
інші думають, що я один маю його в 
надлишку, але яке дуже добре 
розкривається в мирі вашого духу. 
32. тепер ти знаєш, о улюблений народе, 
що твоє щастя в тобі самому, щоб ти міг 
навчити людей, що на дні їхнього єства, де, 
на їхню думку, є тільки гіркота, ненависть і 
образа, каяття і сльози, є світло, яке ніщо не 
може згасити, - світло духу. (178, 6 - 7) 
33 Твоє духовне минуле не відоме твоїй 
"плоті" [душі]. Я залишаю його 
закарбованим у вашому дусі, щоб він, як 
відкрита книга, відкрився вам через совість 
та інтуїцію. Це моє правосуддя, яке замість 
того, щоб засуджувати вас, дає вам 
можливість загладити провину або 
виправити помилку. 
34 Якби минуле було стерте з вашої пам'яті, 
вам довелося б знову і знову проходити 
через випробування минулого; але якщо ви 
почуєте голос свого досвіду і дозволите 
цьому світлу освітити вас, ви побачите свій 
шлях ясніше, а горизонт - яскравіше. (84, 46) 
 
Сенс і цінність людського життя  
35 Знайте, що природний стан людини - це 
добро, душевний спокій і гармонія з усім, 
що її оточує. Хто залишається постійним у 
практиці цих чеснот протягом усього життя, 

той іде істинним шляхом, який приведе 
його до пізнання Бога. 
36. але якщо ти зійдеш з цього шляху і 
забудеш закон, який повинен керувати 
твоїми діями, тобі доведеться в сльозах 
надолужувати ті хвилини, які ти прожив 
далеко від шляху духовного піднесення, що 
є природним станом, в якому людина 
завжди повинна перебувати. (20, 20) 
37. багато людей настільки звикли до світу 
гріхів і страждань, в якому ви живете, що 
вважають таке життя найбільш природним, 
що землі судилося бути долиною сліз і що 
вона ніколи не зможе вмістити мир, злагоду 
і духовний прогрес. 
38. ті люди, які так думають, сплять уві сні 
невігластва. Помиляються ті, хто думає, що 
цей світ призначений Мною для того, щоб 
бути долиною сліз і спокути. Едем, який Я 
запропонував людству, може повернутися і 
повернеться, бо все, що Я створив, - це 
життя і любов. 
39 Тому помиляються ті, хто стверджує, що 
світ був призначений Богом як місце 
людського болю. Замість цього вони 
повинні сказати, що самі прирекли його на 
місію суду, тоді як насправді він був 
створений для радості і освіження духовних 
істот, які стали людьми. 
40 Ніхто не був визначений до гріха, хоча 
все було передбачено, щоб врятувати 
людину від її падінь. 
41. людина не захотіла розвиватися вгору 
через любов, не захотіла стати мудрою, 
виконуючи Мій закон; і вона забула, що 
Моя справедливість, якої вона завжди 
намагалася уникнути, захищає її, тому що 
Моя справедливість випливає з досконалої 
любові. (169, 10 - 13) 
42. якщо ви осягнете Моє Слово, то 
зрозумієте, що намір Отця, коли Він 
посилав вас у світ, щоб ви йшли його 
шляхами, повними небезпек і спокус, не 
полягав у тому, щоб ви заблукали на них. Бо 
вони були заздалегідь задумані для того, 
щоб ви отримали необхідні уроки для 
розвитку духу, щоб дати вам досвід, якого 
вам не вистачало, і, нарешті, щоб ви 
повернулися до Мене сповненими світла. 
43. коли твій дух вийшов з Мене, він був 
подібний до іскри, яку вітри повинні були 
перетворити на полум'я, щоб, коли ти 



повернувся до Мене, твоє світло стало 
єдиним зі світлом Божества. 
44. я говорю з вами з вершини Нової Гори. 
Там Я чекаю на вас, і істинно кажу вам: у 
день вашого прибуття в цьому царстві буде 
свято. 
45. ви приходите туди шляхом болю і тим 
самим очищаєте свої гріхи - шляхом, який 
не Я накреслив, але який створила людина. 
Ти також дозволив Мені йти цим шляхом. 
Але відтоді шлях жертви і болю був 
прославлений Моєю Кров'ю. (180, 64 - 65) 
46 Людина врешті-решт зрозуміє, що її 
царство також не від світу цього, що її тіло 
або людська оболонка є лише 
інструментом, за допомогою якого її дух 
сприймає цей світ випробувань і відплати. 
Зрештою, він дізнається, що це життя - лише 
великий урок, проілюстрований чудовими 
постатями і образами, щоб учні, тобто всі 
люди, могли краще зрозуміти уроки, які дає 
їм життя, завдяки яким, якщо вони зможуть 
правильно їх оцінити, вони досягнуть 
розвитку свого духу і осягнуть сенс 
боротьби, яка робить їх сильними; - біль, 
який шліфує, праця, яка облагороджує, 
знання, яке просвітлює, і любов, яка 
підносить. 
47. якби це існування було єдиним - істинно 
кажу вам, Я давно б позбавив його болю, бо 
було б несправедливо, якби ви прийшли в 
цей світ лише для того, щоб випити чашу 
страждань. Але ті, хто сьогодні страждають і 
плачуть, страждають і плачуть тому, що 
колись насолоджувалися розпустою. Але 
цей біль очистить їх і зробить гідними 
піднятися і насолоджуватися в більш 
чистому вигляді в оселях Господніх. (194, 34 
- 35) 
48 Випробування, яке містить у собі життя 
людини, настільки важке, що його 
необхідно підсолоджувати всіма тими 
духовними і фізичними насолодами, які 
роблять тягар її хреста милішим і легшим 
для людини. 
49. благословляю всіх тих, хто знаходить у 
теплі рідної домівки найкращі радощі свого 
існування і хто прагне зробити з 
батьківської любові до дітей, з любові дітей 
до батьків, з любові братів і сестер один до 
одного служіння Богові. Бо ця єдність, ця 
гармонія і цей мир подібні до гармонії, яка 

існує між Вселенським Отцем і його 
духовною родиною. 
50 У цих домівках сяє світло духа, мир 
Царства Мого перебуває, і коли приходять 
страждання, їх легше переносити, і хвилини 
випробувань не такі гіркі. 
51 Ще більш гідні ті, хто шукає задоволення 
в тому, щоб дарувати його іншим, і хто радіє 
здоровій радості своїх ближніх. Це апостоли 
радості, і вони виконують велику місію. 
52. істинно кажу вам: якби ви знали, як 
шукати моменти задоволення і радості, а 
також як зберігати години внутрішнього 
спокою, то мали б їх по всі дні життя вашого 
на землі. Але для цього треба спочатку 
піднести свій дух, свої почуття і спосіб 
мислення про життя. 
53. це послання, яке Я посилаю вам через 
Моє Слово, наповнене світлом, яке освітить 
ваш шлях і дасть вашому буттю висхідний 
розвиток, який навчить вас жити в мирі і 
здорово насолоджуватися всім тим, чим Я 
благословив ваше існування. 
54. цьому людству ще доведеться добряче 
поборотися з тінями болю і подолати свою 
схильність до фальшивих насолод і 
оманливих задоволень. Їй доведеться 
боротися зі своїм релігійним фанатизмом, 
який заважає їй визнати істину; їй 
доведеться боротися з фаталізмом, який 
змушує її вірити, що все йде до остаточної 
загибелі, від якої ніхто не може 
врятуватися; їй доведеться боротися зі 
своїм матеріалізмом, який змушує її шукати 
лише минущих задоволень - чуттєвих 
задоволень, які занурюють дух в безодню 
пороків, болю, відчаю і темряви. 
55. я дарую вам своє світло, щоб ви могли 
вийти з тіні і на цій планеті, яку ви 
перетворили на долину сліз, нарешті 
відкрити для себе істинні насолоди духу і 
серця, в порівнянні з якими всі інші радощі 
дрібні і незначні. 
(303, 28-33) 
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Розділ 46 - Введена в оману 
матеріалістична людина 
 



Інертність, невігластво і зарозумілість 
людини 
1 Кінцевою метою створення цього світу є 
людина, для її задоволення Я додав інші 
істоти і сили природи, щоб вона могла 
використовувати їх для свого збереження і 
оновлення. 
2 Якби він любив і знав Мене з найдавніших 
часів, з духовного дитинства, то сьогодні 
належав би до світу великих духів, де не 
було б ні невігластва, ні відмінностей, де ви 
всі були б рівні в знанні і в витонченості 
своїх почуттів. 
3 Але як повільно розвивається людина! 
Скільки часу минуло відтоді, як він жив на 
землі, а він так і не зумів зрозуміти своє 
духовне завдання і своє справжнє 
призначення. Він не зміг відкрити в собі свій 
дух, який не вмирає, бо володіє вічним 
життям; він не зрозумів, як жити в гармонії 
з ним, не визнав його прав, і це, позбавлене 
свободи, не розвинуло своїх дарів і 
залишилося стояти на місці. (15, 24) 
4 Людина, відвернувшись від виконання 
Мого Закону, створила різні ідеї, теорії, 
релігії і доктрини, які розділять і заплутають 
людство, прив'яжуть дух до матерії і не 
дадуть йому вільно піднятися. Але світло 
Мого Святого Духа просвічує всіх людей і 
вказує їм шлях істинного життя, на якому є 
тільки один дороговказ - совість. (46, 44) 
5 Матеріаліст любить тільки людське життя. 
Але оскільки він розуміє, що все в ньому 
швидкоплинне, він має намір прожити його 
інтенсивно. 
6 Потім, коли його плани або його бажання 
не здійснюються, або біль якимось чином 
вражає його, він впадає у відчай і 
богохульствує; він кидає виклик долі і 
звинувачує її в тому, що вона не дає йому 
тих благ, на які, як він вважає, він має 
право. 
7 Вони - слабкі духовні істоти в непохитних 
тілах, вони - морально незрілі істоти, яких 
випробовують багатьма способами, щоб 
змусити їх зрозуміти хибну пошану, з якою 
вони ставляться до праць, що не мають 
жодних заслуг у їхній матеріалізації. 
8 Як сильно матеріалізовані хотіли б 
змінити свою долю! Як вони прагнуть, щоб 
все йшло за їхніми уявленнями і їхньою 
волею. (258, 48 - 50) 

9. тепер ти можеш зрозуміти, що коли Я 
завжди відкривав Себе людям у мудрості, 
то лише для того, щоб звільнити духовні 
істоти, ув'язнені обмеженим розумом. 
10 У цей час все ще є люди з обмеженим 
розумом, позбавлені натхнення. Хоча люди 
вже повинні були б мати ясний розум, 
відкритий їхнім розвитком, багато хто все 
ще мислить і живе, як у первісні епохи. 
11 Інші досягли великих успіхів у науці і 
замикаються у своєму марнославстві та 
егоїзмі, думаючи, що досягли вершини 
знання. Але вони зупинилися на шляху 
свого духовного розвитку. (180, 32 - 33) 
12 Якби людина жила свідомо по 
відношенню до вищого життя, яке існує і 
вібрує над нею, і якби вона вміла радитися 
зі своїм духом - скількох незручностей вона 
позбавила б себе, від скількох прірв вона 
врятувала б себе. Але все своє життя він 
звертається за порадою до тих, хто не має 
виходу для своїх сумнівів і невпевненості: 
до вчених, які проникли в матеріальну 
природу, але не знають духовного життя, 
тому що дух в них впав у летаргію. 
13 Дух людини повинен пробудитися, щоб 
знайти себе, розкрити всі ввірені йому 
здібності, щоб підтримати його в його 
боротьбі. 
14 Сьогодні людина подібна до маленького 
кострубатого листка, що впав з дерева 
життя і є іграшкою вітрів, схильна до тисячі 
мінливостей, слабка перед силами 
природи, немічна і жалюгідна перед 
обличчям смерті, тоді як вона повинна бути 
володарем землі, як князь, посланий 
Мною, щоб удосконалювати себе в світі. 
(278, 4 - 6) 
15 Настав час суду, коли Я спитаю декого: 
Чому ви відреклися від Мене? І інші: За що 
ви Мене переслідували? Чи має право 
заперечувати існування Мого Царства той, 
хто не зміг проникнути в нього сам? Якщо 
ви не знаєте Моєї істини, якщо ви не знаєте, 
як її знайти, це не означає, що її не існує. 
Якщо ви думаєте, що існує тільки те, що ви 
можете осягнути, то скажу вам, що багато 
чого ви ще не знаєте, і ваша зарозумілість 
дуже велика. 
16 Поправді кажу вам: хто відрікся Бога та 
Царства Його, той відрікся самого себе. Хто 
хоче черпати сили з самого себе, вважає 
себе незалежним і плекає зарозуміле 



відчуття, що може бути великим, не 
потребуючи Бога, той далеко не зайде в 
цьому світі, скоро зіб'ється зі шляху, і його 
страждання будуть дуже болісними. 
17 Де справді мудрі? 
18 Знати - означає відчувати Мою 
присутність. Знання - це керуватися Моїм 
світлом і виконувати Мою волю. Знати - це 
розуміти закон, знати - це любити. (282, 19 - 
22) 
19 Сьогодні ваше духовне невігластво 
настільки велике, що коли ви думаєте про 
тих, хто відійшов в інший світ, ви говорите: 
"Бідолаха, він помер і повинен був 
залишити все і пішов назавжди". 
20 Якби ви знали, з яким жалем дивляться 
на вас ті істоти з духовного світу, коли 
чують, як ви так говорите. Жалість - ось що 
вони відчувають до вас перед обличчям 
вашого невігластва! Бо якби ви побачили їх, 
хоча б на мить, то втратили б дар мови і 
були б приголомшені істиною! (272, 46 - 47) 
21. матеріальним цінностям ви надаєте 
більше значення, ніж вони мають, а про 
духовне, навпаки, не бажаєте нічого знати, і 
ваша любов до світу стала настільки 
великою, що ви навіть намагаєтеся 
максимально заперечувати все, що 
стосується духовного, бо вважаєте, що ці 
знання суперечать вашому просуванню на 
землі. 
22. кажу вам, що знання духовного не 
впливає на прогрес людей ні в плані моралі, 
ні в плані її науковості. Навпаки, це світло 
відкриває людям нескінченне багатство 
знань, які на сьогоднішній день невідомі 
його науці. 
23. поки людина відмовляється підніматися 
сходами одухотворення, вона не зможе 
наблизитися до істинної слави, яка дасть їй 
тут, у лоні Отця, найвище щастя бути 
дитиною Бога - гідною дитиною Мого Духа, 
завдяки Його любові, Його піднесенню і 
Його знанню. (331, 27 - 29) 
  
Відсутність готовності до самозречення, 
зусиль і відповідальності 
24. якби людство не чіплялося так уперто за 
своє невігластво, його існування на землі 
було б іншим. Але люди протистоять Моїм 
заповідям, проклинають свою долю і 
замість того, щоб співпрацювати зі Мною в 

Моїй справі, шукають спосіб обійти Мої 
закони, щоб нав'язати свою волю. 
25 І ще кажу вам: Якби люди уважно 
стежили за кожним своїм вчинком, то 
помітили б, як вони на кожному кроці 
повстають проти Мене. 
26 Коли Я рясно обдаровую людей Своїми 
благословеннями, вони стають 
егоїстичними; коли Я дозволяю їм 
насолоджуватися радощами життя, вони 
стають розпусними; коли Я випробовую їхні 
сили, щоб зміцнити їхній дух, вони 
бунтують; коли Я дозволяю чаші страждань 
досягти їхніх вуст, щоб очистити їх, вони 
проклинають життя і відчувають, що їхня 
віра згасає; коли Я покладаю на їхні плечі 
тягар багатодітної сім'ї, вони відчувають, що 
їхня віра зникає. Коли Я підношу до їхніх 
вуст чашу страждань, щоб очистити їх, вони 
проклинають життя і відчувають, як згасає 
їхня віра; коли Я покладаю на їхні плечі 
тягар великої родини, вони впадають у 
відчай, а коли Я забираю з землі одного з 
їхніх родичів, вони звинувачують Мене в 
тому, що Я несправедливий. 
27 Ніколи ти не погоджуєшся, ніколи Я не 
чую, як ти благословляєш Моє ім'я в твоїх 
випробуваннях, і Я не бачу, щоб ти 
намагався співпрацювати в Моїй справі 
творення. (117, 55 - 57) 
28. 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. 
29 Ти втікаєш від смирення, бо думаєш, що 
воно означає бідність. Ви тікаєте від 
випробувань, тому що страждання лякають 
вас, не розуміючи, що вони звільняють ваш 
дух. 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. 
30. ось чому Я сказав вам, що є багато 
таких, які, хоч і сповідують, що люблять 
Мене, але не люблять Мене, і, хоч і кажуть, 
що вірять в Мене, але не мають віри. Вони 
дійшли до того, 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. Кожен, хто з любов'ю 
прийме свій хрест, досягне вершини гори, 
де видихне свій останній подих на цій 
землі, щоб воскреснути до життя вічного. 
(80, 37 - 39) 
31 Замість того, щоб усунути нещастя, які 
оточують їх звідусіль, люди сьогодні 
прагнуть отримати найбільшу вигоду з них 
для себе. 
32. чому люди не еволюціонували вгору в 
прагненні до ідеалу, який дав би їм чистіші 
почуття і прагнення, більш гідні духу? Тому 
що вони не захотіли зазирнути за межі того, 
що видно їхнім смертним очам, тобто за 
межі їхніх потреб, їхніх земних задоволень і 
їхньої матеріалістичної науки. 
33 Вони використовували і використовують 
час, відведений їм у цьому світі, щоб мати 
якомога більше багатств і насолод, 
думаючи, що коли тіло закінчується, то для 
них все закінчується. 
34. замість того, щоб розвиватися вгору і 
вважати себе дитиною Божою, людина у 
своїй невіглаській зарозумілості опускається 
до рівня нижчої істоти, і коли її совість 
говорить їй про Божество і про Духовне 
Життя, нею оволодіває страх перед Божою 
справедливістю, і вона вважає за краще 
заглушити цей внутрішній голос і не 
"витрачати" на ці застереження жодної 
думки. 
35 Він не думав ні про власне існування, ні 
про свій духовний і фізичний стан. Як може 
бути інакше, ніж те, що він порох і нещастя, 
поки живе і мислить таким чином? (207, 18) 
36. моє вчення, яке є поясненням Закону на 
всі часи, приходить до вас як шлях до світла, 
як безпечний пролом для духу. Проте, 
користуючись даною їм свободою волі і 
бажаючи йти своїм життєвим шляхом, люди 
завжди обирали найлегший шлях - 
матеріалізацію. Одні при цьому повністю 
проігнорували поклики совісті, які завжди 
спрямовують до духовного, а інші створили 
культи і обряди, щоб вважати, що вони 
твердим кроком ідуть по духовному шляху, 
а насправді вони такі ж егоїсти, як і ті, хто 
викреслив моє ім'я і моє слово зі свого 
життя. (213, 51) 
37 Шлях вимощений і двері відчинені для 
всіх, хто хоче прийти до Мене. 

38. стежка вузька, це вам давно відомо. Ні 
для кого не є таємницею, що мій закон і 
моє вчення є найчистішими і непохитними, 
так що ніхто не може подумати про те, щоб 
змінити їх відповідно до своєї зручності або 
своєї волі. 
39. широкий шлях і широко відкриті ворота 
- це все що завгодно, але тільки не те, що 
веде твій дух до світла, миру і безсмертя. 
Широкий шлях - це шлях розпусти, 
непослуху, гордині та матеріалізму - шлях, 
яким іде більшість людей, намагаючись 
уникнути своєї духовної відповідальності та 
внутрішнього осуду своєї совісті. 
40 Цей шлях не може бути нескінченним, бо 
він не є ні істинним, ні досконалим. Тому, 
оскільки цей шлях, як і все людське, 
обмежений, людина колись дійде до його 
кінця, де зупиниться, щоб з жахом 
зупинитися перед прірвою, яка є кінцем 
шляху. Тоді почнеться хаос в серцях тих, хто 
вже давно зійшов з істинного шляху. 
41. в одних буде покаяння, завдяки якому 
вони знайдуть достатньо світла, щоб 
спастися, в інших - жах перед кінцем, який 
вони вважатимуть несправедливим і 
нелогічним, а ще інші будуть 
богохульствувати і повставати проти Бога. 
Але істинно кажу вам: це буде початком 
повернення до світла. (333, 64 - 68) 
  
Духовні страждання людини  
42. я не помилився в тому, що створив; 
людина, однак, упустила намічений шлях і 
життя; але незабаром вона повернеться до 
Мене, як блудний син, що розтратив усю 
свою спадщину. 
43 Своєю наукою він створив новий світ, 
фальшиву імперію. Він створив закони, він 
спорудив собі трон і наділив себе скіпетром 
і короною. Але як швидкоплинна і 
оманлива його слава: досить слабкого 
подиху Моєї праведності, і захитаються 
його підвалини, і розсиплеться все його 
царство. Але царство миру, справедливості і 
любові, яке вона так і не змогла завоювати, 
далеко від серця людини. 
44 Задоволення і задоволення, які 
приносить їм людська праця, є лише 
уявними. Їхні серця гризуть біль, неспокій і 
розчарування, які ховаються за маскою 
посмішок. 



45 Ось що було зроблено з людського 
життя, а що стосується життя духу і законів, 
які ним керують, то вони були перекручені, 
оскільки було забуто, що існують також 
сили і стихії, які оживляють дух і з якими 
людина повинна підтримувати зв'язок, щоб 
витримати випробування і спокуси і 
подолати всі перешкоди і негаразди на 
своєму шляху сходження до досконалості. 
46. світло, що сягає кожного духу з 
безкінечності, не від Цар-зірки; сила, яку 
дух отримує з потойбіччя, не є випарами 
землі; джерело любові, істини і здоров'я, 
що 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 отримує людський дух 
безпосередньо від Творця всього сущого, 
від Того, Хто створив життя і керує ним за 
Своїми досконалими і непорушними 
законами. 
47. якби людина доклала трохи доброї волі, 
щоб повернутися на шлях істини, вона 
миттєво відчула б ласку миру як стимул. 
Але щоразу, коли дух матеріалізується під 
впливом матерії, він потрапляє в її пазурі, і 
замість того, щоб бути господарем цього 
життя, керманичем, який керує своїм 
кораблем, він стає рабом людських 
слабкостей і нахилів і терпить корабельну 
аварію в бурях. 
48. я вже говорив вам, що дух передує тілу, 
так само, як тіло передує одягу. Тіло, яким 
ви володієте, є лише тимчасовим одягом 
духу. (80, 49 - 53) 
49 О, якби всі люди побачили світло цього 
віку, що сходить, - скільки надії було б у 
їхніх серцях! Але вони сплять. Вони навіть 
не вміють приймати світло, яке щодня 
посилає їм царська зірка - те світло, яке є як 
би образом світла, що випромінює Творець. 
50. вона пестить тебе і пробуджує до 
щоденної боротьби існування, без того, 
щоб люди, нечутливі до краси творіння, 
зупинилися на кілька миттєвостей, щоб 
подякувати Мені. Слава може пройти повз 
них, а вони цього не помітять, бо завжди 
прокидаються повні турбот і забувають 
молитися, щоб шукати в Мені духовної 
сили. 
51 І не шукають вони сили для тіла в 
джерелах природи. 

Вони всі бігають, поспішають, трудяться, не 
знаючи для чого, не маючи перед собою 
чіткої мети. Саме в цій бездушній і 
безглуздій боротьбі за існування вони 
матеріалізували свої духи і зробили їх 
егоїстичними. 
52. тоді, коли забуваються закони духу, які є 
світлом життя, люди руйнують себе, вони 
вбивають себе і відбирають свій хліб, не 
чуючи голосу совісті, не прислухаючись, не 
зупиняючись на роздумах. 
53. але якби хтось запитав їх, як вони 
оцінюють своє теперішнє життя, вони б 
негайно відповіли, що ніколи в минулі часи 
в людському житті не було стільки світла, як 
тепер, і що наука ніколи не відкривала їм 
стільки таємниць. Але вони повинні були б 
говорити це з маскою щастя на обличчі, бо 
в серці вони ховали б усі свої духовні 
страждання і нещастя. (104, 33 - 34) 
54. я послав духа втілитися на землі і стати 
людиною, щоб він був князем і господарем 
усього, що існує на ній, а не щоб він був 
рабом і жертвою, і нужденним, яким я бачу 
його насправді. Людина є рабом своїх 
потреб, своїх пристрастей, своїх пороків і 
свого невігластва. 
55. він є жертвою страждань, помилок і 
ударів долі, які приносить йому відсутність 
духовного піднесення, коли він ходить по 
землі. Він нужденний тому, що, не знаючи 
спадщини, на яку він має право в житті, не 
знає, чим володіє, і поводиться так, ніби 
нічого не має. 
56. це людство повинно спочатку 
пробудитися, щоб почати вчитися в Книзі 
Духовного Життя, і тоді незабаром, через 
передачу цього світу ідей з покоління в 
покоління, з'явиться те благословенне 
насіння, в якому буде виконано Моє Слово. 
57. я говорив вам, що коли-небудь це 
людство досягне одухотворення і буде 
знати, як жити в гармонії з усім створеним, і 
дух, розум і серце будуть крокувати в ногу. 
(305, 9 - 11) 
 
Неправильна земна поведінка та її 
наслідки  
58. коли я бачу, як люди, втягнуті у війни, 
вбивають один одного за володіння 
скарбами світу, я не можу не порівнювати 
людей з малими дітьми, які б'ються за речі, 
що не мають ніякої цінності. Діти все ще 



залишаються тими людьми, які воюють за 
маленьку владу або за маленьке золото. 
Що значать ці володіння поруч з чеснотами, 
які мають інші люди? 
59. людина, яка розділяє народи, сіючи в 
їхніх серцях ненависть, не може зрівнятися 
з тим, хто присвячує своє життя завданню 
сіяти зерна всеосяжного братерства. Той, 
хто завдає страждань своїм ближнім, не 
йде ні в яке порівняння з тим, хто присвячує 
своє життя справі полегшення страждань 
ближніх. 
60 Кожна людина мріє про трон на землі, 
хоча людство з самого початку відчуло, як 
мало коштує трон у світі. 
61. я обіцяв вам місце в моєму царстві, але 
дуже мало тих, хто претендує на нього, і це 
тому, що люди не хочуть зрозуміти, що 
найменший підданий Царя Небесних 
Царств більший за наймогутнішого монарха 
землі. 
62. люди ще малі діти, але велике 
відвідування, яке насувається на них, 
змусить їх пережити так багато за такий 
короткий час, що вони незабаром 
перейдуть від цього дитинства до зрілості, і 
тоді - забезпечені плодами досвіду - вони 
вигукнуть: "Ісус, Отець наш, був правий, 
ходімо до Нього". (111, 3 - 7) 
63. люди прагнуть безсмертя в цьому світі і 
намагаються досягти його матеріальними 
справами, бо земна слава, навіть якщо вона 
тимчасова, пече очі, а про славу духу вони 
забувають, бо сумніваються в існуванні того 
життя. Саме брак віри і відсутність 
одухотворення поклали завісу скептицизму 
на очі людей. (128, 45) 
64 Розвиток людини, її прогрес, її наука і її 
цивілізація ніколи не мали за мету 
піднесення духу, який є найвищим і 
найблагороднішим, що є в людині. Його 
прагнення, його амбіції, його бажання і 
турботи завжди мали свою мету в цьому 
світі. Тут він шукав знання, тут накопичував 
скарби, тут здобував насолоди, почесті, 
нагороди, владні посади і відзнаки, тут хотів 
знайти свою славу. 
65 Тому кажу вам: У той час як природа 
крок за кроком, не зупиняючись, рухається 
у своєму законі невпинного розвитку до 
вдосконалення, до досконалості, людина 
відстала, не прогресує; і звідси її удари долі 
на землі, звідси випробування, перешкоди і 

удари, з якими вона стикається на своєму 
життєвому шляху. (277, 42) 
66. я хочу, щоб ви мали прагнення, щоб ви 
прагнули, щоб ви мріяли бути великими, 
сильними і мудрими, але про вічні блага 
духу. 
67 Бо для того, щоб отримати ці блага, 
необхідні всі чесноти, такі як милосердя, 
смирення, прощення, терпіння, щедрість, 
одним словом, любов. А всі чесноти 
підносять, очищають і вдосконалюють дух. 
68. у цьому жалюгідному світі, у цьому 
тимчасовому домі людина - щоб бути 
великою, могутньою, багатою або вченою - 
повинна була бути егоїстичною, брехливою, 
мстивою, жорстокою, байдужою, 
нелюдською і зарозумілою, і все це 
повинно було привести її в крайню 
опозицію до того, що є істина, любов, мир, 
справжня мудрість і справедливість. 
(288,32) 
69. коли людина відкриває себе духовно, 
вона відчуває в собі присутність свого Отця. 
Але якщо він не знає, хто він і звідки, то 
відчуває Мене далеким, чужим, 
недосяжним, або ж залишається 
заціпенілим. 
70 Тільки пробуджений дух може 
проникнути в царство істини. Однією лише 
своєю наукою людина не зможе його 
розпізнати. 
71. я бачу, що люди прагнуть до знань, 
слави, сили, багатства і влади, і я пропоную 
їм засоби для досягнення всього цього - але 
в його справжніх, сутнісних якостях, в його 
духовній істині, а не в зовнішньому і 
оманливому світі, не в минущому і 
оманливому. 
72. коли людина присвячує себе 
матеріальному і замикається в тісному 
просторі такого світу, як ваш, вона стає 
бідною, вона обмежує і пригнічує свій дух, у 
неї не залишається нічого, крім того, чим 
вона володіє, або того, що вона знає. Тоді 
йому необхідно втратити все, щоб відкрити 
очі на істину і, усвідомивши свою помилку, 
знову звернути свій погляд до Вічного. (139, 
40 - 43) 
 

Розділ  47 - Матеріалізм і 

спіритуалізм  
 



Вплив панівного матеріалізму  
1 Істинно кажу вам, що багато хто втече від 
Мого вчення, боячись одухотворення; але 
не розум і не дух промовлятимуть у них, а 
ниці пристрасті "плоті" [душі]. 
2 Коли дух живе, відданий істині, він тікає 
від матеріалізму, як той, хто віддаляється 
від забрудненого середовища. Вищий дух 
знаходить щастя в моральності - там, де 
панує мир, де живе любов. (99, 41 - 42) 
3 Досліджуйте Моє слово, доки не 
переконаєтесь у його чистоті та істині. 
Тільки тоді ви зможете мужньо йти своїм 
шляхом і твердо стояти проти вторгнення 
матеріалістичних ідей, які загрожують духу. 
Бо матеріалізм - це смерть, це темрява, це 
ярмо і отрута для духу. Ніколи не міняйте 
світло і свободу свого духу на хліб земний, 
на жалюгідні матеріальні блага! 
4 Поправді кажу вам: Той, хто довіряє 
Моєму Закону і витримає у вірі до кінця, 
ніколи не буде відчувати нестачі в 
матеріальному забезпеченні життя, а в 
моменти з'єднання з Моїм Духом завжди 
буде отримувати хліб вічного життя через 
Моє безмежне милосердя. (34, 61 - 62) 
5 Матеріалізм стоїть на шляху розвитку духу 
як величезна перешкода. Людство 
зупинилося перед цією стіною. 
6. ви перебуваєте у світі, в якому людина 
змогла розвинути свої інтелектуальні 
здібності у застосуванні до науки, 
пов'язаної з матерією. Але його судження 
про існування духовного ще обмежені, його 
знання про все, що не належить цілком 
матерії, відстають. (271, 37 - 38) 
7 Випробування, через які проходить ваш 
світ, є ознаками кінця епохи, є падінням або 
передсмертними муками епохи 
матеріалізму; бо матеріалізм був у вашій 
науці, у ваших цілях і у ваших пристрастях. 
Матеріалізм визначив твою відданість Мені 
і всі твої справи. 
8. любов до світу, жадібність до земного, 
прагнення плоті, задоволення всіх низьких 
бажань, егоїзм, самолюбство і зарозумілість 
були тією силою, з якою ти створив життя 
згідно зі своїм розумом і своєю людською 
волею, плоди якої Я змусив тебе пожинати, 
щоб твій досвід був досконалим. 
9. але якщо ця епоха, що добігає кінця, буде 
відзначена в історії людства своїм 
матеріалізмом, - істинно кажу вам, нова 

епоха буде відзначена своєю духовністю. Бо 
в ньому совість і воля духу піднімуть на 
землі світ істот, які піднесені любов'ю, - 
життя, в якому відчувається дух Отця, що 
вібрує в дусі дітей, бо тоді всі дари і 
здібності, які сьогодні живуть приховано у 
вашому єстві, матимуть полем своєї 
діяльності нескінченність. (305, 41 - 42) 
 
Суть спіритизму 
10 Спіритизм не є сумішшю релігій. Це 
найчистіше і найдосконаліше у своїй 
простоті вчення, це світло Боже, що сходить 
до людського духу в цю "Третю Еру". (273, 
50) 
11. спіритизмом Я назвав одкровення, яке 
говорить вам про життя духу, яке вчить вас 
безпосередньо спілкуватися з вашим Отцем 
і яке піднімає вас над матеріальним 
життям. 
12 Істинно кажу вам: спіритизм не є чимось 
новим, і він не належить тільки до цього 
часу, але він був одкровенням, яке 
відкривалося все більше і більше 
відповідно до духовної еволюції людства. 
13 Оскільки вчення, яке Я даю вам, є 
спіритизмом, яке вчить вас досконалої 
любові до Бога і до вашого ближнього і 
запрошує вас на шлях, який веде до 
досконалості, спіритизм був також тим, чого 
навчав вас Закон Божий в "Першу Еру", і 
Слово Христа в Другу Еру. (289, 20 - 22) 
14 Спіритизм не є релігією; це те ж саме 
вчення, яке Я поширював в особі Ісуса для 
керівництва всіх людей всіх часів у світі. Це 
Моє вчення любові, справедливості, 
розуміння і прощення. 
15. у цей "Третій раз" Я говорив з вами 
тільки з більшою ясністю завдяки вашому 
духовному, фізичному та інтелектуальному 
розвитку. (359, 60 - 61) 
16 Спіритизм приходить, щоб знищити 
звичаї і традиції, які були введені людьми і 
які зупинили дух. Спіритизм - це 
безперервний розвиток і піднесення духу, 
який очищає і вдосконалює себе за 
допомогою своїх здібностей і якостей, поки 
не досягне свого Творця. Спіритизм показує 
спосіб, в який дух приймає, відчуває і 
виражає свого Господа. Спіритизм звільняє 
дух і приводить його до розвитку. 
17 Духовне - це всесвітня сила і всесвітнє 
світло, яке є в усьому і належить усім. Моє 



вчення не повинно здаватися нікому 
дивним. 
18 Якості духу незмінні, бо вони є 
чеснотами Моєї Божественності, вічними 
силами. Зрозумійте, однак, що в залежності 
від того, як ви жили, чистота, яку ви можете 
проявити, буде більшою або меншою. (214, 
57 - 59) 
 
Хто може по праву називати себе 
спіритуалістом?  
19 Ті, хто досягли певної духовності завдяки 
своїй наполегливості, своєму розвитку і 
своїй любові до вчення Отця, будуть 
спіритуалістами, навіть якщо їхні вуста не 
говорять про це. 
20 Хто має віру і виявляє щедрість у своїх 
вчинках, той відобразить те, що має його 
дух. (236, 27 -28) 
21 Спіритуаліст знає, що Всевишній є в 
усьому, що світ, всесвіт і нескінченність 
пронизані моєю сутністю і моєю 
присутністю. 
22 Той, хто таким чином визнає і сприймає 
Мене, є живим храмом Божим і більше не 
буде матеріалізувати одкровення Духа 
через символи або образи. (213, 31 - 32) 
23 Спіритизм - це одкровення, яке 
розкриває і навчає вас всьому, чим ви 
володієте і носите в собі. Вона дає 
усвідомлення того, що ти є творіння Боже, 
що ти не просто матерія, що над твоєю 
"плоттю" є щось таке, що піднімає тебе над 
рівнем природи, яка тебе оточує, і над 
брудом твоїх пристрастей. 
24. коли людина досягає духовності, кожна 
заповідь і кожне вчення стають частиною 
світла її духу. Навіть якщо його пам'ять не 
збереже жодного речення, жодного слова з 
мого вчення, він буде нести в собі його суть, 
тому що він зрозумів його, тому що він 
відчуває його і слідує йому. (240, 17 - 18) 
25 Добрим духовним людиною буде той, 
хто при всій своїй бідності матеріальними 
благами відчуває себе господарем, багатим 
і щасливим, бо знає, що Отець любить його, 
що у нього є брати і сестри, яких він 
повинен любити, і що скарби світу вторинні 
порівняно з багатством духу. 
26 Добрим спіритуалістом буде також той, 
хто, будучи власником матеріальних благ, 
вміє використовувати їх у добрих цілях і 
користується ними як засобами, даними 

йому Богом для виконання важливої місії 
на землі. 
27. не обов'язково бути бідним, 
зневаженим або нещасним, щоб бути 
зарахованим до тих, хто йде за Мною, так 
само як не обов'язково бути серед тих, хто 
страждає, щоб бути любимим Мною. 
Істинно кажу вам, що згідно з Моєю Волею 
ви завжди будете сильними, здоровими і 
володарями всього, що Я створив для вас. 
28 Коли ж ви навчитеся бути господарями 
своєї спадщини, цінувати кожну благодать і 
давати всьому належне місце в житті? 
(87,28 - 30) 
 
Спіритизм у релігіях та конфесіях 
29 Сьогодні люди переживають епоху 
розгубленості, бо не зрозуміли, що все їхнє 
життя і всі їхні зусилля повинні вести їх до 
розкриття їхнього духу, метою якого має 
бути єднання їхнього духу з духом Творця. 
30 Культ, який сьогодні сповідує більшість 
людей, - це матеріалізм. 
31 До тих пір, поки доктрини і релігії будуть 
наполягати на своїх відмінностях, світ буде 
продовжувати живити свою ненависть і не 
зможе зробити вирішальний крок до 
істинного поклоніння Богу. 
32. але коли ж люди зрозуміють і 
об'єднаються і таким чином зроблять 
перший крок до любові один до одного, 
якщо все ще є люди, які, думаючи, що 
володіють ключем або таємницею спасіння 
духовних істот і ключами вічного життя, не 
визнають всіх тих, хто йде іншими шляхами, 
тому що, на їхню думку, вони не гідні 
прийти до Бога? 
33 Отже, усвідомте істинну мету 
Спіритизму, вчення якого стоїть вище за 
кожну деномінацію, кожну людську 
ідеологію і кожну секту. (297, 38 -41) 
34 Спіритизм не є новим вченням, яке 
прагне досягти розвитку вчень віри минулих 
часів - ні, це таке ж одкровення, як і 
одкровення Першої та "Другої Ери". Це 
основа всіх релігій, про яку я хочу нагадати 
людству в ці часи роз'єднаності, щоб воно 
не забувало своїх витоків. 
35 Діяльність людини, її звичаї і те, як вона 
впливає на почуття, щоб підлещуватися у 
своїх різних релігіях і пишатися ними, 
суперечать тому, що мій твір хоче поставити 
перед світом. (363, 9) 



36. в цей час Я даю вам нові вчення для 
роздумів - вчення любові, які викуплять і 
піднесуть вас, істини, які, хоч і гіркі, але 
будуть світлом на вашому шляху. 
37 Спіритизм в цей час, як і християнство в 
минулому, буде боротися і переслідуватися 
з гнівом, з жорстокістю і люттю; але 
посеред боротьби з'явиться духовний, який 
буде творити чудеса і підкорювати серця. 
38. матеріалізм, егоїзм, зарозумілість і 
любов до світу будуть тими силами, які 
повстануть проти цього одкровення, яке не 
нове і не відрізняється від того, яке Я приніс 
вам у минулі часи. Вчення, яке Я нині 
відкрив вам, і якому ви даєте назву 
Спіритизм, є суть Закону і вчення, яке було 
відкрито вам в Першу і "Другу Епоху". 
39. коли людство зрозуміє істинність цього 
вчення, його праведність і нескінченне 
знання, яке воно відкриває, воно вижене зі 
своїх сердець усякий страх, усяке 
упередження і зробить його дороговказом 
свого життя. (24, 48 - 51) 
40 Істинно кажу вам, що по всіх частинах 
світу розсіяні спірити - зрілі люди, які 
принесуть мир людству. 
41. але я кажу вам, що союз між 
спіритуалістами всього земного кола не 
буде через організацію нової церкви, бо 
їхня сила не буде матеріальною. Їх єдність 
буде ментальною, ідеальною і з точки зору 
їх роботи, і таким чином їх сила буде 
непереможною, оскільки вони черпатимуть 
її з Вічного Джерела, яке знаходиться в 
Моєму Дусі. 
42. усім їм Я вселяю Свою істину, а також 
шукаю їх, щоб усяка нечистота вийшла з 
їхніх сердець і розуму, бо вона не повинна 
змішуватися з Моїм світлом. 
43 Усі вони зобов'язані гарантувати, що 
спіритуалістичне вчення пояснюється і чітко 
розпізнається через їхні духовні здібності і 
не забруднюється людськими філософіями. 
(299, 30 - 32) 
44 Істинно кажу вам, що історія спіритизму 
буде вписана в історію людства блискучими 
літерами. 
45 Хіба Ізраїль не зробив себе безсмертним, 
звільнившись від єгипетського ярма? Хіба 
християни не зробили себе безсмертними 
завдяки любові під час своєї переможної 
ходи? Так само і спіритуалісти зроблять 

себе безсмертними у своїй боротьбі за 
свободу духу. (8,64-65) 
  

Розділ  48 - Духовні дари та 

одухотворення  
 
Духовні здібності людини 
1 Кожного разу, коли це сумнівне, 
невіруюче і матеріалістичне людство 
стикається з божественним одкровенням 
або тим, що воно називає чудом, воно 
негайно шукає причини або докази того, що 
немає ніякої надприродної роботи, і що 
такого чуда не було. 
2. коли з'являється людина, яка виявляє 
незвичайні духовні здібності, вона відчуває 
насмішки, сумніви або байдужість, щоб 
змусити замовкнути її голос. І коли 
природа, як інструмент моєї 
божественності, посилає людям свій голос 
справедливості і свої крики тривоги, вони 
списують все на випадок. Але ніколи ще 
людство не було таким нечутливим, глухим 
і сліпим до всього божественного, 
духовного і вічного, як у ці часи. 
3 Мільйони людей називають себе 
християнами, але більшість з них не знають 
Вчення Христа. Вони стверджують, що 
люблять все, що Я зробив як людина, але 
своїм способом віри, мислення і поглядів на 
речі вони доводять, що не знають суті Мого 
вчення. 
4 Я навчив вас життя духа, відкрив вам 
здібності, що в ньому є; для цього Я 
прийшов у світ. 
5 Я зцілював хворих без жодних ліків, 
розмовляв з духами, звільняв одержимих 
від дивних і надприродних впливів, 
спілкувався з природою, перетворював 
Себе як людину на істоту духовну і як істоту 
духовну знову на людину, і кожна з цих 
справ завжди мала на меті вказати вам 
шлях до розвитку духу. (114, 1 - 4) 
6 Ви маєте в собі справжні скарби, здібності 
і таланти, про які навіть не підозрюєте, і 
внаслідок свого невігластва проливаєте 
сльози, як нужденні люди. Що ви знаєте 
про силу молитви і силу думки? Що ви 
знаєте про глибинний сенс діалогу духу з 
духом? Нічого, матеріалістичне і земне 
людство! (292,14) 



7. я очікую від світу одухотворення. Для 
Мене не мають значення ні назви, під 
якими кожна церква чи секта себе називає, 
ні більш-менш велика пишність їхніх 
обрядів і зовнішніх форм богослужіння. Це 
досягає лише людських почуттів, але не 
мого духу. 
8 Я чекаю від людей духовності, бо вона 
означає піднесення життя, ідеал 
досконалості, любов до добра, звернення 
до істини, здійснення діяльності любові, 
гармонію з собою, яка є гармонією з 
іншими, а отже, і з Богом. (326, 21 - 22) 
9 Одухотворення не означає побожності, не 
передбачає виконання будь-яких обрядів і 
не є зовнішньою формою поклоніння. 
Одухотворення означає розвиток усіх 
здібностей людини - як тих, що належать до 
її людської частини, так і тих, що лежать за 
межами тілесних почуттів і є силами, 
якостями, здібностями і почуттями духу. 
10 Одухотворення - це правильне і добре 
використання всіх дарів, якими володіє 
людина. Одухотворення - це гармонія з 
усім, що тебе оточує. (326, 63 - 66) 
11 Свого часу Я навчив вас найбільшої 
чесноти - милосердя; Я надихнув ваше 
серце і зробив ваші почуття чутливими. 
Зараз Я відкриваю вам дари, якими 
наділений ваш дух, щоб ви розвивали їх і 
використовували для творення добра серед 
ваших ближніх. 
12. знання Духовного Життя дозволить вам 
робити справи, подібні до тих, які робив 
ваш Учитель. Пам'ятаєте, Я говорив вам, що 
коли ви розвинете свої здібності, то будете 
творити справжні чудеса. (85, 20 -21) 
13. ви всі володієте дарами духу, які 
починають розкриватися в цій "Третій Ері" 
через розвиток, якого досягли духовні 
істоти. Інтуїція, духовний лик, одкровення, 
пророцтво, натхнення виразно проявляють 
себе серед людей, і це - звістка нового часу, 
це - світло Книги Семи печаток, відкритої в 
цей час на шостому розділі. 
14. ви ж, хто знає, для чого ці прояви, і 
розуміє час, в якому живете, - спрямуйте 
свої духовні дари на шлях любові. Завжди 
будьте готові запропонувати свою люблячу 
допомогу, і ви будете у відповідності з Моїм 
Законом і будете служити прикладом для 
ваших ближніх. Тоді ви будете Моїми 
учнями і будете визнані такими. (95,18) 

15. як тільки люди будуть любити і вміти 
прощати один одного, як тільки в їхніх 
серцях з'явиться смирення і вони досягнуть 
того, що дух буде переважати над тілом 
[душею], ні "плоть" [душа], ні світ, ні 
пристрасті не утворять тієї щільної завіси, 
яка заважає бачити Шлях позаду або перед 
тобою. Навпаки, "плоть", одухотворена 
слідуванням Моєму вченню, буде подібна 
до слуги, слухняного велінням совісті, на 
відміну від того, чим вона є сьогодні: 
перешкодою, пасткою, пов'язкою на очах 
духу. (122, 32) 
16 Інтуїція, яка є духовним баченням, 
передчуттям і пророцтвом, просвітлює 
розум і змушує серце битися швидше для 
послань і голосів, які воно отримує з 
нескінченності. (136, 46) 
17. завдяки дару інтуїції, яким Я наділив усіх 
людей, ви можете відкрити багато речей, 
прихованих у таємниці сердець, - багато 
трагедій, які впливають не тільки на земне 
життя ваших ближніх, але й на їхні духи. 
18 Як можна проникнути в інтимність цих 
сердець, не завдавши їм болю і не 
осквернивши їхніх таємниць? Як виявити ті 
приховані страждання, які затьмарюють 
життя твоїх ближніх? Я вже говорив вам: 
інтуїція, та здатність, яка є частиною 
духовного дару зору і яка повинна 
отримати в вас свій повний розвиток через 
молитву, вказує вам шлях до полегшення 
болю кожного з ваших ближніх. (312, 73 -74) 
19 Скільки таємниць ще існує для людини. 
Він оточений невидимими і невловимими 
істотами, які вже повинні бути для нього 
видимими і відчутними. 
20 Життя, сповнене краси та одкровень, 
пульсує над існуванням людей, але вони в 
своїй сліпоті ще не здатні побачити його. 
(164, 56 - 57) 
21. людина, озброєна Моїм вченням, зможе 
виконувати надлюдські роботи. З його духу 
і тіла потече світло, сила і міць, які 
дозволять йому здійснити те, що не під силу 
одному лише розуму. (252, 4 - 5) 
22. це час, коли божественне світло 
повністю засяє в Моїх послідовниках, які 
розкриють дари духу і доведуть, що їм не 
потрібні ні земні блага, ні мирські науки, 
щоб творити добро і творити чудеса. Вони 
будуть зцілювати Моїм ім'ям, відновлювати 
безнадійно хворих, перетворювати воду на 



бальзам і піднімати мертвих з постелі. Їх 
молитва матиме силу втихомирювати бурі, 
заспокоювати сили природи та боротися з 
пошестями і злими впливами. 
23 Одержимі будуть звільнені від своїх 
одержимостей, своїх переслідувачів і 
гнобителів словом, молитвою і владою 
Моїх нових учнів. (160, 28 - 29) 
24 Одухотворення - це витонченість 
почуттів, чистота в житті, віра, милосердя, 
допомога ближньому, смирення перед 
Богом і глибока повага до отриманих дарів. 
Якщо вам вдається досягти будь-якої з цих 
чеснот, ви починаєте проникати своїм 
духовним поглядом в оселю любові і 
досконалості. Так само, коли ви досягаєте 
одухотворення, ви вже можете сказати на 
землі, що живете в Духовному Домі, навіть 
якщо це тільки в моменти вашої молитви. 
При цьому ви отримаєте світло, яке відкриє 
вам події, що лежать в майбутньому, бо для 
ширяючого духу те, що прийде, більше не є 
таємницею. 
25 Так, учні, тільки в житті людському 
людина не знає, що буде в майбутньому, 
що прийде завтра. Він не знає своєї долі, не 
знає, яким шляхом має йти і яким буде його 
кінець. 
26. людина не змогла б витримати знання 
всіх випробувань, які їй належить пройти у 
своєму існуванні. Тому в Своїй милосердній 
любові до нього Я поклав завісу таємниці 
між його теперішнім і майбутнім і таким 
чином запобіг тому, щоб його розум не 
збентежився, якщо він дізнається про все, 
що йому ще належить пережити і 
вистраждати. 
27 Дух, з іншого боку, істота, наділена 
силою і створена для вічності, має в собі 
здатність знати майбутнє, дар пізнання 
своєї долі, а також силу зрозуміти і 
прийняти всі випробування, які на неї 
чекають. Він знає, що в кінці шляху, коли він 
буде пройдений у послуху Закону, він 
прибуде до Землі Обітованої, Раю Духа, 
який є станом піднесення, чистоти і 
досконалості, якого він врешті-решт 
досягне. 
28. ти не можеш досягти рівня духовності 
свого Вчителя, щоб знати, яка твоя доля, 
яке майбутнє чекає на тебе, але завдяки 
твоєму внутрішньому піднесенню Я 

дозволю тобі відчути близькість якоїсь 
події. 
29. це передчуття, це духовне бачення 
майбутнього, це знання своєї долі ви 
досягнете лише в тій мірі, в якій ваша істота, 
що складається з тіла [душі] і духу, буде 
поступово розвиватися все вище на шляху 
одухотворення, яке є вірою, щирістю, 
любов'ю до життя, любов'ю і 
доброзичливістю до ближнього, 
смиренністю і любов'ю до свого Господа. 
(160, 6- 9,13 - 14) 
30 Будьте пильні, щоб не воювати з тими, 
хто, як і ви, вирушає виконувати місії, 
покладені на них Моєю Божественністю, - 
щоб ви могли розпізнавати істинних 
пророків і фальшивих, підтверджуючи 
справи одних і руйнуючи справи інших. 
31 Бо це час, коли всі сили повстали на 
битву. Подивіться, як добро бореться зі 
злом, світло - з темрявою, знання - з 
невіглаством, мир - з війною. (256, 66) 
  
Передумови та ознаки справжньої 
духовності  
32 Знайте, що в кожній людині живе Юда. 
Так, учні, бо у вашому випадку тіло [душа] - 
це Іуда духу, це тіло, яке чинить опір світлу 
одухотворення, яке підстерігає дух, щоб 
занурити його в матеріалізм, у ниці 
пристрасті. 
33. а за те, що тіло твоє підводить тебе до 
краю прірви, не осуджуй його. Ні, тому що 
вона потрібна вам для вашого прогресу, і ви 
повинні подолати її через своє 
одухотворення, так само, як Я подолав Юду 
через Свою любов. (150, 67 - 68) 
34. перш ніж ти візьмешся навчати Моїх 
принципів життя і викладати їхній зміст, ти 
повинен почати слідувати вченню, яке Я 
відкрив тобі, люблячи свого ближнього, 
живучи життям, зверненим до духовного, і 
засіваючи свій шлях любовною діяльністю і 
світлом. Якщо ви цього не зробите, то Я вже 
кажу вам, що ви не зрозуміли спіритизму. 
Вона відкриває вам вашу істинну природу, 
через неї ви можете сформувати чітке 
уявлення про свого Отця і пізнати себе. 
35. це правда, що для досягнення 
духовності потрібне певне зречення, 
зусилля і жертва. Але коли у вас 
прокинеться прагнення до вищого 
існування, коли у вашому єстві засяє любов, 



або коли запалає прагнення до духовного, 
для вас буде радістю, замість жертви або 
зречення, позбутися всього того, що ви 
маєте в собі непотрібного, шкідливого або 
поганого. (269, 46 - 47) 
36 Завжди знайте, що ви всі однакові переді 
Мною, що всі ви мали одне походження і 
всі маєте одну і ту ж мету, навіть якщо зовні 
кожна доля проявляє себе по-різному. 
37. ніколи не забувайте, що ви всі повинні 
досягти Мене, а це означає, що ви всі - хоч і 
по-різному - повинні зробити необхідні 
заслуги, щоб досягти найбільшої духовної 
висоти. Тому ніколи не вважайте нікого 
меншовартісним. 
38 Марнославство ніколи не повинно 
вкорінюватися в спіритуаліста. З іншого 
боку, його супутником завжди повинна бути 
справжня скромність, тоді його справи, 
замість того, щоб засліплювати фальшивим 
світлом, будуть знаходити прихильність у 
серцях його ближніх. (322, 32 - 34) 
39 Добрі сіячі Духовності ніколи не будуть 
відрізнятися чимось зовнішнім або 
матеріальним. У них не буде ні костюмів, ні 
знаків розрізнення, ні якоїсь особливої 
манери розмови. Все в їхній поведінці буде 
свідчити про простоту і смиренність. Але 
якщо вони чимось і вирізнятимуться, то 
тільки своєю благодійністю і своєю 
духовністю. 
40 Справжні проповідники спіритизму 
відзначатимуться не красномовством, а 
мудрістю і простотою свого слова, а 
передусім правдивістю своїх справ і 
добротою свого життя. (194, 24 - 25) 
41 Одухотворення - це ясність, це простота, 
це відданість любові і це боротьба за 
досягнення досконалості духу. (159, 64) 
 
Благотворний вплив духовності  
42 Через одухотворення людина досягає 
такого ступеня піднесення, який дозволяє їй 
отримувати ідеї, що виходять за межі того, 
що може осягнути її розум, і мати владу над 
матеріальним. 
43. замисліться на мить: якщо духовне 
піднесення духу буде застосоване на 
практиці у вивченні матеріального творіння, 
яке дарує вам природа, або в будь-якій 
іншій людській меті, то ви можете уявити 
собі плоди, які ви могли б пожинати, якби 
ваші відкриття були не тільки результатом 

досліджень за допомогою інтелекту, але 
якби ви також брали участь у духовному 
одкровенні, яке дарував би вам Той, Хто 
створив все. (126,26 - 27) 
44. коли люди досягнуть духовності, вони 
стануть істотами, вищими за все, що їх 
оточує. Адже досі вони були лише 
слабкими істотами, які перебували у владі 
сил природи, сил і впливів, які не повинні 
бути вищими за людину, бо вони не вищі за 
неї. (280, 29) 
45. істинно кажу вам, що духовність також 
передасться у спадок, і тому ви повинні 
прагнути прищепити своїм дітям чистоту 
серця і сприйнятливість до духовного. Вони 
подякують вам за те, що ви проявили 
милосердя, давши їм тіло, вільне від 
пристрастей, з ясним розумом, чуйним 
серцем і духом, пильним до поклику совісті. 
(289, 65) 
46 Єдине, на що спрямована моя робота, - 
це одухотворення всіх людей, бо в 
одухотворенні вони стануть єдиним цілим і 
будуть розуміти один одного. У процесі 
одухотворення вони побачать, як зникають 
назви, зовнішні форми їхніх релігій, які були 
причиною їхньої духовної окремішності, 
оскільки кожна з них по-своєму тлумачила 
свого Бога. 
47 Як тільки вони всі наблизяться до 
одухотворення своїми різними шляхами, 
вони зрозуміють, що єдине, чого їм не 
вистачало, - це звільнитися від свого 
матеріалізму, щоб мати можливість 
духовно інтерпретувати те, що вони завжди 
сприймали в матеріальному сенсі. 
48 Одухотворення - це все, що Я прошу від 
людей в цей час, тоді вони побачать, що їхні 
найвищі ідеали здійсняться і їхні 
найсерйозніші конфлікти будуть вирішені в 
межах дозволеного. (321, 22-23, 29) 
 

XI Людство 
 

Розділ  49 - Релігія та 

юриспруденція  
 
Жодна релігія чи конфесія не є єдино 
правильною  



1 Я приходжу не для того, щоб викликати 
релігійний фанатизм у людей; моє вчення 
дуже далеке від викладання хибних речей; 
я хочу покращення, віри, милосердя, 
одухотворення. Фанатизм - це темна 
пов'язка на очах, це нездорова пристрасть, 
це темрява. Пильнуйте, щоб це погане 
насіння не потрапило у ваше серце. 
Пам'ятайте, що фанатизм іноді має вигляд 
любові. 
2 зрозуміти, що ця темрява вразила 
людство в цей час. усвідомте, що хоча 
язичницькі народи зникли з землі і 
більшість людства сповідує поклоніння 
істинному Богові, люди не знають Мене і не 
люблять Мене, бо їхні війни, їхня ненависть 
і відсутність злагоди є доказом того, що 
вони ще не дозволили Мені жити в їхніх 
серцях. 
3 Над темрявою цього релігійного 
"фанатизму" та ідолопоклонства 
наближаються великі вихори, які очистять 
духовний культ цього людства. Коли ця 
робота буде виконана, веселка миру засяє в 
нескінченності. (83, 60 - 62) 
4. я дозволив існувати на землі релігіям, які 
є шляхами для духу, що ведуть до Бога. 
Кожна релігія, яка вчить добру і любові та 
оспівує милосердя, є доброю, бо несе в собі 
світло і правду. Коли людина в'яне в них і 
перетворює те, що спочатку було добрим, 
на погане, шлях губиться під матеріалізмом 
і гріхом. 
5 Тому в цей час Я знову показую вам Мою 
істину, яка є шлях, суть життя і закон, щоб 
ви шукали цей закон, який є маяком і 
дороговказною зіркою, поза формами і 
обрядами, поза всім людським. Хто шукає 
Мене таким чином, той буде 
спіритуалістом. (197, 10 - 11) 
6 Ніхто не пропаде; одні прийдуть раніше 
дорогою, яку Я показав вам, а інші прийдуть 
пізніше тими дорогами, якими вони йдуть. 
7 У всіх релігіях людина може прийняти те 
вчення, яке їй потрібно, щоб стати доброю. 
Але якщо він не досягає цього, він 
звинувачує релігію, яку сповідує, і 
залишається тим, ким він завжди був. 
8 Усі релігії - це шляхи; деякі з них 
досконаліші за інші, але всі спрямовані на 
добро і прагнуть прийти до Отця. Якщо вас 
щось не влаштовує у відомих вам релігіях, 
не втрачайте віри в Мене. Ідіть дорогою 

милосердя і знайдете спасіння, бо шлях Мій 
освітлений силою любові. (114, 43) 
9. релігії - це маленькі манівці, які 
направляють духовні істоти на істинний 
шлях, по якому вони можуть підніматися 
крок за кроком, поки не прийдуть до Мене. 
Поки люди на землі сповідують різні релігії, 
вони розділені. Але як тільки вони стануть 
на шлях любові і правди, вони 
об'єднаються, вони стануть одним цілим з 
тим єдиним світлом, бо правда одна. (243, 
5) 
10 Об'єднання релігій прийде тоді, коли дух 
людей підніметься над матеріалізмом, 
традиціями, забобонами і фанатизмом. Тоді 
люди духовно об'єднаються в єдиному 
поклонінні: поклонінні добру з любові до 
Бога і ближнього. Коли це станеться, 
людство вступить в період досконалості. 
(187, 43) 
11 Духовний поділ людей стався через те, 
що одні скористалися однією гілкою 
(дерева божественних одкровень), а інші - 
іншою. Дерево одне, але гілок у нього 
багато. Але люди не захотіли так сприймати 
Моє вчення, і суперечки роз'єднують їх і 
поглиблюють розбіжності. Кожен вважає, 
що володіє істиною, кожен вважає, що має 
рацію. Але Я кажу вам: доки ви 
смакуватимете плоди лише з однієї гілки і 
відкидатимете плоди з інших, доти ви не 
прийдете до усвідомлення того, що всі 
плоди походять з божественного дерева, 
сукупність яких лише і являє собою повну 
істину. 
12 Коли Я говорю вам про ці істини, не 
думайте, що Учитель має на увазі зовнішні 
форми поклоніння різних релігій, але 
фундаментальний принцип, на якому 
ґрунтується кожна з них. 
13 Сильний штормовий вітер зараз дає про 
себе знати. Його пориви, струшуючи 
дерево, змушують падати його різноманітні 
плоди, і їх скуштують ті, хто раніше не знав 
їх. 
14 Після цього вони скажуть: "Якими ж ми 
були ошуканими і сліпими, коли, керуючись 
своїм фанатизмом, ми відкинули всі плоди, 
які пропонували нам наші брати, тільки 
тому, що вони були нам невідомі!". 
15 Частинка Мого світла є в кожній групі 
людей, у кожній громаді. Тому нехай ніхто 
не хвалиться тим, що володіє всією 



правдою. Зрозумій, отже, що якщо ти хочеш 
проникнути далі, в саму серцевину Вічного, 
якщо ти хочеш сягнути далі, ніж там, куди ти 
дійшов досі, то ти повинен спочатку 
об'єднати знання одного зі знанням іншого 
і таким чином з усіма іншими. Тоді з цієї 
гармонії засяє ясне і дуже яскраве світло, 
яке ви досі шукали у світі, не знаходячи 
його. 
16 "Любіть один одного" - це моя максима, 
моя найвища заповідь для людей, 
незалежно від віросповідання чи релігії. 
17 Наближайтеся один до одного, 
виконуючи цю найвищу заповідь, і ви 
знайдете Мене присутнім у кожному з вас. 
(129, 36 - 41) 
 
Ворожість релігій до розвитку  
18 Людина більше дбала про своє людське 
життя, ніж про життя духовне, хоча часто 
усвідомлювала, що людське минуще, а 
духовне вічне. Ось чому, незважаючи на те, 
що він просунувся у своїй цивілізації та 
науці, він стоїть на місці духовно і занурився 
у сон у своїх релігіях. 
19 Подивіться на одну релігію за іншою, і ви 
побачите, що жодна з них не демонструє 
ознак розвитку, розгортання або 
досконалості. Кожна з них проголошується 
найвищою істиною, але оскільки ті, хто її 
сповідує, думають, що знайшли і знають у 
ній все, вони не докладають жодних зусиль, 
щоб просунутися хоч на крок далі. 
20. божественні одкровення, закон Божий, 
моє вчення і мої проголошення з самого 
початку дали вам зрозуміти, що людина є 
істотою, яка підлягає еволюції. Чому ж тоді 
жодна з ваших конфесій не підтверджує і не 
перевіряє цю істину? 
21 Кажу вам: Тільки те вчення, яке 
пробуджує дух, яке запалює в ньому світло, 
яке виховує його і відкриває йому те, що він 
тримає в собі, яке піднімає його щоразу, 
коли він спотикається, і змушує йти вперед, 
не зупиняючись, - тільки те вчення 
натхненне істиною. Але хіба це не саме те, 
що Моє вчення відкривало вам у всі часи? 
22. однак, протягом тривалого часу ви 
перебували в духовному застої, тому що ви 
були більше стурбовані тим, що стосується 
вашого земного життя, ніж тим, що 
стосується вашого духу. Але для того, щоб 
не відмовитися від духовного остаточно, ви 

сформували свої релігії таким чином, щоб 
вони анітрохи не заважали завершенню 
ваших справ і обов'язків на землі. 
23 Тоді, коли ви дотримуєтесь цієї релігійної 
традиції, ви думаєте, що чините 
справедливість перед Богом, ви прагнете 
заспокоїти свою совість, і ви думаєте, що ви 
забезпечуєте собі вхід до Царства 
Небесного. 
24 Яке невігластво, людство! Коли ж ви 
нарешті прокинетеся до реальності? Невже 
ви не розумієте, що, дотримуючись своїх 
релігійних звичаїв, ви нічого Мені не даєте, і 
ваш дух також порожніє? 
25. якщо ви залишаєте свої церкви і 
говорите: "Тепер я виконав свій обов'язок 
перед Богом", то ви впали у велику 
помилку, тому що ви думаєте, що ви Мені 
щось дали, хоча ви повинні знати, що ви не 
можете Мені нічого дати, але ви можете 
багато отримати від Мене і багато віддати 
собі. 
26 Ви думаєте, що виконання Закону 
обмежується відвідуванням цих місць, і це 
ще одна велика помилка. За цими місцями 
має бути школа, в якій учень має вчитися на 
перспективу. Знову опинившись у 
повсякденному житті, він повинен на 
практиці застосувати отриманий урок, який 
і є справжнім виконанням Закону. (265, 22 - 
27) 
 
Взаємовідносини між релігією та наукою  
27. від початку часів посланці Закону і 
вчення Духа мали супротивником вченого. 
Між ними розгорілися великі битви, і настав 
час Мені розповісти вам дещо про ці 
суперечки. 
28. я створив цей світ, щоб він служив 
тимчасовим домом для втілених духовних 
істот. Але перш ніж вони заселили її, Я 
наділив їх здібностями духу, розуму і волі. 
29. я заздалегідь знав долю і розвиток моїх 
творінь. Я помістив у землю, її надра, 
поверхню і атмосферу всі необхідні 
елементи для збереження, підтримання, 
розвитку, а також відродження людської 
істоти. Але для того, щоб людина могла 
відкрити таємниці природи як джерела 
життя, Я дозволив пробудитися її інтелекту. 
30 Так були відкриті людині початки науки, 
до якої ви всі здатні, хоча завжди були 
люди більш талановиті, місія яких полягала 



в тому, щоб вирвати у Природи таємницю її 
сил і стихій на користь і насолоду людства. 
31. я також послав на землю великих духів, 
щоб вони відкрили вам надприродне життя 
- те, що вище за цю природу, вище за науку. 
Через ці одкровення було відкрито 
існування універсальної, сильної, творчої, 
всемогутньої і всюдисущої Істоти, яка 
приготувала для людини життя після її 
смерті, вічне життя духу. 
32 Але оскільки одна принесла духовну 
місію, а інша - наукову, то одна і друга, 
релігія і наука, в усі часи стояли одна проти 
одної, як вороги в битві. 
33. сьогодні Я кажу вам, що матерія і дух не 
є протилежними силами; між ними повинна 
панувати гармонія. Світло - це Мої духовні 
одкровення, і світло - це також одкровення і 
відкриття науки. Але якщо ви чули від 
Мене, що Я часто знаходжу недоліки в 
роботі вчених, то це тому, що багато хто з 
них неправильно використовували енергію, 
невідомі раніше стихії і сили природи в 
згубних цілях руйнування, ворожнечі, 
ненависті і помсти, земного панування і 
непомірного прагнення до влади. 
34. можу сказати вам, що з тими, хто 
виконував свою місію з любов'ю і добрими 
намірами - з тими, хто шанобливо і 
смиренно входив у Мої таємні скарбниці, 
Мені було приємно відкривати їм великі 
таємниці на благо Моєї дочки - людства. 
35 Наука привела людство від початку світу 
на шлях матеріального прогресу, завдяки 
чому людина на кожному кроці знаходила 
плоди науки - одні солодкі, а інші гіркі. 
36. зараз настав час для вас зрозуміти, що 
все світло належить моєму Духу, що все, що 
є життям, походить від моєї 
Божественності, бо я є таємною 
скарбницею, першоджерелом і початком 
всього творіння. 
37 Ті битви духовного проти наукового 
зникнуть з людського життя в тій мірі, в якій 
духовне з'єднається з наукою в єдиному 
світлі, що освітлює шлях людини в 
нескінченність. (233, 25 -34) 
 
Суворість і несправедливість земного 
правосуддя  
38. я приходжу, щоб скасувати ваші 
помилкові закони, щоб вами керували 
тільки ті, що створені на основі моїх 

заповідей і в гармонії з моєю мудрістю. Мої 
закони сформовані любов'ю, і оскільки 
вони походять від Моєї Божественності, 
вони незмінні і вічні, тоді як ваші - минущі, 
часом жорстокі і егоїстичні. 
39. закон Отця створений з любові, з 
доброти, він як бальзам, що втішає і 
піднімає грішника, щоб він міг понести 
відплату за свої провини. Закон любові Отця 
завжди пропонує щедру можливість 
морального оновлення тому, хто 
переступає, тоді як ваші закони, навпаки, 
принижують і карають того, хто переступив, 
і часто невинних і слабких. 
40 У вашому правосудді є суворість, помста 
і брак милосердя. Закон Христа - це 
любовне переконання, безмежна 
справедливість і найвища правильність. Ви 
самі собі судді, я ж - ваш невтомний 
захисник, але ви повинні знати, що є два 
способи розплатитися за свої кривди: один - 
любов'ю, інший - болем. 
41 Вибирайте самі, ви все ще користуєтеся 
даром вільної волі. (17, 46 - 48) 
42. я - Божественний Суддя, який ніколи не 
виносить більш тяжкого вироку, ніж злочин. 
Скількох із тих, хто звинувачує себе переді 
Мною, Я знаходжу чистими. Скільки ж, 
навпаки, сурмлять про свою чистоту, а я 
бачу їх корумпованими і винними. 
43 Як несправедлива людська 
справедливість! Скільки жертв поганих 
суддів спокутують чужі злочини! Скільки 
невинних людей бачили, як на їхніх очах 
зачиняються ґрати в'язниці, а винний 
виходить на волю, незримо тягнучи за 
собою свій тягар крадіжок і злочинів. (135, 2 
- 3) 
44. через недосконалість людського 
правосуддя ваші в'язниці переповнені 
жертвами, а місця страт заплямовані кров'ю 
невинних. Ах, скільки злочинців я бачу, які 
насолоджуються свободою і повагою у світі, 
а скільком корупціонерам ви поставили 
пам'ятники на честь їхньої пам'яті! 
45 Якби ви могли бачити цих істот, коли 
вони потім живуть у духовному світі і світло 
піднімається в їхніх душах! Замість 
безглуздих і марних поклонінь, Ви б 
послали їм молитву, щоб утішити їх у 
тяжкому покаянні. (159, 44 - 45) 
 



Жорстокосердечна самоправедність 
людини  
46 Нехай любов провадить вас, щоб ви 
стали справжніми послами Божественного 
Утішителя. Бо ви, які не впали ні в яку 
прірву, завжди поспішаєте звинувачувати, 
судити. Ви засуджуєте свого ближнього без 
найменшого співчуття, а це не моє вчення. 
47. якби ви, перш ніж судити, дослідили 
себе і свої помилки - запевняю вас, ваш суд 
був би більш милосердним. Ви вважаєте 
поганими тих, хто в тюрмах, і вважаєте 
нещасними тих, хто в лікарнях. Ви 
віддаляєтеся від них, не розуміючи, що 
вони гідні увійти в Царство Моєї любові. Ви 
не хочете замислитися над тим, що вони 
теж мають право на сонячні промені, які 
створені для того, щоб дарувати життя і 
тепло всім без винятку істотам. 
48 Ті, що знаходяться в місцях спокути, 
часто є дзеркалами, в яких люди не хочуть 
бачити себе, бо знають, що образ, який це 
дзеркало показує їм, у багатьох випадках 
буде образом звинувачення. (149, 51 - 53) 
 
Земне правосуддя як необхідне зло  
49. але правосуддя, яке існує на землі, не 
показує праведних справ. Я бачу брак 
милосердя, брак розуміння і черствість 
сердець. Але кожен все одно отримає свій 
праведний суд. 
50. я допустив ці випробування, і до тих пір, 
поки людина не буде виконувати мої 
закони, поки вона буде відвертатися від 
дотримання їх заповідей, до тих пір на 
землі буде хтось, хто зігне своє серце, хто 
порушить їх. 
51. якби ви виконували Закон, у світі не 
було б потреби в суддях, не було б 
покарання, не було б потреби в урядах. 
Кожен сам визначав би свої дії, і всіма 
керував би Я. Ви всі будете надихатися 
Моїми законами, і ваші дії завжди будуть 
благодійними, спрямованими на 
одухотворення і любов. 
52. але людство впало в глибокі прірви: 
аморальність, порок, гріх заволоділи 
серцями людей, і ось наслідки: ви повинні 
пити гіркі чаші, ви повинні терпіти 
приниження від рук тих людей, які, хоч і є 
вашими братами, але здійснюють владу на 
землі. 

53. але будьте смиренні, терпляче зносите 
суди, пам'ятайте, що Я - досконалий Суддя. 
(341,53) 
 

Розділ  50 - Освіта і наука  
 
Марнославство і гордість знаннями  
1 Я прошу людей цього часу, які вважають 
себе найпрогресивнішими в історії цього 
світу: Чи знайшли ви, з усіма вашими 
талантами, спосіб налагодити мир, досягти 
могутності і процвітання, не вбиваючи, не 
руйнуючи і не поневолюючи своїх сусідів? 
Чи вірите ви в те, що ваш прогрес є 
справжнім і реальним, коли ви морально 
борсаєтесь у багнюці, а духовно блукаєте у 
темряві? Я не борюся з наукою, бо Я Сам 
дав її людині; проти чого Я заперечую, так 
це проти того, з якою метою ви іноді її 
використовуєте. (37, 56) 
2 Людство, дочко світла, відкрий очі, 
усвідом, що ти вже живеш в епоху духу! 
3 Чому ви забули Мене і захотіли 
помірятися силою своєю з Моєю? Кажу вам, 
що Я вкладу Свій скіпетр у вашу руку в той 
день, коли вчений своєю наукою створить 
істоту, подібну до вас, і наділить її духом, і 
дасть їй совість. Але ваш урожай спочатку 
буде іншим. (125, 16 - 17) 
4. чому були і є люди, які, засвоївши 
людську науку за допомогою дарованих їм 
Творцем здібностей, використовують їх для 
боротьби і відкидання божественної науки? 
Бо їхнє марнославство не дозволяє їм зі 
смиренням і благоговінням увійти до 
Господньої скарбниці, і вони шукають свою 
мету і престол у цьому світі. (154, 27) 
5 Сьогодні людина відчуває себе великою, 
вона звеличує свою особистість і 
соромиться сказати "Бог". Він дає Йому інші 
імена, щоб не скомпрометувати своє 
марнославство, щоб не впасти з п'єдесталу 
свого суспільного становища. Тому Мене 
називають: Космічний Розум, Архітектор 
Всесвіту. Але Я навчив вас говорити Мені 
"Отче наш", "Отче мій", як Я вчив вас у 
"Другій Ері". Чому чоловіки думають, що 
принижують або применшують свою 
особистість, називаючи Мене "Батьком"? 
(147, 7) 
6 Як низько впала людина у своєму 
матеріалізмі, що остаточно відреклася від 



Того, Хто все створив! Як міг до такої міри 
затьмаритися людський розум? Як могла 
ваша наука відректися від Мене і 
осквернити життя і природу, як вона це 
зробила? 
7 У кожній справі, яку відкриває ваша наука, 
Я присутній; у кожній справі виявляється 
Мій Закон і чути Мій Голос. Як це так, що ці 
люди не відчувають, не бачать і не чують? 
Чи є ознакою прогресу і цивілізації 
заперечення мого існування, моєї любові і 
моєї справедливості? Тоді ви не більш 
просунуті, ніж первісні люди, які вміли в 
кожній природній силі і в кожному диві 
природи вбачати дію божественної, вищої, 
мудрої, справедливої і могутньої Істоти, якій 
вони приписували все хороше в усьому 
сущому і тому поклонялися їй. (175, 72 - 73) 
8 Я знову даю слово людям, щоб вони 
знали, що вони не покинуті, щоб вони 
прокинулися за голосом свого духа, і 
дізналися, що великі божественні чудеса 
чекають на їхній дух після цього життя. 
9. про них Я говорив з людьми, і те ж саме 
відчуває той, хто вміє молитися, щоб увійти 
в контакт з духовним, як і той, хто за 
допомогою науки заглиблюється в таємниці 
природи. На цих двох шляхах і інтелект, і 
дух будуть відкривати для себе все більше і 
більше, чим більше вони будуть шукати. 
10. але коли настане час, коли людина буде 
надихатися любов'ю до свого навчання і 
досліджень? Тільки тоді, коли це станеться, 
його робота у світі буде тривалою. До тих 
пір, поки мотивом науки буде прагнення до 
влади, зарозумілість, матеріалізм або 
ненависть, люди будуть безперервно 
відчувати на собі докір вивільнених сил 
природи, які карають їх необачність. 
11 Як багато хто роздувся в злі, в 
зарозумілості, в марнославстві своєму, як 
багато хто вдягнув вінці, хоча вони вбогі та 
духовно голі. Який же великий контраст між 
тим, що ви вважаєте своєю правдою, і 
Моєю правдою! (277, 31 - 32 , 36)  
 
Наслідки матеріалістичного мислення  
12. якби люди відчували справжню любов 
до своїх ближніх, їм не довелося б 
страждати від хаосу, в якому вони 
опинилися; все в них було б гармонією і 
миром. Але вони не осягають цієї 
Божественної любові, а хочуть тільки 

наукової істини, похідної істини - тієї, яку 
вони можуть довести своїми людськими 
розумовими процесами: Вони хочуть 
правди, яка звертається до мозку, а не до 
серця, і тепер вони мають результат свого 
матеріалізму: егоїстичне, фальшиве 
людство, наповнене стражданнями. (14, 42) 
13 Не уявляйте собі нічого про плоди вашої 
науки, бо тепер, коли ви досягли в ній таких 
великих успіхів, людство найбільше 
страждає, найбільше нещасть, тривог, 
хвороб і братовбивчих воєн. 
14 Людина ще не відкрила істинної науки - 
тієї, що досягається шляхом любові. 
15. подивіться, як засліпило вас 
марнославство; кожен народ хоче мати 
найбільших учених на землі. Істинно кажу 
вам, що вчені не проникли глибоко в 
таємниці Господні. Можу сказати, що 
знання, які людина має про життя, все ще 
поверхневі. (22, 16 - 18) 
16 Чого ви найбільше бажаєте в ці моменти 
на землі? Миру, здоров'я і правди. Істинно 
кажу вам, що ці дари не дасть вам ваша 
наука, як ви її застосували. 
17 Вчені запитують Природу, і вона 
відповідає на кожне їхнє запитання, але за 
цими запитаннями не завжди стоять добрі 
наміри, добрі нахили чи милосердя. Люди 
незрілі і нерозумні, які викрадають у 
природи її таємниці і оскверняють її 
сокровенне єство - які шанують її не тим, що 
черпають з її джерел сировину, щоб робити 
один одному добро, як справжні брати і 
сестри, а заради егоїстичних, а іноді і 
згубних цілей. 
18 Усе створіння промовляє до них про 
Мене, і голос їхній - це голос любови; але як 
мало хто вмів чути й розуміти цю мову! 
19 А що творіння є храмом, де Я живу, то чи 
не боїтеся ви, що з'явиться там Ісус, візьме 
бич і вижене звідти торговців і всіх тих, що 
оскверняють його? (26, 34 - 37) 
20 Я відкрив людині дар науки, що є світло. 
Але людина створила нею темряву, 
спричинила біль і руйнування. 
21. чоловіки вважають, 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 
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. 
22. замішання панує між людьми, бо ви 
поставили 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 
недосконалим. (59, 52 - 54) 
23 Вчений шукає причину всього, що є, і 
всього, що відбувається, і сподівається 
довести своєю наукою, що поза природою 
немає ні принципу, ні істини. Але я вважаю 
їх незрілими, слабкими і неосвіченими. 
(144, 92) 
24 Вчені, сповнені марнославства, 
вважають божественні одкровення 
негідними своєї уваги. Вони не хочуть 
духовно підноситися до Бога, а якщо чогось 
не розуміють з того, що їх оточує, то 
заперечують це, щоб не зізнаватися у своїй 
неспроможності і своєму невігластві. Багато 
з них хочуть вірити лише в те, що можуть 
довести. 
25 Яку розраду можуть принести ці люди в 
серця своїх ближніх, якщо вони не визнають 
первісного принципу любові, що керує 
творінням, і, більше того, не розуміють 
духовного сенсу життя? (163, 17 - 18) 
26 Як далеко відійшло це людство від Моїх 
настанов! Все в ній поверхневе, фальшиве, 
зовнішнє, показне. Тому її духовна сила 
нікчемна, і щоб заповнити брак сил і 
розвитку в своєму дусі, вона кинулася в 
обійми науки і розвиненого інтелекту. 
27 Таким чином, за допомогою науки 
людина стала відчувати себе сильною, 
великою і могутньою. Але кажу вам, що та 
сила і та велич нікчемні в порівнянні з тією 
силою духу, якій ви не дали вирости і 
проявитися. (275, 46 - 47) 
28. сьогодні, день за днем, ви їсте гіркі 
плоди з дерева науки, яке так недосконало 
доглядали люди, бо ви не прагнули до 
гармонійного розвитку всіх своїх 
обдарувань. Як же ви могли спрямувати 
свої відкриття і свої праці на добрі справи, 
якщо ви тренували тільки інтелект, але 
нехтували розумом і серцем? 
29 Серед вас є люди, які подібні до диких 
звірів, які дають повну волю своїм 
пристрастям, які відчувають ненависть до 

своїх ближніх, які кровожерливі і прагнуть 
зробити рабами братні народи. 
30 Якщо хтось вважає, що Моє Вчення може 
спричинити моральний крах людини, 
істинно кажу вам, він дуже помиляється; і 
щоб довести це сумніваючимся, 
матеріалістам і зарозумілим цього часу, Я 
дозволю їм пожинати і їсти плоди їхньої 
науки, поки вони не наситяться, поки 
визнання, яке говорить Мені, не вийде з 
їхнього розуму: "Отче, прости нас, тільки 
Твоя Сила зможе зупинити ті сили, які ми 
розв'язали в своїй нерозсудливості." (282, 
15 - 17) 
31 Людська наука досягла тієї межі, до якої 
може дійти людина у своєму матеріалізмі. 
Бо наука, натхненна духовним ідеалом 
любові, добра і досконалості, може піти 
набагато далі, ніж ви її взяли. 
32 Доказом того, що ваш науковий прогрес 
не мав своїм мотивом взаємної любові, є 
моральний занепад народів, є братовбивча 
війна, є голод і злидні, які панують скрізь, є 
невігластво духовне. (315,53 - 54) 
33. що сказати вам про ваших сьогоднішніх 
учених, про тих, хто кидає виклик природі, 
кидає виклик її силам і стихіям, 
перетворюючи добро на зло? Вони 
зазнають великих страждань, бо зірвали і 
з'їли незрілий плід з дерева науки - плід, 
який міг дозріти тільки в любові. (263, 26) 
34 Оскільки людство не перебуває в 
гармонії з універсальним законом, який 
керує всім творінням, виникне 
неконтрольований стан, який виразиться в 
насильстві сил природи. 
35 Людина розщепила атоми, її розвинутий 
мозок використовує це відкриття, щоб 
отримати найбільшу владу і принести 
смерть. 
36. якби людина розвивалася духовно в тій 
же мірі, що і її наука та інтелект, вона 
використовувала б відкриття нових сил 
природи тільки на благо людства. Але його 
духовна відсталість велика, тому 
егоїстичний розум застосував свою творчу 
силу на шкоду людству і використав сили 
руйнування, відвернувшись від принципів 
любові і милосердя Ісуса. Тому, коли ви 
побачите вогняний потік, що спускається з 
небес, це буде не тому, що самі небеса 
розкриваються або вогонь сонця мучить вас 



- ні, це справа рук людських, які будуть сіяти 
смерть і руйнування. (363,23 - 25) 
37. народи розвиваються, і їх наукові знання 
зростають. Але я прошу вас: Що це за 
"мудрість", якою люди, чим більше 
проникають в неї, тим більше віддаляються 
від духовної істини, в якій криється джерело 
і початок життя? 
38 Це людська наука, це наука, як її розуміє 
людство, хворе егоїзмом і матеріалізмом. 
39. тоді це знання - фальшиве, і ця наука - 
зло, бо ви створили нею світ болю. Замість 
світла панує темрява, бо ви все більше і 
більше штовхаєте народи до загибелі. 
40 Наука - це світло, світло - це життя, це 
сила, здоров'я і мир. Це плід вашої науки? 
Ні, людство! Тому кажу вам: до тих пір, поки 
ви не дозволите світлу Духа проникнути в 
темряву вашого розуму, ваші справи ніколи 
не зможуть мати високе і духовне начало, 
вони ніколи не зможуть бути більше, ніж 
людськими справами. (358, 31 - 34) 
41 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, процвітання і розкоші за 
рахунок болю своїх ближніх, болю, який 
вони не завжди знали, як полегшити? Всі 
повинні будуть задати собі питання в 
своєму серці і відповісти Мені у світлі своєї 
совісті. (63, 62) 
42. скільки духовно мертвих повинні 
блукати світом, чекаючи тілесної смерті, 
щоб привести їх у Мою присутність, щоб 
почути голос Господа, який воскресить їх до 
істинного життя і приголубить їх. Яке 
прагнення до оновлення вони могли 
живити на землі, якщо вважали себе 
безповоротно втраченими назавжди, хоча 
відчували себе здатними до справжнього 
покаяння і спокути за свій проступок? 
43. але крім тих, кому було відмовлено в 
спасінні духу і хто прийшов до Мене без 
надії, прийшли до Мене і ті, хто був 
засуджений на смерть вченими щодо тіла. 
Я, що володію життям, вирвав їх з лап 
тілесної смерті. Але що роблять у світі ті, 
кому Я довірив здоров'я духу і тіла? Невже 
вони не знають того високого призначення, 

яке Господь довірив їм виконати? Чи 
повинен я, який послав їх з посланням 
здоров'я і життя, безперервно приймати 
їхні жертви? (54, 13 - 14) 
 
Інспірація нових наукових знань Богом і 
духовним світом  
44. якби вчені, які рухають і змінюють ваш 
світ, були натхненні любов'ю і добром, вони 
б вже відкрили, як багато Я приготував для 
науки цього часу в плані знань, а не тільки 
цю дуже малу частину, на яку вони так 
багато покладають. 
45 Соломона називали мудрим, бо його 
суди, поради та вислови були позначені 
мудрістю; слава про нього вийшла за межі 
його царства і досягла інших земель. 
46. але цей чоловік, хоч і був царем, 
смиренно став на коліна перед Господом 
своїм і просив мудрості, сили і захисту, бо 
зрозумів, що він лише Мій слуга, і переді 
Мною він поклав свій скіпетр і корону. Якби 
всі вчені, всі науковці діяли так само - 
наскільки великою була б їхня мудрість, 
скільки ще невідомих досі вчень відкрилося 
б їм з Моєї книги божественної мудрості! 
(1,57 - 59) 
47. запитайте ваших вчених, і якщо вони 
чесні, то скажуть вам, що вони просили у 
Бога натхнення. Але Я дам їм більше 
натхнення, якщо вони будуть просити Мене 
про нього з більшою любов'ю до своїх 
братів і з меншим марнославством до себе. 
48. істинно кажу вам: Все, що ви 
накопичили з істинного знання, - від Мене; 
все, що є у них з чистого і високого, Я 
використаю на вашу користь у цей час, для 
цього Я вам це дарував. (17, 59 - 60 o.) 
49. розвивався дух людини, тому 
прогресувала її наука. Я дозволив йому 
пізнати і відкрити те, чого він раніше не 
знав; але він не повинен присвячувати себе 
тільки матеріальним справам. Я дарував 
йому це світло, щоб він міг відпрацювати 
свій мир і щастя в Духовному житті, яке 
чекає на нього. (15, 22) 
50. якщо ви використовували деякі з ваших 
наук, щоб досліджувати і судити Мене, то 
чи не здається вам більш розумним 
використовувати їх для дослідження самих 
себе, поки ви не усвідомите свою природу і 
не позбудетеся свого матеріалізму? Невже 
ти думаєш, що Отець твій не може 



допомогти тобі на шляху твоїх добрих наук? 
Істинно кажу вам: якби ви змогли відчути 
сутність божественної любові, знання легко 
дійшли б до вашого розуму, і вам не 
довелося б стомлювати свій мозок і 
виснажувати себе, вивчаючи ті знання, які 
ви вважаєте глибокими і які, по правді 
кажучи, знаходяться в межах вашої 
досяжності. (14,44) 
51 У великих людських справах відчувається 
вплив і робота високих духовних істот, які 
постійно впливають на мисленнєву 
здатність людей і надихають або 
відкривають невідоме своїм втіленим 
братам. 
52. тому я завжди кажу вченим і науковцям: 
Ви не можете хвалитися ні тим, що ви 
розумієте, ні тим, що ви робите, бо не все - 
ваша робота. Як часто ви служите тим 
духовним істотам, про яких Я говорю вам, 
лише як про інструменти! Чи не доводилося 
Вам часто дивуватися наслідкам Ваших 
відкриттів? Хіба ви не зізналися собі 
потайки, що виявилися нездатними 
повторити те, що вже зроблено? Ось ваша 
відповідь. Тоді чому ви цим хвалитеся? 
Знайте, що вашою роботою керують вищі 
істоти. Ніколи не намагайтеся змінити їхні 
натхнення, бо вони завжди спрямовані на 
добро. (182, 21 - 22) 
53 Оскільки людство стало свідком розвитку 
науки і побачило відкриття, в які раніше не 
повірило б, чому ж воно опирається вірі в 
розвиток духу? Чому вона застигає на 
чомусь, що її зупиняє і робить інертною? 
54. моє вчення і одкровення в цей час 
знаходяться в гармонії з вашим розвитком. 
Нехай вчений не пишається своєю 
матеріальною працею і своєю наукою, бо в 
ній завжди були присутні Моє одкровення і 
допомога духовних істот, які надихають вас 
з потойбіччя. 
55. людина є частиною творіння, вона має 
завдання, яке повинна виконати, як і всі 
творіння Творця; але їй дана духовна 
природа, розум і власна воля, щоб вона 
власними зусиллями могла досягти 
розвитку і досконалості духу, який є 
найвищим, чим вона володіє. За 
допомогою духу людина може осягнути 
свого Творця, зрозуміти Його блага, 
захопитися Його мудрістю. 

56. якби ви, замість того, щоб 
марнославствувати над своїми земними 
знаннями, зробили всі Мої справи своїми, 
для вас не було б таємниць, ви визнали б 
себе братами і сестрами і любили б один 
одного, як Я люблю вас: добро, милосердя і 
любов були б у вас, а значить, і єдність з 
Отцем. (23, 5 - 7) 
 
Визнання вчених, які працюють на благо 
людства 
57 Людська наука є земним, видимим 
вираженням духовних здібностей, яких 
людина досягла в цьому часі. Праця 
людини в цей час є не тільки продуктом 
інтелекту, а й її духовного розвитку. (106, 6) 
58. матеріалознавство відкрило вам багато 
таємниць. Однак ніколи не чекайте, що 
ваша наука відкриє вам все, що вам 
потрібно знати. Наука людей того часу 
також мала своїх пророків, над якими люди 
сміялися і вважали божевільними. Але 
потім, коли те, що вони проголошували, 
виявилося правдою, ви були вражені. 
(97,19) 
59. я не відмовляю вченим у Моєму 
визнанні, оскільки Я довірив їм завдання, 
яке вони виконують. Але багатьом з них не 
вистачало молитви, милосердя і піднесення 
духу, щоб бути справжніми помічниками 
людям. (112, 25) 
60 Люди сьогоднішнього дня розширили 
свої імперії, вони панують і перетинають 
всю землю. Немає більше невідомих 
континентів, земель і морів. Вони проклали 
шляхи на суші, на морі і в повітрі; але не 
задовольняючись тим, що вони мають в 
якості спадщини на своїй планеті, вони 
досліджують і шукають на небосхилі, 
бажаючи ще більших володінь. 
61. я благословляю прагнення до знань у 
моїх дітях, а їхні прагнення бути мудрими, 
великими і сильними знаходять моє 
беззастережне схвалення. Але що не 
схвалює моє правосуддя, так це 
марнославство, на якому часто ґрунтуються 
їхні амбітні цілі, або егоїстична мета, яку 
вони іноді переслідують. (175, 7 - 8) 
62. я наділив людину розумом, що 
дозволяє їй досліджувати будову природи 
та її прояви, дозволив їй споглядати частину 
всесвіту і відчувати прояви Духовного 
Життя. 



63. бо Моє вчення не зупиняє духовних 
істот, не гальмує розвиток людини - 
навпаки, воно звільняє і просвітлює її, щоб 
вона досліджувала, обмірковувала, шукала 
і прагнула. Але те, що людина вважає 
вершиною своїх інтелектуальних пошуків, 
навряд чи є початком! (304, 6) 
 

Розділ  51 - Правителі, зловживання 
владою і війни  
 
Скороминуща ілюзія земної влади і величі 
1 Я - Той, Хто ставить випробування на 
твоєму шляху, щоб зупинити твій дух, коли 
він збивається зі шляху Мого Закону і хоче 
жити на самоті за своїм бажанням. 
Досліджуйте причину випробувань, Я 
дозволяю вам це зробити, щоб ви могли 
підтвердити, що кожне з них - як долото, 
яке обробляє ваше серце. Це одна з 
причин, чому біль наближає вас до Мене. 
2 Але людина завжди шукала насолод, 
шукала влади і пишноти, щоб піднести себе 
як пана на землі і бути володарем над 
своїми братами. 
3 Оскільки Я створив вас усіх з однаковою 
любов'ю, то чому завжди знаходилися ті, 
хто видавав себе за когось вищого? Чому 
з'явилися ті, хто керує людьми батогом під 
приниженням? Чому з'явилися ті, хто 
відкидає смиренних і чиї серця 
залишаються незворушними, коли вони 
завдають болю своєму ближньому? Тому 
що це духовні істоти, які ще не визнали 
Мене ні як Отця, що любить усі Свої 
творіння, ні як єдиного Господа всіх живих 
істот. 
4 Тому є люди, які узурпують владу і 
нехтують священними правами людини. 
Вони служать Мені як знаряддя Моєї 
справедливості, і хоча вони вважають себе 
великими панами і "царями", але вони 
лише слуги. Простіть їх! (95, 7 - 8) 
5 Ось народ і володарі землі. Яка коротка 
їхня слава і їхнє царювання. Сьогодні їх 
піднімають народи, а завтра вони скидають 
їх з тронів. 
6 Ніхто не шукає свого престолу в цьому 
житті, бо, думаючи йти вперед, він 
перешкоджатиме його перебігу, а ваша 
доля - йти вперед, не зупиняючись, доки не 
досягнете воріт Мого Царства. (124, 31) 

7 Істинно кажу вам, що нинішні сильні 
прийдуть до кінця, щоб дати дорогу тим, 
хто через любов і милосердя до ближнього 
свого буде великим і сильним, могутнім і 
мудрим. (128,50) 
8 Ті люди, які нині живлять лише 
честолюбне прагнення до влади і земної 
слави, знають, що найсильніший їхній 
супротивник - це бездуховність, тому і 
борються з нею. І відчуваючи битву, що вже 
наближається, - битву духу зі злом, - вони 
бояться втратити свої надбання і тому 
чинять опір світлу, яке постійно дивує їх у 
вигляді натхнення. (321, 12) 
9 Якими нужденними приходять до Моїх 
небесних дверей ті, хто був великим і 
могутнім на землі, бо забули духовні скарби 
і шлях до життя вічного! Смиренним 
відкривається істина Царства Мого, а від 
вчених і освічених вона прихована, бо вони 
вчинили б з духовною мудрістю те, що 
вчинили з наукою земною: шукали б у 
цьому світлі престолів для свого 
марнославства і зброї для своїх чвар. (238, 
68) 
  
Передбачуване застосування сили над 
людьми і народами  
10 Подивіться на людей, які керують 
народами, створюють доктрини і 
нав'язують їх людям. Кожен проголошує 
перевагу свого вчення, але я прошу вас: Що 
ж стало плодом усього цього? Війни, що 
несуть за собою зубожіння, страждання, 
руйнування і смерть. Ось такий урожай 
пожинають прихильники таких теорій тут, 
на землі. 
11. зауважте, що я не виступав проти 
свободи волі людства, хоча повинен 
сказати вам, що, без шкоди для цієї 
свободи, совість безупинно промовляє до 
серця того, хто відступає від 
справедливості, милосердя і розуму. 
(106,11) 
12. якби Христос повернувся на землю як 
людина в цей час, Він би вже не сказав на 
Голгофі: "Отче, прости їм, бо не знають, що 
творять", бо зараз ви отримуєте світло Духа 
в достатку і духовні істоти розвинулися 
далеко. Хто не знає, що Я - Той, Хто дає 
життя, щоб ніхто не міг відняти його у 
ближнього свого? Якщо людина не може 



дати буття, вона не має права брати те, що 
не може віддати. 
13. люди, невже ви вважаєте, що виконуєте 
мій закон тільки тому, що говорите, що у 
вас є релігія і ви дотримуєтеся зовнішніх 
обрядів? У законі вам сказали? "Не вбий", 
але ви порушуєте цю заповідь, бо 
проливаєте кров своїх ближніх потоками на 
вівтар свого гріха. (119, 27 - 28) 
14 Я пропоную мир світові, але гордість 
націй, які стали великими, з їх фальшивою 
силою і фальшивою пишнотою, відкидає 
кожен поклик совісті і дозволяє лише 
захоплюватися своїми амбітними цілями і 
своїми почуттями ненависті. 
15. людина ще не схиляється на бік добра, 
справедливості і розуму; ще люди 
повстають і засуджують справу своїх 
ближніх; ще вони думають, що можуть 
встановити справедливість. Чи не вважаєте 
ви, що замість суддів вони повинні називати 
себе вбивцями і катами? 
16 Сильні світу цього забули, що над усім 
життям є один господар, а життя ближніх 
своїх забирають так, ніби воно належить їм. 
Натовпи вимагають хліба, справедливості, 
дому, одягу. Справедливість встановлю Я, а 
не люди і не їхні доктрини. (151, 70 - 72) 
17 Благословенний народ: Ті люди, які 
піднімаються, сповнені власної значущості, і 
претендують на владу в націях, в народах 
землі, є великими духовними істотами, 
наділеними силою і носіями великих місій. 
18. але вони не служать Моїй 
божественності. Вони не поставили свої 
великі задатки і здібності на службу любові 
і милосердя. Вони створили свій світ, свій 
закон, свій трон, своїх васалів, свої 
володіння і все, на що вони можуть 
покласти свій погляд. 
19 Але коли вони відчувають, що їхній 
престол хитається під відвідинами, коли 
відчувають, що вторгнення могутнього 
ворога неминуче, коли бачать свої скарби і 
своє ім'я в небезпеці, вони вирушають з 
усією своєю силою, сповнені манії величі, 
земної суєти, ненависті і 
недоброзичливості, і кидаються на ворога, 
не дивлячись на те, чи не залишає їхня 
праця, їхня ідея по собі лише слід болю, 
руйнувань і зла. Вони мають на думці лише 
знищення ворога, встановлення ще 
більшого престолу, щоб мати якомога 

більше панування над народами, над 
багатствами, над хлібом насущним і навіть 
над життям людей. (219, 25) 
20 Пора б уже, щоб на землі не було більше 
ні царств, ні сильних народів, що 
пригнічують слабких, але вони існують як 
доказ того, що в людині все ще 
переважають примітивні тенденції 
грабувати слабких, зловживаючи владою, і 
завойовувати силою. (271, 58) 
21 Як далекі ще люди від розуміння 
духовного миру, який має запанувати у 
світі! Вони прагнуть примусити її до цього за 
допомогою насильства і погроз, а також 
плодами своєї науки, якими вони хваляться. 
22. я в жодному разі не заперечую прогресу 
людей і не виступаю проти нього, бо це 
також є доказом їхнього духовного 
розвитку. Але все ж кажу вам, що гордість 
їхня в застосуванні сили і земної влади не 
мила переді Мною. Бо замість того, щоб 
полегшувати людські хрести, вони тим 
самим паплюжать найсвятіші принципи, 
ображають життя, які їм не належать, а 
замість миру, здоров'я і благополуччя сіють 
біль, сльози, скорботу і кров. Чому їхні 
твори свідчать якраз про протилежне, хоча 
криниця, з якої вони черпають свої знання, - 
це Моє власне творіння, невичерпне в 
любові, мудрості, здоров'ї і житті? 
23 Я хочу рівності між Моїми дітьми, як Я 
вже проповідував у "Другій Ері". Але не 
тільки матеріально, як це розуміють люди. 
Я надихаю вас рівністю з любові, якою даю 
вам зрозуміти, що ви всі - брати і сестри, 
діти Божі. (246, 61 - 63) 
 
Роздуми про Другу світову війну  
24 Це часи випробувань, болю і страждань - 
часи, коли людство страждає від наслідків 
такої великої кількості взаємної ненависті і 
недоброзичливості. 
25 Подивіться на поля битв, де чути тільки 
гуркіт зброї і крики болю поранених, гори 
понівечених трупів, які раніше були 
міцними тілами молодих людей. Уявляєте, 
як вони востаннє обіймають свою матір, 
дружину чи сина? Хто може виміряти біль 
цих прощань, хто сам не випив цієї чаші? 
26 Тисячі й тисячі згорьованих батьків, 
дружин і дітей бачили, як їхні близькі йшли 
на поля війни, ненависті, помсти, гнані 



жадібністю і пихою деяких людей без світла 
і без любові до ближнього. 
27 Ці легіони молодих і бадьорих чоловіків 
не змогли повернутися до своїх домівок, 
тому що вони були побиті на полях; але ось, 
земля, Мати-Земля, більш милосердна, ніж 
люди, які керують народами і думають, що 
вони пани над життям своїх ближніх, 
відкрила своє лоно, щоб прийняти і з 
любов'ю вкрити їх. (9, 63 - 66) 
28. Мій Дух пильнує кожну істоту, і Я 
пильную навіть за останньою вашою 
думкою. 
29 Істинно кажу вам, що там, посеред 
армій, які воюють за земні ідеології та 
претензії на владу, Я знайшов миролюбних і 
доброзичливих людей, яких силою зробили 
солдатами, у хвилини спокою. Зітхання 
вириваються з їхніх сердець, коли Моє ім'я 
проходить повз їхні вуста, і сльози течуть по 
їхніх щоках при згадці про їхніх близьких, 
батьків, дружин, дітей або братів і сестер. 
Тоді їхній дух злітає до Мене, не маючи 
іншого храму, окрім святилища своєї віри, 
не маючи іншого вівтаря, окрім вівтаря 
своєї любові, і не маючи іншого світла, 
окрім світла своєї надії, бажаючи прощення 
за руйнування, які він мимоволі спричинив 
своєю зброєю. Вони шукають Мене, щоб 
усіма силами свого єства просити, щоб Я 
дозволив їм повернутися до рідного дому, 
або, якщо їм доведеться впасти під ударом 
ворога, щоб Я принаймні вкрив Своїм 
покровом милосердя тих, кого вони 
залишають на землі. 
30. всіх, хто шукає Моє прощення таким 
чином, Я благословляю, бо вони не винні у 
вбивстві; інші ж є вбивцями, які, коли 
прийде час їхнього суду, повинні будуть 
відповісти переді Мною за все, що вони 
зробили з людськими життями. 
31. багато з тих, хто любить мир, дивуються, 
чому Я дозволив вести їх навіть на поля 
битв і до місць смерті. На це я кажу вам: 
Якщо їхній людський розум не в змозі 
збагнути причину, яка лежить в основі 
всього цього, проте їхні духи знають, що це 
є спокутою. (22, 52 - 55) 
32. тим, хто йде за Мною, Я кладу мир світу 
на їхні серця, щоб вони стояли і молилися 
за нього. народи незабаром піднесуть свої 
молитви, щоб просити Мене про мир, який 
Я пропонував їм у всі часи. 

33. раніше Я дозволяв людям скуштувати 
плоди своїх діянь, бачити ріки людської 
крові, що течуть, і картини болю, гори 
трупів і міста, перетворені на руїни. Я хотів, 
щоб люди з скам'янілими серцями 
побачили спустошеність домівок, відчай 
серед невинних, матерів, які, не тямлячи 
себе від болю, цілують розтерзані тіла своїх 
дітей, щоб зблизька побачили весь відчай, 
страх і весь плач людей, щоб у своїй гордині 
вони відчули приниження, а совість 
підказала їм, що їхня велич, їхня сила і їхня 
мудрість - брехня, що єдине по-
справжньому велике походить від 
Божественного Духу. 
34. коли ці люди відкриють очі на правду, 
вони жахнуться - не від жахів, які бачать їхні 
очі, а від самих себе, і оскільки вони не 
можуть уникнути погляду і голосу своєї 
совісті, вони відчують всередині себе 
темряву і вогонь докорів сумління; бо їм 
доведеться дати звіт за кожне життя, за 
кожен біль і навіть за останню краплю 
крові, пролиту на їхньому рахунку. (52, 40) 
35 Крок за кроком ідуть народи в долину 
(смерті), де збираються на суд. 
36. але все ж таки ті, хто веде війну і чиї 
руки заплямовані кров'ю своїх ближніх, 
наважуються вимовляти Моє ім'я. Чи це 
квіти або плоди вчення, якого Я вас навчив? 
Хіба ви не навчилися від Ісуса, як Він 
прощав, як благословляв того, хто Його 
ранив, і як навіть у смерті дарував життя 
Своїм катам? 
37. люди засумнівалися в Моєму Слові і 
знехтували вірою, тому вони поклали всю 
свою надію на насильство. Потім Я 
дозволив їм самим побачити свою помилку, 
пожинаючи плоди їхніх справ, бо тільки так 
вони відкриють очі, щоб зрозуміти істину. 
(119, 31 - 33) 
 
Ганебність і безглуздість війн  
38. настав час, щоб любов, прощення і 
смирення зародилися в серцях людей як 
справжня зброя проти ненависті і 
зарозумілості. Допоки ненависть 
зустрічатиметься з ненавистю, а пиха з 
пихою, доти народи будуть знищувати один 
одного і не буде миру в серцях. 
39 Люди не хотіли зрозуміти, що щастя і 
прогрес можна знайти тільки в мирі, і бігли 
за своїми ідеалами влади і фальшивої 



величі, проливаючи кров своїх ближніх, 
руйнуючи життя і знищуючи віру людей. 
(39, 29 - 30) 
40 1945 рік забрав із собою останні тіні 
війни. Серп скосив тисячі істот і тисячі 
духовних істот повернулися до Духовного 
Дому. Наука вразила світ і змусила 
здригнутися землю своєю зброєю 
знищення. Переможці зробили себе 
суддями і катами переможених. Біль, 
страждання і голод поширювалися, 
залишаючи по собі вдів, сиріт і холод. 
Пошесті мандрують від народу до народу, і 
навіть сили природи дають почути свій 
голос справедливості та обурення з 
приводу такої кількості зла. Поле руйнації, 
смерті та спустошення - це слід, який 
залишила на обличчі планети людина, що 
називає себе цивілізованою. Це той урожай, 
який пропонує Мені це людство. Але я 
прошу вас: Чи гідний цей урожай увійти в 
Мої житниці? Чи заслуговує плід вашого 
беззаконня на те, щоб його прийняв ваш 
Отець? Істинно кажу вам, що це дерево не 
те дерево, яке ви могли б посадити, якби 
слухалися тієї божественної заповіді, що 
велить вам любити один одного. (145, 29) 
41 Коли ж ви досягнете спокою в душі, коли 
навіть не досягли спокою в серці? - Кажу 
вам, доки не буде знищена остання 
братовбивча зброя, доти не буде миру між 
людьми. Братовбивча зброя - це все те, за 
допомогою чого люди забирають життя 
один в одного, руйнують мораль, 
позбавляють себе свободи, здоров'я, 
душевного спокою, знищують віру. (119, 53) 
42. я доведу людству, що його проблеми не 
будуть вирішені силою, і поки воно буде 
використовувати руйнівну і вбивчу зброю, 
воно не зможе створити мир між людьми, 
якою б страшною і грізною ця зброя не 
здавалася. Навпаки, як наслідок, вони лише 
викличуть ще більшу ненависть і ще більше 
бажання помститися. Тільки совість, розум і 
почуття милосердя зможуть стати тими 
підвалинами, на яких буде триматися епоха 
миру. Але для того, щоб це світло засяяло в 
людині, вона повинна спочатку спорожнити 
чашу страждань до останньої краплі. (160, 
65) 
43 Якби серце людини не було настільки 
зачерствілим, то болю війни було б 
достатньо, щоб змусити її замислитися над 

своїми помилками, і вона повернулася б на 
шлях світла. І хоча у нього ще гірка пам'ять 
про ті вбивства людей, він готується до 
нової війни. 
44. як ви можете припускати, що Я, Отець, 
Божественна Любов, зможу карати вас 
війнами? Невже ви вірите, що Той, Хто 
любить вас досконалою любов'ю і бажає, 
щоб ви любили один одного, може дати 
вам злочин, братовбивство, вбивство, 
помсту і руйнування? Невже ви не 
розумієте, що все це відбувається через 
матеріалізм, який люди накопичили в своїх 
серцях? (174, 50 - 51) 
45. я створив людину вільною від початку, 
але її свобода завжди супроводжувалася 
світлом совісті. Але він не прислухався до 
голосу свого внутрішнього судді і збився зі 
шляху Закону, аж поки не створив ті вбивчі, 
криваві і жахливі війни, в яких дитина 
повстала проти батька, тому що він 
відвернувся від будь-якого почуття 
людяності, милосердя, поваги і духовності. 
46. людям давно слід було б уникати 
руйнувань і воєн, щоб позбавити себе від 
сумного обов'язку спокути. Знайте: якщо 
вони не зуміють очиститися добром до 
того, як прийдуть до Мене, Я повинен буду 
знову відправити їх у цю долину сліз і крові. 
Бо той, хто живе в сенсі, що суперечить 
досконалості, не зможе прийти до Мене. 
(188, 6 - 7) 
47 Не всі люди знаходяться на одному рівні 
розуміння. Поки одні відкривають для себе 
дива на кожному кроці, інші бачать в 
усьому недосконалість. Поки одні мріють 
про мир як вершину одухотворення і 
моральності світу, інші проголошують, що 
саме війни є рушієм розвитку людства. 
48 На це кажу вам: Війни не потрібні для 
розвитку світу. Якщо люди використовують 
їх у своїх амбітних і егоїстичних цілях, то це 
відбувається через матеріалізацію, в якій 
опиняються ті, хто надає їм перевагу. Серед 
них є такі, що вірять лише в існування на 
цьому світі, не знаючи або заперечуючи 
духовне життя, а серед людей їх вважають 
за вчених. Тому необхідно, щоб це 
одкровення знали всі. (227, 69-70) 

Розділ  52 - Несправедливість і 

занепад людства  
 



Підкорення та експлуатація слабких 
сильними  
1 Якби люди усвідомили, що земля 
створена для всіх, і якби вони вміли 
справедливо ділитися зі своїми ближніми 
матеріальними і духовними скарбами, 
якими наповнене їхнє існування, - істинно 
кажу вам, вже тут, на цій землі, ви почали б 
відчувати мир духовного царства. (12, 71) 
2 Чи не вважаєте Ви, що поділ людства на 
народи і раси є чимось примітивним? 
Невже ви не замислюєтеся над тим, що 
якби прогрес у вашій цивілізації, яким ви 
так пишаєтеся, був істинним, то закон 
насильства і зла більше не панував би, а всі 
вчинки вашого життя регулювалися б 
законом совісті? - І ви, люди, не виключайте 
себе з цього суду, бо навіть серед вас Я 
виявляю боротьбу і розділення. (24, 73) 
- мексиканська аудиторія 
3 Майте на увазі приклад Ізраїлю, 
зафіксований в історії, коли йому довелося 
довго блукати по пустелі. Вони боролися за 
те, щоб вирватися з єгипетської неволі та 
ідолопоклонства, а також за те, щоб досягти 
землі миру і свободи. 
4 Сьогодні все людство подібне до народу в 
полоні фараона. Людям нав'язують 
віровчення, доктрини і закони. Більшість 
народів є рабами інших, сильніших. Важка 
боротьба за виживання та примусова праця 
під батогом голоду і приниження - це той 
гіркий хліб, який сьогодні їсть значна 
частина людства. 
5 Все це все частіше викликає в серцях 
людей прагнення до визволення, до миру, 
до кращого життя. (115, 41 - 43) 
6. цей світ, який повинен бути домом однієї 
сім'ї, що обіймає все людство, є яблуком 
розбрату і приводом для безглуздого 
прагнення до влади, до зради і війни. Це 
життя, яке повинно використовуватися для 
навчання, для духовного споглядання і для 
зусиль, спрямованих на досягнення вічного 
життя, використовуючи випробування і 
уроки на благо духу, людина неправильно 
розуміє і дозволяє отруїти своє серце 
образами, гіркотою, матеріалізмом і 
невдоволенням. (116, 53) 
7 О, бідні народи землі - одні поневолені, 
інші пригноблені, а решта експлуатовані 
власними вождями та представниками! 

8 Твоє серце вже не любить тих, хто керує 
тобою на землі, бо розчарувалося твоє 
довір'я. Ви більше не вірите у 
справедливість чи великодушність ваших 
суддів, ви більше не вірите обіцянкам, 
словам чи усміхненим обличчям. Ви 
бачили, як лицемірство заволоділо серцями 
і встановило на землі своє царство брехні, 
фальші та обману. 
9 Бідні народи, ви, що несете на своїх 
плечах працю, як непосильний тягар, - 
працю, яка вже не є тим благословенним 
законом, за яким людина отримувала все 
необхідне для свого існування, але яка 
перетворилася на відчайдушну і страшну 
боротьбу за виживання. А що отримують 
люди за те, що жертвують свої сили і своє 
життя? Нікчемний шматок хліба, чашу, 
повну гіркоти. 
10 Істинно кажу вам, що це не той хліб, який 
Я поклав на землю для вашої втіхи і 
збереження, це хліб розбрату, 
марнославства, нелюдських почуттів, - 
словом, свідчення нестачі або відсутності 
духовної зрілості у тих, хто керує вашим 
людським життям. 
11 Я бачу, що ви відбираєте хліб один в 
одного, що ті, хто прагне влади, не можуть 
терпіти, щоб інші чимось володіли, бо вони 
хочуть усього для себе; що сильні 
захоплюють хліб слабких, а останні мусять 
задовольнятися тим, що сильні їдять і 
насолоджуються. 
12 А тепер я прошу вас: У чому полягає 
моральний прогрес цього людства? Де 
розвиток їхніх найблагородніших почуттів? 
13 Істинно кажу вам, що за часів, коли люди 
жили в печерах і вкривалися шкурами, так 
само виривали їжу з рота один в одного, так 
само найсильніші брали найбільшу частку, 
так само праця слабких була на користь тих, 
хто підкоряв їх силою, так само люди, 
племена і народи вбивали один одного. 
14 Чим же тоді відрізняється людство 
сьогоднішнє від людства тих часів? 
15. так, Я вже знаю, що ви скажете Мені, що 
досягли багатьох успіхів, - Я знаю, що ви 
вкажете Мені на свою цивілізацію і свою 
науку. Але тоді Я скажу вам, що все це - 
лише маска лицемірства, за якою ви 
приховуєте свої справжні почуття і свої поки 
ще примітивні інстинкти, тому що ви не 
доклали ні найменшого зусилля для 



розвитку свого духу, для виконання Мого 
Закону. 
16 Я не кажу вам не займатися науковими 
дослідженнями - ні, навпаки: шукайте, 
досліджуйте, зростайте і примножуйте 
знання та інтелект у матеріальному житті, 
але будьте милосердними один до одного, 
поважайте священні права своїх ближніх, 
зрозумійте, що немає такого закону, який 
би уповноважував людину розпоряджатися 
життям своїх ближніх - одним словом, 
люди, робіть щось, застосувати Мою 
найвищу заповідь "любіть один одного" у 
вашому житті, щоб ви могли вийти з 
морального і духовного застою, в який ви 
потрапили, і щоб, коли спаде покривало 
фальші, що закривало ваше обличчя, 
проникло ваше світло, засяяла щирість і 
увійшла правдивість у ваше життя. Тоді 
можна буде з повним правом сказати, що 
ви досягли прогресу. 
17 Станьте духовно сильними в дотриманні 
Моїх вчень, щоб у майбутньому ваші слова 
завжди підтверджувалися реальними 
справами милосердя, мудрості і братерства. 
(325, 10 - 20) 
18 Посилаю вам мир Мій; та істинно кажу 
вам: доки будуть люди, що мають усе 
необхідне, і забуватимуть про тих, що 
вмирають з голоду, доти не буде миру на 
землі. 
19 Мир не в славі людській, ані в багатстві. 
Вона базується на добрій волі, на взаємній 
любові - на служінні та повазі один до 
одного. О, якби світ зрозумів ці настанови! 
Зникне ворожнеча і розквітне любов у 
людському серці. (165, 71 - 72) 
 
Розбещеність людства  
20 Людство зазнало корабельної аварії 
посеред бурі гріхів і пороків. Не тільки 
людина, коли дорослішає, заплямовує свій 
дух, дозволяючи розвиватися своїм 
пристрастям; дитина також переживає 
перекидання човна, в якому вона пливе. 
21 Моє Слово, сповнене одкровень, 
піднімається посеред цього людства, як 
величезний маяк, вказуючи істинний шлях 
тим, хто зазнав корабельної аварії, і 
відроджуючи надію в тих, хто був близький 
до того, щоб втратити віру. (62, 44) 
22 Разом з тим, як розмножилося людство, 
розмножився і гріх його. У світі не бракує 

міст на кшталт Содому і Гоморри, чия 
кривда відлунює по всій землі і отруює 
серця. Від тих грішних міст не залишилося 
навіть слідів, але їхні мешканці не були 
лицемірами, бо грішили серед білого дня. 
23 Але нинішнє людство, яке ховається в 
темряві, щоб потурати своїм пристрастям, а 
потім вдає праведність і чистоту, матиме 
суворіший суд, ніж Содом. 
24 Це нездорова спадщина всіх минулих 
поколінь, чиї згубні звички, пороки і 
хвороби приносять свої плоди в наш час. Це 
дерево зла, яке виросло в серцях людей - 
дерево, яке плодоносить через гріхи і 
плоди якого продовжують спокушати жінку 
і чоловіка та з кожним днем вабити все нові 
і нові серця. 
25 Під тінню цього дерева лежать чоловіки 
й жінки, що не мають сили визволитися з-
під його впливу. Позаду залишилися 
знищені чесноти, зганьблена людська 
гідність та багато скалічених життів. 
26. не тільки дорослі приваблюються 
насолодами світу і плоті і біжать за ними; 
навіть молодь і навіть діти, до всіх них 
прийшла отрута, що накопичилася з часом; і 
ті, хто зумів уникнути згубного впливу зла, - 
що вони роблять для тих, хто заблукав? 
Вони судять їх, засуджують і обурюються 
їхніми діями. Мало тих, хто молиться за тих, 
хто зійшов зі шляху, і ще менше тих, хто 
витрачає частину свого життя на боротьбу зі 
злом. 
27. істинно кажу вам, що Царство Моє не 
утвердиться між людьми, доки дерево зла 
буде жити. Цю владу треба знищити, а для 
цього необхідно володіти мечем любові і 
справедливості - єдиним, перед яким не 
встоїть гріх. Зрозумійте, що не суди і не 
покарання, а любов, прощення і милосердя, 
суть мого вчення, будуть світлом, що 
висвітлює ваші шляхи, і настановою, що 
несе спасіння людству. (108, 10 - 14) 
28. ваш матеріалізм перетворив Едем, який 
Я довірив людині, на пекло. 
29 Неправильне життя, яке ведуть люди, 
неправильні їхні розваги, їхня влада і їхнє 
багатство, неправильне їхнє навчання і їхня 
наука. 
30 Багаті й убогі, всі ви заклопотані 
грошима, володіння якими оманливе. Ви 
турбуєтеся про біль і хвороби, тремтите при 
думці про смерть. Одні бояться втратити те, 



що мають, а інші прагнуть мати те, чого 
ніколи не мали. В одних все є в надлишку, а 
іншим всього бракує. Але всі ці зусилля, 
пристрасті, потреби і амбітні цілі стосуються 
лише матеріального життя, голоду тіла, 
нижчих пристрастей, людських бажань, ніби 
людина насправді не має духу. 
31 Світ і матерія тимчасово перемогли дух, 
поступово завели його назад у рабство і 
врешті-решт зірвали його місію в 
людському житті. Чому ви самі поступово 
не усвідомлюєте, що той голод, злидні, біль 
і муки, які гнітять ваше життя, є нічим 
іншим, як вірним відображенням злиднів і 
болю вашого духу? (272, 29 - 32) 
32. світ потребує Мого Слова, народи і нації 
потребують Мого вчення любові. 
Правитель, вчений, суддя, пастир, вчитель - 
усі вони потребують світла Моєї істини, і 
саме тому Я прийшов у цей час, щоб 
просвітити людину в її дусі, в її серці і в її 
розумі. (274, 14) 
33. як і раніше ваша планета не є місцем 
любові, чесноти і миру. Я посилаю у ваш 
світ чисті духи, а ви повертаєте їх Мені 
нечистими, бо життя людей пронизане 
гріхом і розпустою. 
34. я бачу чесноти як маленькі, ізольовані 
вогники серед духів, що їх б'ють бурі 
егоїзму, помсти і ненависті. Це плід, який 
пропонує Мені людство. (318, 33 - 34) 
 
Химерний світ незрілого людства  
35. у вас є правителі, в серцях яких немає 
справедливості і великодушності, щоб 
керувати своїм народом, тому що вони 
переслідують нікчемну мету влади і 
багатства; люди, які називають себе Моїми 
представниками і які навіть не знають 
любові до ближнього; лікарі, які не знають 
суті своєї місії, яка полягає в милосерді, - і 
судді, які плутають справедливість з 
помстою і зловживають законом в згубних 
цілях. 
36. ніхто, хто ходить криво і відвертає свій 
погляд від того світла, яке він має в собі, як 
маяк свого сумління, не має уявлення про 
суд, який він готує для себе. 
37 Є й такі, що узурпували завдання, які їм 
не належать, і які своїми помилками 
свідчать про те, що їм абсолютно не 
вистачає необхідних навичок для 

виконання завдання, яке вони взяли на 
себе самостійно. 
38 Так само можна зустріти слуг Божих, які 
ними не є, бо не були послані для цього, - 
людей, які ведуть народи, а самі не здатні 
спрямовувати навіть власні кроки, - 
вчителів, яким бракує дару вчення і які, 
замість того, щоб поширювати світло, 
заплутують розум, - лікарів, у серцях яких не 
забилося почуття співчуття перед обличчям 
чужого болю і які не знають, що той, хто 
справді володіє цим даром, - це апостол 
Христа. 
39. всі Мої фундаментальні принципи були 
осквернені людьми, але тепер настав час, 
коли всі їхні справи будуть засуджені. Це 
моє рішення, бо мені його виконувати. Тому 
я кажу вам: Пильнуйте і виконуйте Мої 
заповіді любові і прощення. (105, 16 - 19) 
40 Погляньте на цей світ - гордий, зухвалий і 
пихатий усіма справами людей, якими вони 
дивують покоління цього століття. У своїй 
більшості вони не вірять у духовне і не 
люблять його. Тому вони не моляться і не 
виконують Моїх законів. Тим не менш, вони 
задоволені і пишаються тим, що можуть 
показати світ, наповнений дивами, які вони 
створили за допомогою своєї науки. 
41 Але цей дивовижний світ людей, який 
вони побудували протягом століть науки, 
боротьби, воєн і сліз, вони ще зруйнують 
своїми руками і зброєю. Вже наближається 
час, коли людство усвідомить 
нежиттєздатність і кволість своїх творінь, 
яким бракувало любові, справедливості і 
непідробного прагнення до досконалості. 
42. незабаром ти дізнаєшся, що без Бога ти 
- ніщо, що тільки від Мене ти можеш 
отримати силу, життя і розум для створення 
гармонійного існування між духом і 
фізичною частиною людини. (282, 9 - 11) 
43 Люди говорять про минулі часи, про 
давнину, про довгі століття і нескінченні 
віки, але я бачу тебе ще маленьким. Я бачу, 
що духовно ви дуже мало дозріли. У Моїх 
очах ваш світ все ще перебуває в 
зародковому стані, хоча вам здається, що 
ви досягли зрілості. 
44. ні, людство, доки Дух не буде давати ті 
свідчення зрілості, висхідного розвитку, 
досконалості і прогресу в різних сферах 
твого життя, ти неминуче будеш дарувати 
Мені людські твори, які є великими лише 



зовні, але які через брак любові позбавлені 
морального змісту і не є довговічними. (325, 
62 - 63) 
45 Зараз вирішальний час для духів, 
воістину час боротьби. Усе - боротьба і 
розбрат. Ця війна відбувається в серці 
кожної людини, в лоні сім'ї, в усіх 
інституціях, в усіх народах, в усіх расах. 
46 Не тільки на земному плані, але і в 
духовній долині йде боротьба. Це Велика 
Битва, яку бачили в символічній формі 
пророки інших часів, і яку також бачать у 
видіннях пророки чи провидці цього часу. 
47 Але ця битва, яка ведеться і яка стрясає 
все, не зрозуміла людству, хоча воно є 
частиною і свідком цієї самої битви. 
48 Хід людства в наші дні прискорюється - 
але куди він прямує? Куди так поспішає 
людина? Чи знайде він щастя на цьому 
запаморочливому шляху, чи досягне 
омріяного спокою, славного життя, якого 
егоїстично прагне кожне серце? 
49. кажу вам, що насправді людина досягає 
своїм поспіхом повного виснаження. Втома 
від життя і втома - це те, до чого прямують 
розум і серце людини, і ця прірва створена 
самою людиною. 
50 У цю безодню він впаде, і в цьому 
повному виснаженні, в цьому хаосі 
ненавистей, насолод, незадоволених 
бажань влади, гріха і перелюбу, 
осквернення духовних і людських законів, 
його дух зазнає видимої "смерті", його 
серце - тимчасової "смерті". 
51. але Я зроблю так, що людина воскресне 
з цієї "смерті" до життя. Я подбаю про те, 
щоб він пережив своє воскресіння і в тому 
новому житті боровся за відродження всіх 
ідеалів, за відродження всіх принципів і всіх 
чеснот, які є якостями і спадковою 
властивістю духу, що є їх джерелом. Бо з 
Мене вийшов дух, з Мене він взяв життя, з 
Моєї досконалості він пив, Моєю 
благодаттю він наситився. (360,6-8) 
 

XII Суд і очищення людства 
 

Розділ  53 - Час винесення вироку 

знаходиться тут  
 
Збирання плодів людського насіння  
1 Улюблені учні, ці часи є часом суду для 
людства. Минув термін, коли ви повинні 
були почати сплачувати свої борги. Ви зараз 
пожинаєте урожай минулих посівів, 
результат або наслідки ваших праць. 
2 Є час людині робити свою справу, а інший 
- відповідати за скоєне; останній час - це 
час, у якому ви живете. Тому ви всі 
страждаєте і плачете. Так само, як у вас є 
час сівби, а є час жнив, так і у Бога є час, 
який Він дав вам для виконання Свого 
закону, а є час, щоб виявити Свою 
справедливість. 
3 Ви зараз живете в час Божественного 
Суду. Біль змушує плакати, людство 
очищається у власних сльозах, бо нікому не 
минає відплата. 
4 Це часи суду, в які ви повинні замислитися 
над своєю долею, щоб через роздуми і 
одухотворення почути голос совісті, який не 
вводить в оману і не обманює, але веде вас 
на шлях миру. (11, 58 - 61) 
5 Настав час суду для людства. Людина до 
людини, народ до народу і нація до нації 
судяться Моєю Божественністю. Але люди 
цього не помічають і не знають, в який час 
вони живуть. Тому Я прийшов у Дусі і 
направив Свій промінь на людський розум, і 
через його посередництво відкрив вам, хто 
з вами говорить, в який час ви живете і в 
чому полягає ваше завдання. (51, 61) 
6 Поправді кажу вам: Ви вже живете в "Дні 
Господньому", ви вже 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. 
(76, 44) 
7 З давніх-давен Я говорив вам про суд, і 
ось настав той час, про який пророки 
говорили, що він настане як день. 
8 Слово Бога твого - слово Царя, і воно не 
буде забране назад. Яке значення має те, 
що тисячі років пройшли над одним і тим 
же? Воля Отця незмінна і повинна бути 
виконана. 



9 Якби люди, крім віри в Моє Слово, вміли 
спостерігати і молитися, вони б ніколи не 
дивувалися. Але вони невірні, забудькуваті, 
невіруючі, а коли приходить випробування, 
списують його на кару, помсту або гнів 
Божий. На це я вам скажу, що про кожний 
судовий процес оголошується заздалегідь, 
щоб ви могли підготуватися. Тому ви 
завжди повинні бути пильними. 
10 Потоп, знищення міст вогнем, ворожі 
навали, пошесті, моровиці, голод та інші 
нещастя були передвіщені всім народам 
землі, щоб ви приготувалися і не 
дивувалися. Так само, як і сьогодні, завжди 
сходило послання Божої любові для 
пильності і приготування, щоб люди 
пробудилися, приготувалися і стали 
сильними. (24, 74 - 77) 
11 Кажу вам: хоча це правда, що цей світ 
стоїть перед дуже великими 
випробуваннями, але дні болю будуть 
скорочені; бо страждання людей будуть 
настільки великими, що змусять людей 
прокинутися, підняти очі до Мене і 
прислухатися до голосу свого сумління, яке 
буде вимагати від них виконання Мого 
Закону. 
12 Моя справедливість знищить усе зло, що 
існує в цьому світі. Перед цим я все 
досліджую: релігійні громади, науку і 
соціальні інститути, і тоді над нею пройде 
серп Божої справедливості, зрізуючи 
бур'яни і залишаючи пшеницю. Кожне 
добре насіння, яке Я знайду в серцях 
людей, Я збережу, щоб воно продовжувало 
проростати в умах людей. (119, 10 - 11) 
 
Очищення людства в суді 
13. як довго ще люди повинні розвиватися, 
щоб зрозуміти Мою любов і відчути Мою 
присутність через совість? Коли люди 
почують Мій голос, що радить їм, і 
виконають Мій закон, це буде ознакою 
того, що часи матеріалізму для них 
закінчилися. 
14 Поки що вони все ще повинні страждати 
від сил природи в багатьох формах, поки не 
переконаються, що існують вищі сили, 
проти яких матеріалізм людини дуже 
малий. 
15 Земля затремтить, вода очистить людей, 
і вогонь очистить їх. 

16 Всі стихії і сили природи дадуть про себе 
знати на землі, де людина не вміла жити в 
гармонії з життям, яке її оточує. 
17 Таким чином, природа не прагне 
знищення тих, хто її оскверняє; вона прагне 
лише гармонії між людиною і всіма 
створіннями. 
18 Якщо їхній суд стає дедалі очевиднішим, 
то це тому, що зросли гріхи людей і їхня 
невідповідність законам. (40, 20 - 25) 
19 Рука людини наклала на себе суд. В його 
мозку вирує буря, в його серці бушує буря, і 
все це також виявляється в природі. Її стихії 
виходять з-під контролю, пори року стають 
недобрими, пошесті виникають і 
множаться, і це тому, що ваші гріхи 
збільшуються і викликають хвороби, і тому, 
що нерозумна і самовпевнена наука не 
визнає порядку, встановленого Творцем.  
20. якби я сказав вам це, ви б не повірили. 
Саме тому необхідно, щоб ви мали змогу 
помацати результат своєї праці руками, щоб 
не розчаруватися в ньому. Зараз ви досягли 
того моменту свого життя, в якому ви 
відчуваєте результат всього того, що ви 
посіяли. (100, 6 - 7) 
21 Життя на землі завжди 
супроводжувалося випробуванням і 
спокутою для людини; але ніколи цей шлях 
розвитку не був таким повним болю, як 
зараз, ніколи чаша не була такою повною 
гіркоти. 
22 У цей час люди не чекають дорослого 
віку, щоб зіткнутися з життєвою боротьбою. 
Скільки істот з дитинства знають 
розчарування, ярмо, удари, перешкоди і 
невдачі. Скажу навіть більше: в ці часи біль 
людини починається ще до її народження, 
тобто вже в утробі матері. 
23 Великий обов'язок спокути істот, які 
приходять на землю в цей час! Але слід 
пам'ятати, що всі страждання, які існують у 
світі, - це справа рук людини. Чи є більша 
досконалість у Моєму правосудді, ніж 
дозволити тим, хто засіяв життєвий шлях 
терням, пожинати їх тепер? (115, 35 - 37) 
24. ви не можете осягнути Мій вселенський 
план спасіння, але Я даю вам знати частину 
його, щоб ви могли взяти участь у Моїй 
роботі. 
25 Я один знаю значення часу, в якому живе 
світ. Жодна людина не в змозі осягнути 
реальність цієї години. 



26. з найдавніших часів люди безперервно 
плямували себе, поки не затьмарили свої 
почуття і свій розум і не створили для себе 
хворобливе, неспокійне і сумне життя. Але 
зараз настала година очищення. (274, 11 - 
12) 
27. для всіх духів настав час жнив, і тому ви 
бачите замішання між людьми. Істинно ж 
кажу вам: у цьому хаосі кожен пожне 
насіння своє. 
28. але що буде з тими моїми дітьми, які 
постійно порушували мій закон? Воістину, 
всіх тих, хто спить і не бажає вчитися і 
прислухатися до Моїх настанов, підхоплять 
випробування, як вихор, який понесе їх 
донизу. Але для всіх тих, хто виконав мої 
вказівки, це буде як підбадьорення за 
виконання свого обов'язку, як прекрасна 
нагорода, яку дає їм Бог. (310, 7) 
29 У цей час той, хто не готовий оновитися, 
повинен буде пізнати найбільшу гіркоту і 
буде забраний із землі, втративши таким 
чином дорогоцінну можливість спокутувати 
свої гріхи і примиритися з законом, істиною 
і життям. 
30. з іншого боку, ті, хто переходить з цього 
матеріального життя до Духовного Дому з 
миром і задоволенням, які дає виконаний 
обов'язок, відчують себе просвітленими 
Моїм світлом; але якщо вони належать до 
тих, хто повинен перевтілитися знову, Я 
підготую їх перед поверненням до 
людського життя, щоб вони могли 
піднятися до нього чистими, 
одухотвореними і з більшою мудрістю. (91, 
38 - 39) 
  
Любов Божа на суді  
31 Біль вилив на світ весь свій зміст і дає 
про себе знати в тисячі різних форм. 
32 У якому страшному поспіху живеш ти, 
людство! Як ретельно Ви замішуєте тісто 
для хліба насущного! Тому чоловіки 
проїдають себе передчасно, жінки 
передчасно старіють, дівчата в'януть у 
розквіті сил, а діти німіють у ніжному віці. 
33. епоха болю, гіркоти і випробувань - це 
час, в якому ви зараз живете. Але я хочу, 
щоб ви знайшли мир, досягли гармонії, 
розвіяли біль. Для цього Я з'являюся в дусі і 
посилаю вам Своє Слово, яке є росою 
розради, зцілення і миру на вашому дусі. 

34 Послухайте Моє слово, що є воскресіння 
і життя. У ній ви повернете собі віру, 
здоров'я і радість боротися і жити. (132, 42 - 
45) 
35 Сьогодні настав час найбільшого 
відшкодування для духу. Моє судження 
відкрите, і роботи кожного покладені на 
шальки терезів. Хоча цей суд важкий і 
сумний для духів, але Отець близький до 
них, який є більш люблячим Батьком, ніж 
суддею. Любов Марії, вашої Заступниці, 
також оточує вас. (153, 16) 
36. прийшла Моя справедливість, людство, 
вона принизить зарозумілість людини, 
змусить її усвідомити, наскільки вона мала у 
своїй злобі і матеріалізмі. 
37. так, люди, Я скину людину в її 
фальшивій величі, бо Я хочу, щоб вона 
побачила Моє світло і піднялася, щоб вона 
стала великою в істині. Бо Я хочу, щоб ви 
були сповнені світла, щедрості, добра, сили 
і мудрості. (285, 15 - 16) 
38. людство недооцінює Мене і заперечує 
Мою присутність у цьому часі. Але Я дам їм 
побачити, що Я проявляю Свою 
справедливість з любов'ю і милосердям, що 
Я приходжу з бичем не для того, щоб 
завдати їм болю, - що Я хочу лише підняти 
їх до життя благодаті і очистити кришталево 
чистою водою, яка є Моїм Словом, Моєю 
Істиною. 
39. світ не засвоїв Моє вчення і живить своє 
ідолопоклонство і фанатизм. Тому вона 
зараз проходить велике горнило і п'є чашу 
страждань, бо її матеріалізм віддалив її від 
Мене. (334, 29 - 30) 
40. 40 Зараз людство, розділене на народи, 
раси, мови і кольори шкіри, отримує від 
Мого Божественного Духа свою відповідну 
частку суду, випробувань, які належать 
кожному, боротьбу, горнило і спокуту, яку Я 
передбачив для кожної людини і кожної 
раси. 
41. але ви знаєте, що Мій суд заснований на 
любові, що випробування, які Отець 
посилає людям, є випробуваннями любові - 
що все веде до спасіння, до добра, навіть 
якщо здається, що в цих відвідинах є 
нещастя, приреченість або страждання. 
42 За всім цим стоїть життя, збереження 
духу, відкуплення його. Отець завжди чекає 
на блудного сина, щоб обійняти його з 
найбільшою любов'ю. (328, 11) 



 

Розділ  54 - Боротьба світоглядів, 

релігій і церков 
 
Духовні битви перед Христовим Царством 
миру на землі  
1 Так само, як Я оголосив про Своє 
повернення до вас у "Другій Ері", Я зараз 
оголошую вам "війну" віросповідань, 
світоглядів і релігій, як першопрохідницьку 
ознаку встановлення Мого Царства 
одухотворення серед людей. 
2 Слово Моє, як полум'яний меч, знищить 
фанатизм, що століттями огортав людей, 
розірве завісу їхнього невігластва і покаже 
світлий, променистий шлях, що веде до 
Мене. (209, 10 - 11) 
3 Для того, щоб мир Мого Царства 
встановився серед людей, спочатку 
повинна бути розв'язана "війна" доктрин, 
релігій та ідеологій - протистояння, в якому 
одні протиставляють Моє ім'я і Мою істину 
фальшивим ідолам інших, і в якому одна 
доктрина бореться з іншою. 
4 Це буде нова битва, духовна битва, в якій 
фальшиві боги будуть збиті зі своїх 
п'єдесталів, впадуть, і кожна брехня, яку ви 
вважали правдою, буде викрита назавжди. 
Тоді ви побачите істину, яка засяє з цього 
хаосу плутанини і темряви. (121, 40) 
5 Спіритизм викликає всесвітню боротьбу 
між світоглядами, віровченнями і 
релігійними культами. Але після цього 
конфлікту це вчення принесе 
благословенний мир людям, якого вони так 
потребують; і змусить сонце моєї 
божественної праведності засяяти над усіма 
духовними істотами. (141, 11) 
6. готую вас і застерігаю з огляду на час 
плутанини світоглядів, щоб ви звільнилися 
від внутрішньої боротьби розуму і тортур 
думок. 
7 Бо всі світогляди, доктрини, теології, 
філософії та віровчення людства будуть 
розхитані і таким чином символізуватимуть 
бурю, справжню бурю духу, на бурхливих 
хвилях якої ви будете плисти згідно з Моєю 
волею і залишатися на вершині, поки буря і 
темрява не закінчаться. 
8 Я не даю вам кращого рецепту, щоб 
пройти через це випробування цілим і 
неушкодженим, ніж молитва і слідування 

Моєму Слову, завдяки якому ваша віра буде 
невпинно зміцнюватися. 
9 Ця битва світоглядів, це зіткнення 
віровчень та ідеологій, ця битва абсолютно 
необхідна для того, щоб на поверхню 
вийшли всі недуги і помилки, які 
накопичилися на дні кожного культу і 
інституту. 
10 Тільки після цієї "бурі" люди зможуть 
почати моральне і духовне очищення, бо 
побачать істину, що відкрилася, 
розпізнають її, відчують її в собі і не 
зможуть більше живитися марнославством і 
удаваннями. 
11 Подібно до того, як кожна людина 
добровільно і цілком для себе 
використовує життєдайну дію сонця на своє 
тіло, бо визнає, що на його світлі, теплі і 
впливі засноване матеріальне життя, так і 
вони будуть використовувати світло істини 
для всього, що їм потрібно для збереження, 
зміцнення і просвітлення свого духу. 
12 Тоді сила, яку людина ніколи раніше не 
відчувала, стане дієвою, бо її життя буде все 
більше і більше пристосовуватися до 
істинних принципів життя, до норм, 
встановлених Моїм Законом. (323, 19 - 22) 
 
Боротьба за духовне панування на землі  
13 У цей час відбувається боротьба 
світоглядів і доктрин віри. Кожен хоче бути 
правим. Але хто правий у цій боротьбі 
егоїзму і корисливості? Кому належить 
істина? 
14. якщо ті, які вважають себе на 
досконалому шляху і володіють істиною, 
пишаються цим, - істинно кажу вам, вони 
ще не знають шляху, бо на ньому треба 
бути смиренним, і досить того, що вони не 
визнають істину, яка міститься у вірі інших, 
щоб перестати бути смиренними. Але Я вже 
говорив вам у "Другій Ері": "Блаженні 
лагідні і смиренні серцем". 
15 Людина, яка засуджує віру та 
переконання своїх ближніх, відпадає від 
спасіння, бо в гордості та нерозважливості 
своїй прагне бути подібною до свого Бога. 
(199, 4 - 6) 
16 Ти запитуєш Мене, чого Я хочу досягти, 
коли духовно відкриваю Себе людству 
цього часу? На це я вам відповідаю: Я 
прагну вашого пробудження до світла, 
вашого одухотворення і вашого об'єднання, 



оскільки ви були розділені в усі часи. Бо 
поки одні шукали скарби духу, інші 
присвятили себе любові до багатств світу - 
спіритуалізм і матеріалізм у вічній боротьбі; 
спіритуалісти і матеріалісти, які ніколи не 
могли зрозуміти один одного. 
17 Пам'ятай: Коли Ізраїль в очікуванні Месії 
мав Його перед своїми очима, він 
розділився на віруючих і заперечуючих 
Мою істину. Пояснення просте: віруючі - це 
ті, хто чекав Мене духом, а невіруючі - ті, 
хто чекав Мене почуттями "плоті". 
18 Цим двом силам доведеться знову 
протистояти одна одній, поки в цій боротьбі 
не з'явиться істина. Боротьба буде 
запеклою, бо чим більше часу минає, тим 
більше люди люблять земне, бо їхня наука і 
відкриття дають їм відчуття, що вони живуть 
у власному царстві, у світі, створеному ними 
самими. (175, 4 - 6) 
19 Сьогодні всі вважають, що знають правду 
в повній мірі. Кожна релігія претендує на 
істину. Вчені заявляють, що знайшли істину. 
Кажу вам, що ніхто не знає абсолютної 
істини, оскільки людина навіть не змогла 
осягнути розумом ту частину, яка була їй 
відкрита. 
20. всі люди несуть в собі частину істини і 
помилок, які вони змішують зі світлом 
істини. 
21 Наближається битва, в якій всі ці сили 
борються між собою, оскільки кожна хоче 
нав'язати свій світогляд. Але врешті-решт 
переможе не людська ідеологія, не наукова 
теорія, не релігійне віровчення, а 
гармонійний союз усіх добрих поглядів на 
речі, усіх високих переконань, усіх форм 
культу, піднесених до найвищої духовності, 
усіх наук, присвячених служінню істинному 
людському прогресу. 
22. я дозволю людям говорити про свої ідеї 
і представляти їх, щоб інші публічно 
демонстрували свої культові форми і 
обряди, щоб люди дискутували і боролися, 
щоб вчені поширювали свої найпередовіші 
теорії, щоб все, що існує приховано в 
кожному дусі, проривалося, виходило на 
світло і давало про себе знати. Бо 
наближається день жнив - той день, коли 
совість, як невблаганний серп, підрубує під 
корінь все, що недобре в серці людини. 
(322, 15 - 18) 
 

Боротьба проти вчення про дух  
23. духовенство цього часу одягається по-
царськи, щоб символічно служити 
жертвоприношенню Ісуса, і хоча вони 
заявляють про Моє ім'я і Мою заміну, Я 
відкриваю, що їхній розум заплутаний, а 
серця схвильовані бурями інтриг і 
пристрастей. Немає нікого, хто б 
проголосив як пророк, що я серед людей 
цього часу. Вони зазнають великих 
страждань, бо серед них немає духовної 
підготовки. Де ж виконання обітниці тих, 
хто поклявся перед Ісусом йти Його 
шляхом? Де послідовники Моїх апостолів? 
Чи є хтось подібний до Івана, який був 
серед перших, або Павла, який був серед 
тих, хто пішов за ним? 
24 Тому Учитель знову звертається до вас, 
щоб відновити Своє вчення. Я вже бачу 
нових фарисеїв і книжників, що кидаються 
на Мене, сповнені ненависті. Саме тоді Я 
запитаю: "Де Мої учні?". Але коли горді, 
брехливі, багаті, які бояться втратити свою 
владу, ті, кому загрожує Моя Істина, знову 
знущатимуться наді Мною і 
переслідуватимуть Мене, тоді вибухнуть 
дикі бурі. Але не я впаду під вагою хреста, а 
ті, хто вимагав жертви Того, Хто дав їм 
життя. (149, 32 - 33) 
25 Хвиля матеріалізму підніметься і стане 
бурхливим морем, морем страждань, 
відчаю і страху перед людською 
несправедливістю. 
26 Лише один човен перепливе те море 
пристрастей, пожадливостей та ненависти 
людської, і той човен буде човен Закону 
Мого. Щасливі ті, хто буде сильним, коли 
цей час настане! 
27 Але горе тим, хто спить! Горе слабким! 
Горе народам, які поклалися на підвалини 
"релігійного фанатизму", бо вони легко 
стануть здобиччю цих бурхливих хвиль! 
28 Чи ви не передбачаєте битви, о людство? 
Чи не спонукає вас моє слово готуватися до 
захисту, коли прийде час? 
29. світло Моє в усіх, але бачать його тільки 
ті, хто молиться, хто озброюється. Моє 
світло промовляє до вас через передчуття, 
через натхнення, через інтуїцію, через сни і 
вказівні знаки. Але ви глухі до кожного 
духовного поклику, ви байдужі до кожного 
божественного знаку. 



30 Незабаром ви побачите, як сповниться 
слово Моє, і засвідчите, що все це було 
правдою. 
31. моє вчення і моє ім'я будуть мішенню 
всіх нападів і переслідувань, вони будуть 
причиною того, що вороги істини будуть 
переслідувати вас. Але моє вчення також 
буде світловим мечем тих, хто повстане і 
захистить віру, і воно буде щитом, за яким 
невинні знайдуть захист. Моє ім'я буде на 
всіх устах, благословенне одними, прокляте 
іншими. 
32 Всі здібності людини будуть вивільнені: її 
інтелект, її емоції, її пристрасті; її духовні 
здібності будуть пробуджені і готові до 
боротьби. 
33. яке ж тоді буде сум'яття! Скільком, хто 
думав, що вірив у Мене, доведеться 
переконатися в тому, що це була не 
справжня віра! 
34 У багатьох домівках і серцях згасне 
світильник любові та надії. Діти та молодь 
не матимуть іншого Бога, окрім світового, і 
іншого закону, окрім земного. (300, 35- 40) 
35. що буде, коли люди зрозуміють, що їхня 
непомірна любов до світу і поклоніння 
земному привели їх до прикрої невдачі? 
Вони будуть намагатися знову знайти 
втрачений шлях, відшукати ті принципи і 
закони, від яких відвернулися, і в цьому 
прагненні вони будуть створювати для себе 
доктрини, встановлювати для себе правила, 
виникатимуть філософії, світогляди і теорії. 
36 Все це стане початком нової і великої 
битви - тепер вже не викликаної нечесним 
прагненням до земної влади. Більше ніяка 
смертоносна зброя не забиратиме життя, 
не руйнуватиме домівки і не проливатиме 
людську кров. Битва буде іншою, бо тоді 
великі релігійні спільноти боротимуться 
проти нових вчень і нових релігій. 
37 Хто переможе в цій битві? Жодна релігія 
не вийде переможцем з цієї суперечки, так 
само як і жодна нація не залишиться 
переможцем у цій кривавій війні, від якої ви 
страждаєте сьогодні. 
38 Моя справедливість візьме гору над 
війною за земне панування, і пізніше, в тій 
битві за встановлення якоїсь доктрини або 
релігії, Моя істина візьме гору. 
39 Єдина і найвища істина засяє, як світло 
спалаху блискавки в грозову ніч, і кожен 

побачить цей божественний спалах світла в 
тому місці, де він перебуває. 
40. моє послання дійде до кожного, і ви всі 
прийдете до Мене. Я приготував усе для 
часів прийдешніх, і буде Воля Моя на все, 
бо Я - Господь духів, світів, родів і народів. 
(288, 33 - 36+45) 
 
Ігнорування або боротьба з духовними 
дарами та духовними зціленнями 
41. духовний світ ще більше наблизиться до 
людей, щоб засвідчити своє існування і 
присутність. Звідусіль з'являться знаки, 
докази, одкровення і послання, які будуть 
наполегливо говорити про те, що настала 
нова епоха. 
42. будуть чвари, будуть хвилювання серед 
народів, тому що релігійні представники 
будуть сіяти страх серед тих, хто вірить у ці 
послання, а наука оголосить ці факти 
неправдивими. 
43 Після цього простий народ набереться 
мужності і підніметься, щоб засвідчити 
правдивість отриманих свідчень. 
Піднімуться ті, хто, покинутий наукою, 
повернув собі здоров'я духовним шляхом, і 
вони стануть свідками чудесних зцілень, 
одкровень безмежної сили і абсолютної 
мудрості. 
44 Серед простих і невідомих вийдуть 
чоловіки і жінки, чиє слово, сповнене світла, 
здивує богословів, філософів і вчених. Але 
коли суперечки досягнуть свого апогею, і 
бідні будуть принижені, а їхні свідчення 
заперечуватимуться гордими, тоді настане 
момент, коли Ілля покличе вчених, 
володарів і правителів до відповідальності і 
піддасть їх ретельному розгляду. 
45 Горе фальшивим та лицемірним тієї 
години, бо досконала справедливість тоді 
зійде на них! 
46 Настане година суду. Але багато духів 
підніметься від неї до істинного життя, 
багато сердець підніметься до віри, і багато 
очей відкриється до світла. (350, 71 - 72) 
 

Розділ  55 - Очищення Землі і 
людства на Суді  
 
Попереджувальний голос Бога і природи 
перед очисним судом  



1 Я говорив вам, що на все людство 
насувається дуже велике випробування - 
настільки велике, що нічого подібного йому 
не було за всю історію його століть і віків. 
2 Тепер ви повинні зрозуміти, що Я 
промовляю до всіх ваших сердець, 
посилаючи вам послання і застереження в 
багатьох формах, щоб люди могли 
роздумувати і бути пильними до Мого 
Закону, як мудрі діви з Моєї притчі. 
3 Чи послухають Мене народи і різні народи 
світу? чи послухає Мене цей народ, якому Я 
даю про Себе знати в такому вигляді? Я 
один знаю; але Мій обов'язок як Отця - 
забезпечити на шляху Моїх дітей усі засоби 
для їхнього спасіння. (24, 80 - 81) 
4 Істинно кажу вам, якщо люди не 
очистяться в цей час від плям, які вони 
спричинили в своєму дусі, то сили природи 
прийдуть як вісники, щоб сповістити Мій 
суд і Мою славу, і очистити людство від 
усякої нечистоти. 
5 Блаженні чоловіки, жінки та діти, які, 
зрозумівши близькість того суду, 
прославляють Моє ім'я, бо відчувають, що 
настав "День Господній". Бо серце їхнє 
скаже їм, що наближається кінець 
панування лукавого. Кажу вам, що вони 
спасуться своєю вірою, надією та добрими 
ділами. Але скільки з тих, хто житиме в ті 
часи, будуть хулити Бога! (64, 67 - 68) 
6 Рай перших людей перетворився на 
долину сліз, а тепер це лише долина крові. 
Тому сьогодні, оскільки Я прийшов 
виконати обіцянку, дану Моїм учням, Я 
пробуджую людство від духовного сну і 
дарую йому Своє Вчення Любові, щоб 
врятувати його. Я шукаю духовних істот, які 
мають долю свідчити своїми справами про 
Мої прояви і Моє Слово в цьому часі. 
7 Коли ці, позначені Мною, об'єднаються 
навколо Мого Закону, земля і зорі 
захитаються, і на небі з'являться знамення; 
бо в той час голос Господній буде чути від 
одного кінця землі до другого, і Його 
Божественний Дух, оточений духами 
праведників, пророків і мучеників, буде 
судити духовний і матеріальний світ. Тоді 
час Святого Духа досягне своєї повноти. (26, 
43 - 44) 
8 Багато народів впали в глибоку прірву 
матеріалізації, а інші близькі до падіння; 

але біль їхнього падіння змусить їх 
пробудитися від глибокого сну. 
9 Це ті народи, які після періоду розквіту 
пережили занепад і занурилися в темряву 
болю, пороків і страждань. Сьогодні не 
одна нація, а все людство наосліп біжить 
назустріч смерті і хаосу. 
10 Зарозумілість народів буде вражена 
Моєю справедливістю. Згадайте Ніневію, 
Вавилон, Грецію, Рим і Карфаген. У них ви 
знайдете глибокі приклади божественної 
справедливості. 
11 Кожного разу, коли люди захоплювали 
скіпетр влади і дозволяли своїм серцям 
наповнюватися безбожністю, зарозумілістю 
і безглуздими пристрастями, тягнучи свої 
народи до виродження, Моє правосуддя 
наближалося, щоб позбавити їх влади. 
12. але водночас Я запалив перед ними 
смолоскип, який освітлює шлях до спасіння 
їхнього духу. Що станеться з людьми, якщо 
Я залишу їх напризволяще в момент їхніх 
випробувань? (105,45 - 47) 
13 З безодні в безодню людина опускалася 
духовно до рівня заперечення і забуття 
Мене - до крайності заперечення самого 
себе через невизнання своєї суті, свого 
духу. 
14. тільки Моє милосердя зможе позбавити 
людей болю від необхідності повторювати 
шлях, щоб прийти до Мене. Я один у Своїй 
любові здатний забезпечити засоби на 
шляху Моїх дітей, щоб вони відкрили для 
себе спасительний шлях. (173, 21 - 22) 
15. того дня, коли води (потопу) більше не 
покривали землю, Я змусив засяяти на 
небосхилі веселку миру на знак заповіту, 
який Бог уклав з людством. 
16. тепер Я кажу вам: О людство "Третьої 
Ери", ви, ті самі, що пройшли через усі ці 
випробування, в яких ви очистилися: 
Незабаром вас чекає новий хаос. 
17 Але Я прийшов застерегти Мій вибраний 
народ і все людство, якому Я зробив Себе 
зрозумілим у цей час. Слухайте уважно, діти 
Мої: ось ковчег, увійдіть до нього, Я вас 
запрошую. 
18 Для тебе, Ізраїлю, ковчег - це 
дотримання Закону Мого. Той, хто виконує 
Мої заповіді в найскорботніші дні, в 
найважчий час випробувань, буде 
всередині ковчега, буде сильним і відчує 
захист Моєї любові. 



19. і всьому людству Я знову кажу: Ковчег - 
це Мій закон любові. Кожен, хто практикує 
любов і милосердя до ближнього і до 
самого себе, буде спасенний. (302, 17 -19 
o.) 
20 Я завжди давав вам час на підготовку і 
забезпечував вас засобами для спасіння. 
Перш ніж Я послав вам Свій суд, щоб 
закликати вас до відповіді в кінці віку або 
періоду часу, Я виявив Свою любов до вас, 
попередивши вас, пробудивши вас і 
закликавши вас до покаяння, виправлення і 
добра. 
21. але коли настала година суду, Я не 
зупинився, щоб запитати вас, чи ви вже 
покаялися, чи ви вже приготувалися, чи ви 
все ще перебуваєте у злі та непослуху. 
22 Суд Мій прийшов на призначену годину, 
і врятувався той, хто вмів вчасно збудувати 
ковчег свій. А хто насміхався, коли 
оголошували йому годину суду, і нічого не 
робив для свого спасіння, той повинен був 
загинути. (323, 51) 
 
Силу і панування зла зламано  
23 Досі у світі не панувала людська любов. 
Як і від початку існування людства, 
насильство панує і перемагає. Хто полюбив, 
той став жертвою зла. 
24 Зло поширило своє царство і зміцніло на 
землі. Але саме в цей час Я приходжу, щоб 
протистояти цим силам Своєю зброєю, щоб 
серед людей утвердилося Царство Любові і 
Справедливості. 
25 А перед тим я буду боротися. Бо для 
того, щоб дати вам мир Мого Духа, 
необхідно, щоб Я воював і винищував усяке 
зло. (33, 32 - 33) 
26. люди прийдуть до кінця свого шляху і 
повернуться на ньому ж, пожинаючи плоди 
всього, що вони посіяли, - єдиний спосіб 
дій, за допомогою якого в серцях 
піднімається покаяння. Бо той, хто не 
визнає своїх проступків, не може нічого 
зробити, щоб загладити свою провину. 
27 Готується новий світ, нові покоління 
незабаром прийдуть, але спершу треба 
вигнати голодних вовків, щоб вони не 
забрали овець на здобич. (46, 65 - 66) 
28 Проказа безтілесна поширилася на 
землі, роз'їдаючи серця і знищуючи віру та 
чесноти. Прикриваючись духовним 
лахміттям, люди живуть собі, думаючи, що 

ніхто не може викрити це убозтво, бо люди 
не бачать далі матерії. 
29. та наближається година совісти, це те 
саме, якби ви сказали: День Господній, або 
суд Його, при дверях. Тоді в одних виникне 
сором, а в інших - покаяння. 
30 Той, хто почує цей внутрішній голос, 
гарячий і невблаганний, відчує в собі 
вогонь, який поглинає, який руйнує і який 
очищає. Цей вогонь суду не може 
витримати ні гріх, ні будь-що нечисте. 
Протистояти цьому може тільки дух, бо він 
наділений божественною силою. Тому, 
пройшовши через вогонь своєї совісті, він 
постане новим, очищеним від своїх 
помилок. (82, 58 - 59) 
31 Весь біль, заподіяний людьми, буде 
зібраний в одну чашу, яку вип'ють ті, хто 
його заподіяв. І ті, хто ніколи не дозволяв 
собі здригнутися перед обличчям болю, 
затремтять тоді духом і тілом. (141, 73) 
32. необхідно, щоб на короткий час небо 
закрилося для всіх, і щоб воно знову 
відкрилося лише тоді, коли з землі 
підніметься єдиний крик, бо визнано, що 
Батько всіх істот єдиний. 
33 Істинно кажу вам: Я буду судити цей 
братовбивчий і егоїстичний світ і очищу 
його, аж поки не побачу, що з нього 
підніметься любов і світло. Навіть тим, хто 
сьогодні веде свої народи до загибелі, хто 
сьогодні сіє і поширює всі пороки, хто 
створив своє царство беззаконня, Я дам 
наказ боротися зі спокусами, прибирати 
корупцію і викорчовувати дерево зла з 
коренем. (151, 14 + 69) 
34 Людина, користуючись своєю свободою 
волі, загнула свій шлях розвитку до того, що 
забула, від кого вона вийшла, і дійшла до 
того, що чеснота, любов, добро, мир, 
братерство здаються їй чужими природі її 
буття, а егоїзм, порок і гріх вона вважає 
найприроднішими і найдопустимішими. 
35 Новий Содом на всій землі, і потрібне 
нове очищення. Добре насіння збережеться 
і з нього сформується нове людство. На 
родючі поля, политі сльозами покаяння, 
впаде моє насіння, яке проросте в серцях 
майбутніх поколінь, які запропонують вищу 
форму поклоніння своєму Господу. (161, 21 
- 22) 
36. я дозволю руці людській нести 
руйнування, смерть і війну, але тільки до 



певної межі. За цю межу несправедливість, 
корупція, омана і прагнення до влади 
людей не зможуть зайти. 
37 Тоді прийде Мій серп, і він відсіче з 
мудрістю те, що визначить Моя воля. Бо мій 
серп - це життя, любов і справжня 
справедливість. А ви, люди, дивіться і 
моліться! (345,91) 
38 У минулому земля була долиною сліз, а 
нині вона стала долиною крові. Що буде 
завтра? Ліс димлячих руїн, над якими 
пройшов вогонь суду, спалюючи гріх і 
скидаючи зарозумілість немилосердних 
людей, що занедбали свій дух. 
39 Так само й торговці наукою будуть 
викинуті з храму мудрости, бо вони 
займалися лихварством зі світлом, бо вони 
осквернили правду. (315, 61 -62) 
40 Сповнені зарозумілості, великі нації 
піднімаються, хизуються своєю могутністю, 
погрожують світові своєю зброєю, 
пишаються своїм інтелектом і своєю 
наукою, не усвідомлюючи крихкості 
створеного ними фальшивого світу; бо 
легкого дотику Моєї справедливості буде 
достатньо, щоб цей штучний світ зник. 
41 Але це буде рука самої людини, яка 
знищить своє власне творіння; це буде її 
розум, який винайде спосіб, як знищити те, 
що вона створила раніше. 
42. я подбаю про те, щоб тільки ті людські 
справи, які принесли людству добрі плоди, 
збереглися, щоб їх можна було і надалі 
використовувати на благо майбутніх 
поколінь. Але все, що служить корупційній 
або егоїстичній меті, буде знищено у вогні 
мого невблаганного суду. 
43 На руїнах світу, створеного і 
зруйнованого матеріалістичним людством, 
повстане новий світ, фундаментом якого 
буде досвід, і який матиме за мету ідеал 
свого духовного висхідного розвитку. (315, 
55 - 56) 
 
Апокаліптичні війни, епідемії, моровиці та 
руйнування  
44. ви живете в часи страху, в яких люди 
очищаються, спорожнюючи свою чашу 
страждань до кінця. Але ті, хто вивчав 
пророцтва, вже знали, що наближається 
час, коли скрізь спалахнуть війни через 
нерозуміння народами один одного. 

45 Невідомі хвороби і пошесті ще мають 
з'явитися серед людства і збити з пантелику 
вчених. Але коли біль досягне свого апогею 
серед чоловіків, - до 1950 року, у них ще 
знайдуться сили вигукнути: "Кара Божа!". 
Але Я не караю, це ви самі себе караєте, 
коли відступаєте від законів, які керують 
вашим духом і вашим тілом. 
46 Хто вивільнив і кинув виклик силам 
природи, як не нерозумність людини? Хто 
зневажив Мої закони? зарозумілість 
учених! Але істинно кажу вам, цей біль 
послужить для того, щоб викорчувати з 
коренем бур'ян, який виріс у серці людини. 
47 Поля будуть вкриті трупами, загинуть і 
невинні люди. Одні загинуть від вогню, інші 
- від голоду, треті - від війни. Земля 
здригнеться, сили природи прийдуть в рух, 
гори вивергнуть свою лаву, а моря вийдуть 
на поверхню. 
48. я дозволю людям довести свою 
розбещеність до тієї межі, до якої дозволяє 
їм їхня вільна воля, щоб - жахнувшись 
власних справ - вони відчули справжнє 
покаяння в своєму дусі. (35, 22 - 26) 
49 Дерево науки буде струшуватися в 
буйстві урагану і скине свої плоди на 
людство. Але хто ж послабив ланцюги цих 
стихій, як не людина? 
50 Це правда, що перші люди також пізнали 
біль, щоб пробудитися до реальності, 
пробудитися до світла совісті і підкоритися 
закону. Але розвинена, свідома і освічена 
людина цього часу - як вона посміє 
осквернити дерево життя? (288,28) 
51 У світі спалахнуть епідемії і загине значна 
частина людства. Це будуть невідомі і 
рідкісні хвороби, проти яких наука буде 
безсила. 
52. весь світ звільниться від куколю. Мій суд 
усуне егоїзм, ненависть, ненаситне 
прагнення до влади. З'являться великі 
природні явища. 
53 нації будуть спустошені, а цілі регіони 
зникнуть. Це буде криком тривоги для 
ваших сердець. (206, 22 - 24) 
 
Природа і земні катаклізми 
54. людство, якби ви витратили все те, що 
використовували для ведення 
кровопролитних воєн, на гуманітарну 
діяльність, ваше існування було б сповнене 
благословенням Отця. Але людина 



використала накопичені нею багатства для 
того, щоб сіяти руйнування, біль і смерть. 
55. це не може бути справжнім життям, яке 
повинні вести ті, хто є братами, сестрами і 
дітьми Божими. Такий спосіб життя не 
відповідає закону, який я написав у вашій 
совісті. 
56. щоб ви усвідомили помилку, в якій 
живете, будуть вивергатися вулкани, вогонь 
буде виливатися із землі, щоб знищити 
бур'яни. Здіймуться вітри, здригнеться 
земля, і потоки води спустошать цілі землі і 
народи. 
57 Таким чином царства природи 
висловлять своє невдоволення людиною. 
Вони порвали з ним, тому що людина 
зруйнувала один за одним узи дружби і 
братерства, які пов'язували її з природою, 
що її оточувала. (164, 40 - 42) 
58 Багато лиха прийде на людство, будуть 
потрясіння в природі, стихії розірвуть свої 
зв'язки: Вогонь спустошить цілі регіони, 
води річок вийдуть з берегів, моря зазнають 
змін. 
59. будуть райони, які залишаться 
похованими під водою, і з'являться нові 
землі. Багато істот втратять життя, і навіть ті, 
що нижчі за людину, загинуть. (11, 77) 
60. сили природи тільки й чекають години, 
щоб прийти на світ, щоб очистити і очистити 
землю. Чим більш грішним і зарозумілим 
буде народ, тим важчим буде Мій суд над 
ним. 
61 Жорстким і глухим є серце цього 
людства. Потрібно, щоб чаша страждань 
прийшла до неї, щоб вона почула голос 
совісті, голос закону і божественної 
справедливості. Все буде заради спасіння і 
вічного життя Духа. Саме Його я шукаю. 
(138, 78 - 79) 
62. потоп, що очистив землю від людської 
скверни, і вогонь, що впав на Содом, ви 
знаєте сьогодні як легенди. Проте, ви також 
відчуєте в цей час, як людство буде 
потрясено, коли земля здригнеться під 
силою повітря, води і вогню. А Я посилаю 
вам знову ковчег, що є Моїм законом, щоб 
кожен, хто увійде до нього, врятувався. 
63 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. (57, 61 
- 62) 

64 Увірветься новий потоп, який очистить 
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. 
65 Але цей потоп не буде складатися тільки 
з води, як колись, бо рука людська 
випустила проти нього всі стихії, видимі й 
невидимі. Він сам виносить вирок, сам 
карає і сам судить. (65, 31) 
66. царства природи будуть волати про 
справедливість, і коли вони будуть 
розгадані, це призведе до того, що частини 
земної поверхні зникнуть і стануть морем, і 
моря зникнуть, а на їхньому місці з'явиться 
суша. 
67 Вулкани вивергатимуться, сповіщаючи 
про час суду, і вся природа прийде в 
бурхливий рух і потрясеться. 
68 Моліться, щоб ви поводилися, як добрі 
учні, бо це буде відповідний час, коли 
тринітарно-марійське духовне вчення 
пошириться в серцях. (60, 40 - 41) 
69. три чверті земної поверхні зникнуть, і 
лише частина залишиться, щоб стати 
притулком для тих, хто виживе в хаосі. Ви 
станете свідками виконання багатьох 
пророцтв. (238, 24) 
70. не помиляйтеся, бо перед тим, як 
"Шоста печатка" закінчиться, відбудуться 
великі події: зірки дадуть багатозначні 
знаки, народи землі застогнуть, і з цієї 
планети зникнуть три частини і залишиться 
тільки одна, на якій насіння Святого Духа 
проросте як нове життя. 
71 Тоді людство почне нове існування, 
об'єднане єдиною доктриною, єдиною 
мовою і єдиними узами миру і братерства. 
(250, 53) 
72. я говорю вам про біль, який ви 
заслужили, який ви примножуєте все 
більше і більше, і який, коли настане час, 
переповнить вас. 
73 Я ніколи не вручив би таку чашу Моїм 
дітям; але в Моїй справедливості Я все ще 
можу дозволити вам пожинати плоди вашої 
злоби, вашої гордості і вашої необачності, 
щоб ви могли повернутися до Мене 
покаянними. 
74. люди кинули виклик моїй силі і моїй 
справедливості, коли осквернили своєю 
наукою храм природи, в якому все 



перебуває в гармонії, і тепер їхній суд буде 
невблаганним. 
75 Стихійні сили будуть випущені на волю, 
космос потрясеться і земля затремтить. Тоді 
в людях буде жах і вони захочуть втекти, 
але втечі не буде. Вони захочуть 
приборкати вивільнені сили і не зможуть. 
Бо вони відчують свою провину і, запізно 
розкаявшись у своїй самовпевненості і 
нерозумності, будуть шукати смерті, щоб 
уникнути покарання. (238, 15 - 17) 
76 Якби люди знали свої духовні дари - 
скільки б страждань вони полегшили! Але 
вони вважали за краще залишатися сліпими 
або інертними, в той час як вони дозволили 
часу найбільшого болю прийти на них. 
77. моє вчення просвітить вас, щоб ви 
могли уникнути тих великих страждань, які 
були провіщені людству пророками 
минулих часів. 
78. тільки в поліпшенні ваших життів ви 
можете знайти ту силу або здатність, щоб 
звільнитися від впливу випущених стихій. Бо 
не тільки віра чи молитва є тією зброєю, яка 
дає перемогу над ударами і життєвими 
негараздами: що віра і молитва повинні 
супроводжуватися доброчесним, чистим і 
добрим життям. (280, 14 - 15+17) 
79 Незабаром для світу почнеться час 
великих подій. Земля здригнеться, і сонце 
обрушить на цей світ розпечене проміння, 
випалюючи його поверхню. Континенти 
будуть охоплені болем від одного полюса 
до іншого, вся земна куля буде очищена, і 
не залишиться істоти, яка б не відчула 
тяготи і спокути. 
80 Але після цього великого хаосу народи 
відновлять спокій і сили природи 
заспокояться. Після тієї "бурхливої ночі", в 
якій живе цей світ, з'явиться веселка миру і 
все повернеться до своїх законів, порядку і 
гармонії. 
81 Знову побачиш небо чистим, а поля 
родючими. Води знову стануть прозорими, 
а море - спокійним. Будуть плоди на 
деревах і квіти на луках, і врожаї будуть 
рясні. Людина, очищена і здорова, знову 
відчує себе гідною і побачить шлях, 
прокладений для її сходження і повернення 
до Мене. 
82. кожен буде чистим і очищеним знизу 
догори, щоб бути гідним свідком настання 
Нового Віку. Бо Я повинен заснувати нове 

людство на міцному фундаменті. (351, 66 - 
69) 
 
Праведність любові і милосердя Боже  
83 Наближається година, коли суд повною 
мірою відчується у світі. Кожна справа, 
кожне слово і кожна думка будуть оцінені. 
Від сильних світу цього, які керують 
народами, до найменших, всі вони будуть 
зважені на Моїх Божественних терезах. 
84. але не плутайте правосуддя з відплатою, 
ані відшкодування з покаранням. Бо Я 
дозволяю вам лише пожинати плоди 
вашого насіння і їсти їх, щоб ви за їхнім 
смаком і дією пізнали, чи вони добрі, чи 
згубні, чи добре ви посіяли, чи погане. 
85 Невинна кров, пролита людськими 
злочинами, траур і сльози вдів і сиріт, 
злочинця, який страждає від злиднів і 
голоду, - всі вони волають про 
справедливість, і Моя досконала і любляча, 
але невблаганна справедливість 
спускається на всіх. (239,21 - 23) 
86. справедливість Моя прийде на кожне 
створіння і торкнеться кожної людини, так 
само, як Ангел Господній прийшов на 
Єгипет і виконав Мій суд, в якому 
врятувалися лише ті, хто позначив свої двері 
кров'ю ягняти. 
87. 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. (76, 6 - 7) 
88. коли з глибини душі людей до Мене 
підніметься крик про допомогу: "Отче мій, 
Спасителю наш, прийди до нас, ми гинемо", 
- тоді Я дам їм відчути Мою присутність, Я 
відкрию їм Своє безмежне милосердя і ще 
раз доведу їм його. (294, 40) 
89 Звична течія вашого життя раптом буде 
порушена сильними бурями. Але потім, у 
нескінченності, засяє світло зірки, промені 
якої даруватимуть мир, світло і спокій, 
необхідні втіленому духу для роздумів про 
вічність. (87, 52) 
 



Наслідки рішення суду  
90. коли здається, що для людини все 
скінчено, смерть перемогла або зло 
торжествує, з темряви піднімуться до світла 
істоти. Від смерті вони воскреснуть до 
істинного життя, а з безодні корупції 
піднімуться до виконання вічного Закону 
Божого. 
91. не всі пізнають безодню, бо одні 
дбайливо трималися осторонь тієї війни 
пристрастей, амбіцій і ненависті, і жили 
лише на краю нового Содому; а інші, які 
багато згрішили, вчасно зупиняться, і 
своєчасним покаянням і повним 
оновленням врятують себе від багатьох сліз 
і великого болю. (174,53 - 54) 
92 Від усієї цієї моральної і матеріальної 
структури людства "каменя на камені не 
залишиться". Бо для того, щоб "нова 
людина" з'явилася на цій землі, неминуче 
має бути стерта кожна пляма, знятий кожен 
гріх і залишено тільки те, що містить добре 
насіння. 
93 Сяйво Моєї присутності і Моєї 
праведності буде сприйнято в усьому світі, і 
в світлі цього світла впадуть ідоли, 
забудуться звичаї, а безплідні обряди 
будуть відкинуті. (292, 33 - 34) 
94 Лише одні двері залишаться відкритими 
для спасіння людини: двері одухотворення. 
Той, хто хоче врятуватися, повинен буде 
відмовитися від своєї зарозумілості, від 
своєї фальшивої величі, від своїх нижчих 
пристрастей, від свого егоїзму. 
95. дуже гіркою буде чаша, яку доведеться 
випити людям у великій битві. А Я кажу 
вам: Блаженні ті, що вип'ють із тієї чаші і 
вийдуть із землі очищеними. Бо коли вони 
повернуться в цей світ в інших тілах, їхнє 
послання буде пронизане світлом, миром і 
мудрістю. (289, 60 - 61) 
96 "Останні бої" з їхньою гіркотою і 
"останніми вихорами" ще не настали. Всі 
сили ще мають бути кинуті в сум'яття, а 
атоми закрутитися в хаосі, щоб після всього 
цього настала млявість, виснаження, смуток 
і відраза, які дадуть видимість смерті. 
97. але це буде година, коли вібруюче 
відлуння сурми пролунає в чутливому 
сумлінні, сповіщаючи вам з потойбіччя, що 
наближається Царство життя і миру серед 
людей доброї волі. 

98. при цьому звуці "мертві воскреснуть" і 
проллють сльози покаяння, і Отець прийме 
їх як "блудних синів", втомлених довгою 
дорогою і втомлених великою битвою, і 
запечатає їхній дух поцілунком любові. 
99 З того "дня" людина зненавидить війну. 
Він вижене зі свого серця ненависть і 
образу, переслідуватиме гріх і почне життя, 
пов'язане з відшкодуванням і 
відновленням. Багато хто відчує натхнення 
від світла, якого раніше не бачив, і 
візьметься за створення світу миру. 
100 Це буде лише початком часу благодаті, 
часу миру. 
101 Кам'яний вік вже далеко позаду. 
Пройде і вік науки, і тоді серед людей 
розквітне вік духу. 
102 Джерело життя відкриє великі 
таємниці, щоб люди могли побудувати світ, 
міцний у науці добра, справедливості та 
любові. (235, 79 - 83) 
 

XIII Перетворення і завершення 
світу і створення 

 

Розділ 56 - Перемога і визнання 
духовної роботи Христа  
 
Поширення вчення духу через Божих 
посланців  
1 Закон Мій буде ковчегом спасіння в цьому 
часі. По правді кажу вам: Коли води Потопу 
вивільняться від зла, болю і страждань, 
люди інших народів прийдуть довгими 
потягами на цю землю, приваблені її 
духовністю, її гостинністю і її миром; і коли 
вони пізнають це одкровення і повірять у 
те, що Я говорив як Святий Дух у Моєму 
новому пришесті, Я теж назву їх 
"Ізраїльтянами за Духом". 
2 Серед цього натовпу будуть Мої посланці, 
яких Я пошлю назад до їхніх народів, щоб 
донести божественне послання Мого Слова 
до їхніх братів. 
3 Але не всі прийдуть до цього народу, щоб 
пізнати науку, яку Я вам приніс, бо багато 
хто прийме її духовно. (10, 22) 
4 Ви всі отримаєте мир, як ви його 
заслужили, а Я обіцяю вам кращі часи. 



5. після очищення, яке має відбутися на 
землі, з'являться люди, послані Мною, 
доброчесні духовні істоти з великими 
місіями по створенню слухняної людської 
сім'ї. 
6 Мине чотири покоління після твого, аж 
поки Моє вчення пошириться по землі і 
принесе прекрасні плоди. (310, 50) 
 
Боротьба за визнання нового слова  
7 Сьогодні Мене оточує невеликий натовп, 
а завтра навколо Мене збереться 
величезний натовп. Серед них прийдуть 
фарисеї, лицеміри і будуть шукати помилки 
в Моєму Вченні, щоб збурити думку 
великих мас проти Моєї Справи. Вони не 
знають, що перш, ніж вони вишукають Мою 
роботу, вони самі будуть наскрізь прозріти. 
(66,61) 
8 Того часу судили Мене три судді: Анна, 
Пилат та Ірод, і народ виконав вирок над 
Мною. Нині кажу вам, що багато суддів 
Моїх, а ще більше число тих, хто завдасть 
Мені болю в цей час. 
9 Але чим більше люди ненавидять Мій 
Закон і Мою Доктрину - коли вона буде 
найбільш переслідуваною і відкинутою, 
голос людей віри пролунає, бо не станеться 
те ж саме, що в "Другій Ері"; тепер Я не буду 
самотнім. (94, 67) 
10 Буде короткий час, коли слово Моє, дане 
в цей час, здаватиметься, що зникло з лиця 
землі. 
11 Тоді люди почнуть вигадувати духовні 
вчення, навчати нових законів і заповідей. 
Вони будуть називати себе панами, 
апостолами, пророками і Божими 
посланцями, і я дозволю їм деякий час 
говорити і сіяти. Я дозволю їм посіяти своє 
насіння, щоб, пожинаючи плід, вони знали, 
що вони посіяли. 
12 Час і сили природи пройдуть над їхнім 
насінням, і їхні кроки будуть як вирок для 
кожного з цих синів людських. 
13. необхідно, щоб світ знав обман, щоб він 
міг пізнати істину. Тоді істина і суть життя, 
яку Я передав вам у цей час, знову 
підніметься серед людей у всій своїй чистоті 
і духовності. (106, 9 - 10) 
 
Сила вчення Святого Духа  
14. для людства настала нова епоха; це 
епоха світла, присутність якого стане 

найвищою точкою на духовному шляху всіх 
людей, щоб вони могли пробудитися, 
замислитися, звільнитися від важкого 
тягаря своїх традицій, фанатизму і помилок, 
а потім піднятися до нового життя. 
15 Хтось раніше, а хтось пізніше, мало-
помалу всі релігії і секти прийдуть до 
невидимого храму, храму Святого Духа, 
присутнього в моїй роботі, нерухомого, як 
стовп, що піднімається в нескінченність, що 
чекає на людей всіх народів і поколінь. 
16. коли всі увійдуть у внутрішню частину 
Моєї святині, щоб помолитися і зануритися, 
всі досягнуть однакового пізнання Моєї 
істини. Тому, коли ця кульмінація на Шляху 
буде завершена, всі воскреснуть, об'єднані 
в одному Законі, і однаково 
поклонятимуться своєму Отцеві. (12, 94 - 96) 
17 Разом з народом, який Я піднімаю і який 
Я вихоплюю з темряви і невігластва, Я 
виконаю пророцтва, дані в минулі часи, і 
перед обличчям Моїх доказів і чудес світ 
здригнеться, а богослови і тлумачі пророцтв 
спалять свої книги і внутрішньо 
підготуються до вивчення цього 
одкровення. Люди титулів, люди науки, 
люди скіпетра і корони зупиняться, щоб 
послухати моє вчення, і багато хто скаже: 
"Христос Спаситель прийшов знову!". (84, 
60) 
18 Істинно кажу вам: Слово Моє 
перетворить характер вашого теперішнього 
світу і все ваше життя. 
19 Для сучасних людей світ і його 
задоволення є сенсом їхнього життя. Але 
незабаром вони будуть цінувати дух 
більше, ніж тіло, а тіло більше, ніж одяг, і 
замість того, щоб гнатися за мирською 
славою, вони будуть шукати безсмертя 
духу. 
20 Спочатку буде фанатизм заради 
духовного, прагнення до нього буде 
доведено до крайнощів; але згодом серця 
заспокояться, і одухотворення розквітне, 
сповнене істини і чистоти. (82, 30 - 31) 
21. моє вчення викличе великі потрясіння у 
світі, відбудуться великі зміни в звичаях і 
уявленнях, і навіть у природі відбудуться 
зміни. Все це буде свідчити про початок 
нової епохи для людства, і духи, яких Я 
незабаром пошлю на землю, будуть 
говорити про всі ці пророцтва. Вони 
пояснять Моє Слово і опишуть роботи, які 



допоможуть у відновленні і висхідному 
розвитку цього світу. (152,71) 
22 "Нова пісня" з'явиться з духу всіх тих, хто 
не міг бачити Мене, але врешті-решт 
побачив Мене, бо вони шукали Мене, 
незважаючи на свою недосконалість; а ви 
знаєте, що той, хто шукає Мене, завжди 
знаходить Мене. 
23 А тим, хто відрікся від Мене, хто цурався 
Мене, хто приховав Моє ім'я, хто не бажає 
визнати Мою присутність, будуть дані ті 
випробування на їхньому шляху, які 
відкриють їхні очі і змусять їх також 
побачити істину. (292, 35 - 36) 
24 Подібно до бурхливого потоку, який все 
зносить, такою буде повінь, яку утворять 
спіритуалістичні маси людей, - повінь, яку 
ніхто не зможе зупинити, бо її сила буде 
нездоланною. І всіх, хто захоче стати на 
шляху її течії, знесе течією. 
25 Хто на землі може мати владу зупинити 
розвиток духовних істот або виконання 
Божих порад? Нікого. Єдиною істотою, яка 
має абсолютну владу і справедливість, є 
ваш Батько, і Він постановив, щоб кожен 
дух рухався до досконалості. 
26. якщо Мої Божественні Закони були 
неслухняні людьми протягом короткого 
часу, Я подбаю про те, щоб Мій Голос, як 
звук гучного дзвону, був почутий навіть 
тими, хто мертвий для духовного життя. 
(256, 40 - 42) 
27. тоді, коли людство пізнає Моє вчення і 
зрозуміє його значення, воно довіриться 
йому і зміцниться у вірі в те, що воно є 
безпечним шляхом, дороговказом для 
кожної людини, яка хоче жити в 
справедливості, в любові і в шанобливому 
ставленні до свого ближнього. 
28 Якщо це вчення вкорениться в людських 
серцях, воно осяє сімейне життя, 
зміцнюючи батьків у чеснотах, подружжя - у 
вірності, дітей - у слухняності, а вчителів - 
наповнить мудрістю. Правителів вона 
зробить великодушними, а суддів надихне 
на здійснення істинного правосуддя. Вчені 
відчують себе просвітленими, і це світло 
відкриє їм великі таємниці на благо 
людства і для його духовного розвитку. 
Таким чином розпочнеться нова епоха миру 
і прогресу. (349, 35) 
 

Знання про Другий прихід Христа в усьому 
світі  
29. коли людина опустилася в найглибшу 
безодню і, виснажена боротьбою і 
стражданнями, вже не має сил навіть для 
того, щоб врятувати себе, вона з подивом 
побачить, як з глибини її власної слабкості, 
відчаю і розчарування з'являється невідома 
сила, що походить від духу. Коли останній 
зрозуміє, що настала година його 
визволення, він розправить крила і 
підніметься над руїнами світу суєти, егоїзму 
і брехні і скаже: "Ось Ісус, відкинутий. Він 
живий. Даремно ми намагалися вбити його 
на кожному кроці і щодня. Він живе і 
приходить, щоб спасти нас і віддати нам 
всю свою любов". (154, 54) 
30 Істинно кажу вам: якщо колись навіть 
царі дивувалися убогості, в якій Я 
народився, то в цей час вони будуть так 
само здивовані, коли всі дізнаються, який 
непомітний шлях Я вибрав, щоб принести 
вам Моє Слово. (307, 52) 
31. в даний час людство знаходиться в 
підготовчій фазі. Це моя справедливість, яка 
працює в ньому, а люди цього ще не 
помічають. Бо у своїй гордині, у своєму 
пихатому матеріалізмі вони всі події свого 
життя, які для них неминучі, списують на 
випадок. 
32. але незабаром Мій заклик дійде до 
сердець, і тоді вони прийдуть до Мене з 
покаянням і попросять вибачити їхню 
зарозумілість і їхні провини. 
33 Це буде хресна година для духу людини, 
коли на короткий час вона відчує абсолютну 
порожнечу після своїх великих розчарувань, 
коли вона усвідомить фальшивість своєї 
значущості, дряхлість своєї влади, 
фальшивість своїх ідеологій. 
34. але цей стан розгубленості не буде 
тривати довго, бо потім з'являться Мої 
посланці і розповсюдять Моє нове 
послання. 
35 Знову, як і в минулі часи, коли посланці 
мого вчення виходили зі Сходу і несли 
знання мого слова на Захід, так і в цей час 
світ знову побачить моїх посланців, які 
нестимуть світло цієї вістки до народів і 
домівок. 
36. чи не здасться людям дивним, що світло 
тепер йде із заходу на схід? Невже вони не 



впізнають послання, яке принесуть їм Мої 
посланці від Мого імені? (334, 42 - 45) 
37. є цілі раси, які не визнають Мене, є 
народи, які вперто віддаляються від Моїх 
законів, які не бажають знати Моє вчення, 
які виступають проти нього, бо вважають 
його не на часі. 
38. це ті, хто не зрозумів Мене, хто 
наполягає на земних свободах. Це також ті, 
хто часто робить добро заради власної 
вигоди, а не з великодушності. 
39. але кожному народові і кожній расі 
призначено Моє правосуддя і 
випробування, і вони приходять день у 
день, щоб нарешті зробити їхні серця і душі 
родючими, немов оброблювані поля, і після 
того, як вони будуть оброблені, посіяти в 
них насіння, вічне насіння Моєї любові, 
Мого правосуддя і Мого світла. 
40. ті народи будуть говорити про Мене з 
любов'ю, ті раси тоді покладуть на Мене 
свою надію, і в душі всіх народів цього 
людства зазвучать пісні радості, хори хвали і 
любові до єдиного Господа всіх людей. 
(328,12) 
 

Розділ  57 - Перетворення та зміни в 

усіх сферах  
 
Нові та глибші уявлення  
1 Наближається час, коли духовні 
одкровення відкриють людям світлий шлях, 
щоб вони могли пізнати таємниці, 
приховані в лоні творіння. 
2. світло мого духу відкриє вам шлях до 
набуття істинної науки, яка дозволяє людині 
бути визнаною істотами, що оточують її, і 
природними силами творіння, і здобути 
покірність, тим самим виконуючи мою 
волю, щоб людина підкорила собі землю. 
Але це станеться лише тоді, коли дух 
людини, просвітлений совістю, накладе 
свою силу і світло на немочі тіла. (22, 19) 
3 Наближається день, коли люди 
зрозуміють значення духа, бо багато хто з 
тих, хто думає, що вірить, не вірить, а інші, 
хто думає, що бачить, не бачать. Але коли 
вони осягнуть істину, то зрозуміють, що 
було б по-дитячому, несправедливо і 
нерозумно продовжувати годувати 
плодами цього світу істоту, яка належить до 
іншого життя. 

4 Тоді вони шукатимуть світло в релігіях, і в 
своїх духовних стражданнях і болісному 
бажанні знайти істину, вони покінчать з 
фальшивістю вчень і викорінять все 
поверхневе і зовнішнє, що вони знаходять в 
різних культах, поки не відкриють 
божественну сутність. (103, 42) 
5 Людство неодмінно втомиться 
продовжувати сіяти ненависть, насильство і 
егоїзм. Кожне зерно ненависті, яке вона 
посіє, розмножиться так, що її сил не 
вистачить, щоб зібрати свій врожай. 
6. цей непередбачуваний результат, що 
виходить за межі їхніх людських 
можливостей, зупинить їх у їхньому 
захоплюючому дух і божевільному курсі. 
Потім Я зроблю диво в кожному серці, 
дозволивши розквітнути милосердю там, де 
був лише егоїзм. 
7 Люди знову будуть приписувати 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, за уявленнями світу, листя на дереві, 
живі істоти і зірки рухаються випадково. (71, 
30) 
8. коли Мій голос духовно пролунає в 
людстві, люди відчують вібрацію чогось, що 
завжди було в них, хоча й не могло 
виразити себе на свободі. Це буде дух, який 
- підбадьорений голосом свого Господа - 
підніметься і відгукнеться на мій заклик. 
9 Тоді почнеться новий вік на землі, бо ви 
більше не будете дивитися на життя знизу, 
але будете дивитися на нього, розпізнавати 
його і насолоджуватися ним з висот вашого 
духовного піднесення. (321, 38 - 39) 
10 Тільки тоді, коли інтелект більше не 
спонукає дух спостерігати і заглиблюватися 
в науку, а дух підносить і направляє 
інтелект, людина відкриє те, що в даний час 
здається їй незбагненним, і що, тим не 
менш, судилося відкритися їй, як тільки 
вона одухотворить свій інтелект. (295, 37) 
11 Я говорив вам, що прийде час, коли 
світло з'явиться в усіх місцях, у всіх країнах, 
на всіх континентах. Це світло буде світити 
відповідно до духовної підготовки людини. 
Але через це ж буде формуватися нова і 
більш точна концепція творіння, нова 
концепція духовності. Таким чином 



розпочнеться новий етап духовного 
розвитку. (200, 41) 
12 Коли люди почнуть мислити всесвітньо в 
любові, кожен буде прагнути 
вдосконалювати себе, чинити кращу 
справедливість до інших і служити їм. Будь-
який страх перед покаранням буде зайвим, 
людина буде підкорятися законам не зі 
страху, а з переконання. Тільки тоді 
людство розвиватиметься духовно та 
інтелектуально. (291, 25) 
13. коли це насіння Моє проросте в серцях 
народів, які складають людство, 
відбудеться абсолютна зміна в житті людей. 
Наскільки великою буде різниця, яку вони 
покажуть як у своєму людському житті, так і 
в духовному поклонінні Богу, якщо 
порівняти спосіб життя, віри, поклоніння, 
"боротьби" і мислення людей колишніх 
часів і тих, хто живе духовно. 
14 Від того часу фанатизму, 
ідолопоклонства, матеріалізації та 
абсурдних догм віри не залишиться каменя 
на камені. Всі помилки, які заповідали ваші 
предки і ви самі прийдешнім поколінням, 
будуть усунуті. Все, що не має в собі суті 
добра і правди, не витримає. Але все те 
хороше, що ви успадкували, вони 
збережуть. 
15. це вчення, яке подається в більш 
духовній формі, ніж у минулі часи, повинно 
буде боротися серед людей, націй, церков і 
сект, щоб отримати визнання і закріпитися. 
Але як тільки закінчиться короткий час 
плутанини, до людей прийде мир, і вони 
будуть радіти, коли знайдуть у Моєму слові 
те значення, яке воно завжди мало. 
16 Уявлення про Мою божественність, про 
духовне життя і про мету вашого існування 
будуть направлені в правильні русла, бо 
кожна людина буде хорошим тлумачем 
всього того, що було сказано вам вашим 
Учителем, його посланцями і пророками в 
притчах і алегоріях. 
17 Ця форма вираження була лише 
частково зрозуміла людям. Це була 
настанова, яка призначалася для них 
відповідно до їхніх зростаючих духовних та 
інтелектуальних здібностей до осягнення. 
Але оскільки вони хотіли знати все і відразу, 
то заплутувалися у все нових і нових 
протиріччях і хибних уявленнях, бо давали 
матеріальне тлумачення тому, що могло 

бути витлумачене тільки духовним шляхом. 
(329, 22 - 26) 
 
Просвітництво через посланих Богом 
людей 
18. я обіцяв вам послати духів великого 
світла, щоб вони жили серед вас. Вони 
лише чекають часу, щоб наблизитися до 
Землі, втілитися і виконати велику місію 
відновлення. 
19 Якщо ж ті духи будуть жити в цьому світі, 
то чого ви будете їх навчати? Істинно кажу 
вам: Нічого! Бо вони прийдуть навчати, а не 
вчитися. 
20 Ви будете вражені, коли почуєте, як вони 
з дитинства говорять про глибокі речі, 
побачите, як вони розмовляють з ученими і 
богословами, вражаючи дорослих своїм 
досвідом і підказуючи дітям і молоді 
правильний шлях. 
21 Благословенний дім, що прийме в лоно 
своє одного з цих духів. Яким же важким 
буде тягар спокути для тих, хто прагне 
перешкодити виконанню місії Моїх 
посланців! (238, 30 - 31) 
22 Ще раз кажу вам, що вам не 
бракуватиме у світі людей, наділених 
великим світлом, які освітлюватимуть ваш 
шлях і засіватимуть ваше життя любов'ю. 
23 Людство завжди мало присутність цих 
людей на землі, але настають часи, коли у 
світ прийдуть великі легіони високих духів 
світла, які усунуть фальшивий світ, 
створений вами, щоб підняти новий, де 
дихає мир і панує істина. 
24 Вони будуть багато страждати від 
людської злоби. Але в цьому немає нічого 
нового, адже ніхто з Божих посланців не 
уникнув переслідувань, насмішок і 
ворожнечі. Вони повинні прийти у світ і 
оселитися в ньому, бо їхня присутність на 
землі необхідна. 
25 Вони прийдуть і з любов'ю 
промовлятимуть до людських сердець. Їхнє 
слово, просякнуте праведністю Отця, 
вдарить по гордості і пихатості всіх тих, хто 
замінив одяг смирення свого духу на 
пишність марнославства, гордині, 
фальшивої влади і неправдивої слави. 
26. вони першими повстануть і вкажуть на 
Моїх посланців тремтячими від гніву 
пальцями. Але це послужить для того, щоб 
мої слуги могли давати великі свідчення 



істини, яку вони принесли світові в кожному 
випробуванні, якому вони піддаються. 
27. ви не знаєте в даний час, в яких формах 
людського життя вони з'являться. Але кажу 
вам, що деякі з'являться в лоні великих 
релігійних спільнот. Вони боротимуться за 
об'єднання і духовну гармонію всіх людей. 
28 Інші піднімуться серед учених і покажуть 
плодами своїх натхнень, що справжньою 
кінцевою метою науки є духовне 
вдосконалення людини, а не її зубожіння і 
руйнування. 
29. таким чином, у всіх сферах життя 
з'являться Мої слуги, що несуть Мій Закон у 
своїх серцях і підтверджують словами і 
справами все те, що Я говорив вам у цей 
час. (255, 43 - 47) 
  
Трансформація людини  
30. я пророчо сповіщаю вам новий світ і 
одухотворене людство, але коли це слово 
стане відомим, йому знову не повірять. 
31 Відійде рід за родом, зарозумілість 
людська викличе бурі та повені, моровиці 
та пошесті, і плач людський потрясе простір. 
32 Але після всього цього нові мешканці 
Землі почнуть життя самоаналізу і 
одухотворення, використовуючи незмірний 
скарб досвіду, заповіданий їм минулими 
поколіннями, і божественне насіння почне 
проростати. 
33. в кожному дусі існує божественний 
зародок, що вийшов з Мене, і так само, як 
ваші діти успадковують риси або характер 
своїх батьків, так і духовні істоти з часом 
проявлять те, що вони успадкували від 
свого Небесного Отця: любов. (320, 9 - 11) 
34 Після нового потопу засяє веселка як 
символ миру і нового заповіту, який 
людство духовно укладе зі своїм 
Господом.... 
35. ви повинні приготуватися до важкої 
битви, бо вам усім доведеться боротися 
проти дракона зла, зброєю якого є 
славолюбство, ненависть, земна влада, 
розгнузданість, марнославство, егоїзм, 
брехня, ідолопоклонство і фанатизм - всі 
сили зла, народжені людським серцем, 
проти яких вам доведеться боротися з 
великою мужністю і вірою, поки ви не 
переможете їх. 
36. коли дракон ваших пристрастей буде 
вбитий вашою зброєю світла, перед очима 

людей з'явиться новий світ - новий світ, 
хоча він такий самий, але він буде більш 
прекрасним. Бо тоді люди будуть 
використовувати її для свого добробуту і 
прогресу, вкладаючи ідеал одухотворення у 
все, що вони роблять. 
37. серця будуть облагороджені, розум 
людей буде просвітлений, дух зможе 
свідчити про своє існування. Все, що добре, 
буде розквітати, все, що піднімає, буде 
служити насінням для людських справ. (352, 
61 - 64) 
38. людина опустилася в безодню, і до тих 
пір совість супроводжує її, чекаючи 
слушного часу, щоб бути почутою. 
Незабаром цей голос зазвучить у світі з 
такою силою, яку ви ще не можете собі 
уявити. 
39. але це змусить людство піднятися з 
безодні гордині, матеріалізму і гріха, 
омитися в річках сліз свого покаяння і 
почати еволюціонувати вгору по шляху 
одухотворення. 
40 Я допоможу всім Моїм дітям, бо Я є 
Воскресіння і Життя, що воскрешає 
"мертвих" з їхньої могили. 
41. у тому житті, яке Я пропоную людству 
сьогодні, люди будуть виконувати Мою 
Волю і зречуться свободи волі з любові, 
переконані, що той, хто виконує Волю Отця, 
не є ні слугою, ні рабом, але істинною 
дитиною Божою. Тоді ви пізнаєте справжнє 
щастя і досконалий мир, які є плодом 
любові і мудрості (79, 32). 
42. кажу вам, в цю "Третю Еру" - навіть якщо 
вона здається вам неможливою - 
оновлення і порятунок людства не буде 
важким, оскільки робота спокути є 
божественною роботою. 
43. саме Моя любов поверне людей на 
шлях світла і правди. Моя любов, яка 
таємно проникає в кожне серце, пестить 
кожен дух, проявляється через кожну 
совість, перетворить тверді скелі на чутливі 
серця, матеріалістів - на духовних істот, а 
зачерствілих грішників - на людей добра, 
миру і доброї волі. 
44. я говорю з вами так тому, що ніхто 
краще за мене не знає розвитку вашого 
духу, і я знаю, що сучасна людина, 
незважаючи на свій великий "матеріалізм", 
свою любов до світу і свої пристрасті, 
розвинені до найбільшого гріха, живе тільки 



зовні, як раб "плоті" і матеріального життя. 
Я знаю: як тільки він відчує у своєму дусі 
люблячий дотик Моєї любові, він швидко 
прийде до Мене, щоб звільнитися від свого 
тягаря і піти за Мною по шляху істини, яким 
він несвідомо прагне йти. (305, 34 - 36) 
45. будьте пильні, і ви станете свідками 
навернення тих, хто відрікся від Мене, так 
само, як ви станете свідками повернення 
тих, хто зійшов з істинного шляху. 
46 Вчені, які присвятили своє життя 
пошукам стихій і сил руйнування, коли 
відчують наближення свого суду, 
повернуться на шлях істини, щоб 
присвятити свої останні дні моральній і 
матеріальній перебудові світу. 
47. інші, хто у своїй зарозумілості 
намагалися зайняти Моє місце серед 
духовних істот, зійдуть зі своїх тронів, щоб 
наслідувати Мене в смиренності. І навіть ті, 
хто колись підбурював народи і розв'язував 
війни, визнають свої злочини і з острахом 
прагнутимуть до миру людства. (108, 39) 
48. коли моє світло проникне в усі серця, і 
люди, які ведуть народи, які наставляють їх, 
і всі ті, кому належить виконати 
найважливіші завдання, дозволять собі 
керуватися і надихатися тим вищим світлом, 
яким є совість, тоді ви зможете довіряти 
один одному, тоді ви зможете довіряти 
своїм братам, тому що моє світло буде в 
усіх, і в моєму світлі моя присутність і моя 
справедливість любові будуть переважати. 
(358, 29) 
49. моє вчення буде знову почуте 
людством, але не тому, що мій Закон 
повернувся до людей, бо він завжди був 
написаний в їхніх головах. Це будуть люди, 
які повернуться на шлях Закону. 
50 Цей світ буде образом блудного сина з 
Моєї притчі. Як і він, вона знайде Отця, який 
чекає на неї на своєму місці, щоб обійняти її 
з любов'ю і посадити за свій стіл. 
51. ще не прийшла година повернення 
цього людства до Мене, і не залишилася 
йому частина його спадщини, яку воно буде 
розтринькувати в бенкетах і насолодах, 
поки не стане нагим, голодним і хворим, а 
потім не підніме очі до свого Отця. 
52 Необхідно дати ще кілька "миттєвостей" 
тим, хто женеться за благами світу, щоб їхнє 
розчарування стало повним; щоб вони 
остаточно переконалися в тому, що золото, 

влада, титули і задоволення плоті ніколи не 
дадуть їм миру і благополуччя духу. 
53 Наближається година самоаналізу у 
світлі совісті для всього людства. Там вчені, 
богослови, науковці, правителі, багатії та 
судді запитають себе, який духовний, 
моральний чи матеріальний плід вони 
зібрали і який вони можуть дати людству на 
поживу. 
54. після цього часу багато хто повернеться 
до Мене, бо зрозуміє, що, незважаючи на 
престиж, яким вони користувалися на 
землі, їм не вистачало чогось, щоб 
заповнити порожнечу, в яку впав їхній дух, 
який може харчуватися тільки плодами 
духовного життя. (173, 19-20 + 57- 58) 
55. з людей сьогоднішніх без духовності і 
любові Я породжу покоління, про які так 
часто пророкувало Моє Слово. Але спочатку 
я попрацюю над цими народами, які 
сьогодні неправильно оцінюють, воюють 
один проти одного і знищують один одного. 
56. тоді, коли над усіма пройде виконання 
мого вироку і бур'яни будуть вирвані з 
корінням, почне зароджуватися нове 
людство, яке вже не буде нести в своїй 
"крові" насіння розбрату, ненависті або 
заздрості, бо "кров" його батьків очистилася 
в горнилі болю і покаяння. 
57. я прийму їх і скажу їм: "Просіть, просіть, і 
буде вам дано", як Я говорив вам у Другу 
Еру. Але сьогодні додам: вмійте просити. 
(333, 54) 
 
Зміни і потрясіння в усіх сферах життя 
58. матеріальний світ, планета, ще не 
близький до свого розпаду, але кінець 
цього світу помилок і гріхів, темряви і 
поганої науки буде принесений світлом 
Мого вчення, і на його руїнах Я збудую 
новий світ прогресу і миру. (135, 5) 
59 Великою буде трансформація, яку 
людство переживе протягом короткого 
періоду часу. Соціальні організації, 
принципи, вірування, доктрини, звичаї, 
закони і всі порядки людського життя 
будуть потрясені до самих основ. (73, 3) 
60 Люди, нації, раси і народи - всі вони 
повинні будуть відповісти на Божественний 
заклик, коли дух людини, втомлений від 
свого ув'язнення на землі, підніметься, 
розірве кайдани матеріалізму і закричить 
радість духовного звільнення. (297, 66) 



61. прийде час, коли з'являться люди, які 
істинно люблять Мій Закон, які зможуть 
об'єднати Закон Духовний з Законом 
світським, тобто: вічну владу з владою 
тимчасовою. 
62 Це буде зроблено не для того, щоб 
поневолити духів, як у минулі часи, але щоб 
показати їм шлях до світла, яке є істинною 
свободою духу. 
63. тоді мораль повернеться в лоно сім'ї, у 
ваших звичаях з'являться справжні 
осередки освіти і духовності. Це буде час, 
коли совість зробить свій голос чутним і 
коли мої діти будуть спілкуватися з моєю 
Божественністю від духу до духу, коли раси 
зіллються воєдино. 
64. все це зумовить зникнення багатьох 
розбіжностей і суперечок, бо - хоча ваш світ 
такий малий - ви ще не зрозуміли, як жити 
разом, як одна сім'я, ви не змогли 
запропонувати Мені єдину форму 
поклоніння. 
65. старий Вавилон засудив вас до цього 
розділення народів і рас, але встановлення 
Мого духовного храму в серцях людей 
звільнить вас від цієї спокути і змусить вас 
по-справжньому любити один одного. 
(87,10) 
66. настане час, коли прагнення людини до 
вищого розвитку свого духу буде настільки 
палким, що вона використає всі наявні в її 
розпорядженні засоби, щоб перетворити 
цю долину сліз на світ, де панує гармонія, 
що вона зробить "неможливе", що вона 
піде на жертви і надлюдські зусилля, щоб 
запобігти війнам. 
67 Саме ті люди, які піднімуть цей світ, 
приберуть з людського життя чашу 
страждань, відбудують все те, що 
зруйнували минулі покоління у своєму 
сліпому прагненні до влади, у своїй 
матеріалістичності і нерозсудливості. 
68. вони будуть тими, хто стежитиме за 
істинним поклонінням Мені - поклонінням 
без фанатизму або зовнішніх і марних актів 
поклоніння. Вони намагатимуться донести 
до людства, що гармонія між людськими 
законами і законами духовними та їх 
виконання - це найкраще поклоніння, яке 
людина може принести Богу. (297, 68 - 69) 
69 Час обрядів, вівтарів і церковних дзвонів 
закінчується серед людей. Ідолопоклонство 
і релігійний фанатизм будуть давати останні 

ознаки життя. Настане той час битви і хаосу, 
про який я постійно сповіщав вам. 
70. тоді, коли мир повернеться до всіх 
духовних істот після бурі, люди більше не 
будуть будувати царські палаци на Мою 
честь, і не будуть скликати натовпи 
дзвонами, і не будуть ті, хто відчуває себе 
великим, здійснювати владу над 
натовпами. Прийде час смирення, 
братерства, духовності, яка принесе 
людству рівність духовних дарів. (302, 37) 
71 У теперішньому часі жнець має завдання 
зрубати кожне дерево, що не приносить 
доброго плоду. У цій великій боротьбі 
переможуть лише справедливість і правда. 
72 Багато церков зникне, деякі залишаться. 
В одних засяє правда, в інших буде 
запропоновано лише обман. Але серп 
праведності буде продовжувати різати, 
поки не буде просіяне кожне зерно, що є на 
землі.  (200, 11) 
73. це продовження Мого вчення, але не 
кінець часів, як його інтерпретує людина. 
Світ продовжуватиме обертатися в космосі, 
духовні істоти продовжуватимуть 
приходити на землю і втілюватися, щоб 
виконати своє призначення. Люди і надалі 
будуть заселяти цю планету, 
змінюватиметься лише спосіб життя серед 
людей. 
74. зміни, яких зазнає людське життя, 
будуть великими, настільки великими, що 
вам буде здаватися, ніби один світ 
закінчується, а інший починається заново. 
(117, 14) 
75 Ось куди ви всі прямуєте, до цього життя 
радості і миру, а не до безодні і "смерті", як 
думають ваші серця, куди ви прямуєте. 
76. це правда, що вам доведеться пережити 
багато гірких речей, перш ніж прийде час 
вашого одухотворення. Але ні смерть, ні 
війна, ні моровиця, ні голод не зупинять 
плин життя і духовного розвитку цього 
людства. Я сильніший за смерть, і тому я 
поверну вас до життя, якщо ви загинете, і 
дозволю вам повернутися на землю, коли 
це буде потрібно. 
77 Мені ще багато чого належить відкрити 
вам, улюблене людство, моя Книга 
Божественної Мудрості ще зберігає багато 
сюрпризів. (326, 54) 
  



Розділ  58 - Христове Царство миру і 

завершення творіння  
 
Визначальна сила в Царстві миру Христа  
1 Так само, як Я сповістив вам про часи 
великих страждань, так само кажу вам, що 
коли закінчиться замішання, настане 
злагода між людьми. 
2 Зарозумілі, ті, що вважають себе 
великими, ті, що не мають милосердя і 
справедливості, будуть стримані на деякий 
час у майбутньому, щоб добро, мир і 
справедливість прогресували на землі, а 
духовність і добра наука зростали серед 
них. (50, 39 - 40) 
3 У житті людей зло завжди пригнічувало 
добро. Але я ще раз кажу вам, що зло не 
переможе, але що мій закон любові і 
справедливості буде правити людством. 
(113, 32) 
4. духи, які втіляться в людство тих днів, у 
своїй більшості будуть настільки віддані 
добру, що коли з'являться люди, схильні до 
зла, їм доведеться схилитися, якими б 
могутніми вони не були, перед світлом 
істини, яке вони поставлять перед ними - 
зовсім всупереч тому, що відбувається в 
даний час. Бо оскільки корупціонерів 
більшість, то вони створили зі злого силу, 
яка душить, заражає і поглинає добро. (292, 
55) 
5 Того часу, учні, Новий Єрусалим буде в 
серцях людських. Ви досягнете високих 
ступенів одухотворення, і Я не тільки 
посилатиму духів з великим розвитком, 
щоб вони втілювалися серед вас, щоб вони 
могли принести вам Мої послання. Я також 
пошлю вам духів, які потребують вашої 
чесноти, і які, живучи серед вас, будуть 
очищатися від своїх гріхів. 
6 За тих часів станеться протилежне 
сьогоднішньому, коли Я посилаю вам 
чистих духів, а ви повертаєте Мені їх 
заплямованими. (318, 46) 
 
Нова людина  
7 Люди піднімуться з бруду, скверни та 
гріха до закону та чесноти і будуть ходити 
дорогами любові та 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. 
8 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. 
9 Цю воду пророки будуть черпати з 
джерела мудрости та істини, яким Я є; в ній 
люди знайдуть здоров'я, чистоту та життя 
вічне. (68,38 - 39) 
10. моє Царство призначене для дітей 
доброї волі, які беруть свій хрест з любові 
до Отця і ближнього. Це Царство, про яке Я 
говорю з вами, не знаходиться в певному 
місці, воно може існувати на землі, яку ви 
населяєте, а також у всіх духовних 
будинках; бо Моє Царство складається з 
миру, світла, благодаті, сили, гармонії, і 
всього цього ви можете досягти - хоча і в 
обмеженій формі - вже в цьому житті. 
Духовної повноти ви досягнете тільки за 
межами цього світу, в якому ви зараз 
перебуваєте. (108,32) 
11 Істинно кажу вам: хоч сьогодні люди 
більше матерії, ніж духа, але завтра вони 
будуть більше духа, ніж матерії. 
12 Люди намагалися повністю 
матеріалізувати свій дух, але вони не 
досягнуть цієї повної матеріалізації. Бо 
розум подібний до блискучого, а блискучий 
ніколи не перестає бути таким, навіть коли 
впав у бруд. (230, 54) 
13. люди присвятять свою науку, свої сили, 
свій талант і своє серце служінню Моїй 
Божественній Справі, не нехтуючи своїми 
обов'язками, своїми завданнями у світі. 
Вони звернуться до здорових задоволень, 
корисних для їхнього духу і тіла. Вони 
будуть боротися за своє оновлення і свою 
свободу, не дадуть себе заразити, не 
візьмуть нічого, що їм не потрібно. Тоді з 
землі зникне розбещеність, безсоромність, 
тоді дух досягне абсолютного панування 
над своєю тілесною оболонкою [душею], і 
хоча він все ще перебуває в тілі, але буде 
вести духовне життя в любові, братерстві і 
мирі. 
14 Це буде час, коли зникнуть війни, коли 
буде взаємоповага і взаємодопомога, коли 
ви зрозумієте, що більше не можете 
розпоряджатися ні життям ближнього, ні 



своїм власним. Тоді ти дізнаєшся, що ти не є 
власником ні свого життя, ні життя своїх 
дітей і подружжя, ні цієї землі, але що Я є 
власником усього творіння. Але оскільки ви 
- Мої улюблені діти, ви також є власниками 
всього, що належить Мені. 
15. але хоча Я Господь і Власник усього 
створеного, Я не в змозі вбити Моїх 
створінь, заподіяти комусь шкоду або 
завдати їм болю. Чому ж тоді ті, хто не є 
господарем життя, захопили те, що їм не 
належить, щоб розпоряджатися ним? 
16 Коли люди зрозуміють це вчення, вони 
зроблять крок уперед у своєму духовному 
розвитку, і цей світ стане домом для 
просунутих духовних істот. 
17. ви не знаєте, чи будете ви знову жити на 
цій планеті після закінчення цього часу. Я 
визначу тих, хто переживе ці часи благодаті, 
хто побачить це земне царство, яке в іншу 
епоху було долиною сліз, руйнувань і 
смерті. 
18 Ті моря, гори і поля, які були свідками 
стількох страждань, перетворяться тоді на 
місце миру, на образ потойбічних світів. 
19. я сповістив вам, що коли битви 
припиняться, моє Царство вже буде 
близько до вас, і тоді ваш дух розквітне в 
чеснотах. Моє вчення буде присутнє в усіх 
духовних істотах, і Я дам про Себе знати 
через чоловіків і жінок. (231, 28 - 30) 
20 Я приготував вік, коли людство 
підніметься в покорі. Твої онуки побачать 
славу, яку Я виллю на цю землю. 
21. бо Воля Моя повинна бути виконана на 
цьому світі, який Я дав вам як земний рай, і 
прийде час, коли на цю планету прийдуть ті 
духовні істоти, які досягли високого рівня 
розвитку, які боролися. Моє божественне 
світло осяє землю, і виконання мого закону 
запанує на ній. (363, 44) 
 
Земля як земля обітована і відображення 
Царства Небесного  
22 Ця земля, осквернена гріхом, 
заплямована злочинами і осквернена 
жадібністю і ненавистю, повинна буде 
відновити свою чистоту. Людське життя, яке 
було безперервною боротьбою між добром 
і злом, стане домом Божих дітей, домом 
миру, братерства, взаєморозуміння і 
благородних прагнень. Але щоб досягти 
цього ідеалу, люди повинні пройти через 

випробування, які виб'ють їх з духовної 
летаргії. (169, 14) 
23 Я не буду будувати новий світ на гріхах, 
ненависті і пороках, Я будуватиму на міцних 
підвалинах оновлення, досвіду і покаяння, 
Я перетворю все в вас. Навіть з темряви 
вирветься світло, і з смерті Я сотворю життя. 
24 Хоча люди осквернили і осквернили 
землю - завтра вони своїми добрими 
справами зроблять цей дім гідним, який 
буде визнаний землею обітованою, куди 
вони прийдуть, щоб виконати благородні 
завдання. Хто б тоді міг сумніватися у 
трансформації світу? (82, 44 - 45) 
25 Я зараз будую храм Святого Духа. Але 
коли він буде побудований, не буде більше 
молитовних будинків, церков і місць 
паломництва, або вони втратять сенс свого 
існування разом зі своїми релігійними 
символами, своїми обрядами і традиціями. 
Тоді ви відчуєте Мою велич і Мою 
присутність, визнаєте Церквою Всесвіт і 
поклоніння любові до ближнього. 
26 З лона Матері-Природи з'являться нові 
знання, які зроблять вашу науку шляхом 
благополуччя, бо на правильний шлях її 
направить совість, яка є голосом Бога. 
27 Мозок більше не буде володарем світу, 
але співробітником Духа, який буде 
керувати і просвіщати його. (126, 35 - 36) 
28. тоді, коли світ досягне свого оновленого 
звільнення і увійде в це праведне і добре 
життя, кероване світлом Іллі, ви будете 
мати відображення тут, на землі, Духовного 
Життя, яке чекає на вас за межами цього 
життя, щоб потім вічно насолоджуватися 
миром і світлом вашого Отця. 
29. а якщо ви дивуєтесь, як усі народи 
об'єднаються в один народ, як ті племена, 
що утворили народ ізраїльський, то кажу 
вам: не турбуйтеся, бо коли всі народи 
будуть приведені в "пустелю", то відвідини 
переплавлять їх разом, і коли це станеться, 
"нова манна" впаде з неба на всі нужденні 
серця. (160, 39) 
30 Як земля обітована була роздана 
народові Ізраїля, так і вся земля буде 
роздана людству. Це станеться, коли 
прийде час - після очищення. Оскільки на те 
є Моя воля, щоб цей розподіл відбувся, то в 
ньому будуть панувати справедливість і 
рівність, щоб всі люди могли спільно 
працювати над однією справою. (154, 49) 



31 Уявіть собі прогрес людства, мораль 
якого випливає з одухотворення; уявіть собі 
людство без меж і національних кордонів, 
яке братерськи ділиться всіма засобами 
життя, які земля дарує своїм дітям. 
32 Спробуйте уявити, якою була б людська 
наука, якби вона мала своїм ідеалом любов 
один до одного, якби людина отримувала 
знання, яких вона прагне, через молитву. 
33. подумай, як Мені буде приємно 
приймати від людей поклоніння любові, 
віри, послуху і смирення протягом усього 
їхнього життя, без того, щоб вони шукали 
притулку в обрядах і зовнішніх формах 
поклоніння. 
34. тільки це буде життям для людей, бо в 
ньому вони будуть дихати спокоєм, вони 
будуть насолоджуватися свободою і 
харчуватися тільки тим, що містить істину. 
(315, 57 - 58) 
35. гріхи людські будуть стерті, і все стане як 
нове. Світло, сповнене чистоти і 
незайманості, осяє все створіння, нова 
гармонія привітає це людство, і тоді з духу 
людей підніметься гімн любові до свого 
Господа, якого Він так довго чекав. 
36. осквернена з найдавніших часів своїми 
дітьми Мати-Земля знову прикрасить себе 
своїми найкрасивішими святковими 
шатами, і люди більше не будуть називати її 
"Долиною сліз", не перетворять її на поле 
крові і сліз. 
37. цей світ буде подібний до маленького 
святилища посеред всесвіту, звідки люди 
підніматимуть свій дух до Нескінченності в 
союзі, сповненому смирення і любові до 
свого Небесного Отця. 
38. мої діти закарбують мій закон у своєму 
розумі, а моє слово - у своєму серці, і якщо 
в минулі часи людство знаходило насолоду 
в злі і радість у гріху, то тепер у них не буде 
іншого ідеалу, окрім добра, і вони не 
знатимуть більшої насолоди, ніж ходити 
моїми шляхами. 
39. але не думайте, що людина через це 
відмовиться від своєї науки або своєї 
цивілізації і піде у відлюдні долини і гори, 
щоб вести примітивне життя. Ні, він все 
одно буде насолоджуватися плодами 
дерева науки, яке він з таким інтересом 
доглядав, а потім, коли його одухотворення 
стане більшим, зросте і його наука. 

40. але наприкінці часів, коли людина 
пройде весь цей шлях і зірве з дерева 
останній плід, вона усвідомить мізерність 
своїх справ, які раніше здавалися їй такими 
великими, і осягне і відчує Духовне Життя, а 
через нього - як ніколи раніше - захопиться 
діяннями Творця. Через натхнення він 
отримає великі одкровення, а його життя 
стане поверненням до простоти, 
природності, одухотворення. Пройде 
якийсь час, перш ніж цей день настане, але 
всі Мої діти побачать його. (111, 12-14) 
 
Завершення створення  
41. я готую долину, де Я зберу всіх Моїх 
дітей для Великого Вселенського Суду. Я 
буду судити з досконалістю, Моя любов і 
милосердя охоплять людство, і в той день 
ви знайдете спокуту і зцілення від усіх 
ваших зол. 
42. сьогодні, якщо ви спокутуєте свої гріхи, 
нехай очиститься дух ваш. Так ви будете 
готові прийняти від Мене спадщину, яку Я 
передбачив для кожного з вас. (237, 6) 
43 Моя любов з'єднає всіх людей і всі світи 
в одне ціле. Переді Мною зникнуть 
відмінності рас, мов і племен, навіть ті, що 
існують у духовному розвитку. (60, 95) 
44. мій Дух зійшов на кожну духовну істоту, і 
мої ангели перебувають скрізь у всесвіті, 
виконуючи мої накази, щоб привести все в 
порядок і направити на правильний шлях. 
Тоді, коли всі виконають свою місію, 
невігластво зникне, зла більше не буде, і на 
планеті запанує тільки добро. (120, 47) 
45. всі світи, на яких удосконалюються Мої 
діти, подібні до нескінченного саду. 
Сьогодні ви ще ніжні паростки, але я обіцяю 
вам, що кришталево чистої води Моїх 
навчань вам не бракуватиме, і через їх 
полив ви будете все більше і більше 
зростати в мудрості і любові; поки одного 
разу у вічності, коли дерева принесуть 
повністю дозрілі плоди в достатку, 
божественний садівник не зможе 
підкріпитися в своїй роботі, скуштувавши 
плоди власної любові. (314, 34) 
46. я хочу, щоб в кінці боротьби, коли всі 
мої діти будуть об'єднані назавжди в 
духовному домі, вони розділили моє 
нескінченне щастя як Творця, на знак 
визнання того, що кожен з вас брав участь в 



божественній роботі конструктивним або 
відновлювальним чином. 
47. тільки як духовні істоти ви відкриєте, що 
ніщо з усього, що Я створив від початку, не 
було втрачено, що все воскресає в Мені, все 
оживає і оновлюється. 
48. таким чином, коли так багато істот 
заблукали на довгий час; коли багато хто, 
замість життєвих справ, робили руйнівні 
справи, вони знайдуть, що час їхнього 
заблукання був лише тимчасовим, і що їхні 
справи, якими б поганими вони не були, 
знайдуть відшкодування у Вічному Житті, і 
вони будуть перетворені на співробітників 
Моєї безперервної творчої роботи. 
49. що таке кілька століть гріха і темряви, які 
людство пережило на землі, якщо 
порівняти їх з вічністю, з часом еволюції і 
миру без кінця? Ви відійшли від Мене через 
свою свободу волі і, підказані совістю, 
повернетеся до Мене. (317, 17 - 20) 
50 Цей світ не вічний, та й не повинен бути 
вічним. Коли цей будинок більше не буде 
служити тій меті, яку він зараз має як сенс 
свого існування, він зникне. 
51. коли твій дух вже не потребує уроків, які 
дає це життя, бо очікує інших, вищих в 
іншому світі, тоді він скаже, виходячи зі 
світла знань, отриманих в цій життєвій 
боротьбі: З якою ясністю я тепер розумію, 
що всі нещастя цього життя були лише 
досвідом і уроками, які були потрібні мені 
для того, щоб краще зрозуміти. Яким 
довгим здавався мені той "робочий день", 
коли страждання обтяжували мене. Тепер, з 
іншого боку, коли все це закінчилося - яким 
коротким і швидкоплинним здається мені 
це перед обличчям вічності! (230, 47) 
52 Я прийняв данину від усього творіння - 
від найбільших зірок до істот, ледь помітних 
для твого погляду. 
53 Все підлягає розвитку, все йде своєю 
чергою, все прогресує, все змінюється, 
розвивається вище і вдосконалюється. 
54. тоді, коли вона досягне вершини 
досконалості, Моя духовна усмішка буде 
подібна до нескінченного світанку у всьому 
всесвіті, з якого зникне будь-яка вада, 
нещастя, страждання і недосконалість. (254, 
28) 
 
Гімн хвали відновленій гармонії творіння  

55 У душі моїй є пісня хвали, якої ще ніхто 
не чув, і ніхто не знає її, ні на небі, ні на 
землі. 
56 Ця пісня лунатиме по всьому всесвіті, 
коли біль, страждання, темрява і гріх 
зникнуть. 
57 Ці божественні тони відлунюватимуть в 
усіх духовних істотах, і Отець і діти 
об'єднаються в цьому хорі гармонії і 
блаженства. (219, 13) 
58. Я хочу підняти Себе в вас як переможця 
- хочу, щоб ви дивилися на свого Отця як на 
Царя Сил, що перемагає в вас зло, а на себе 
- як на воїнів, сповнених духовної честі, 
повних задоволення і душевного спокою. 
59. тоді гімн Вселенської Гармонії пролунає 
під час найбільшої з перемог - того тріумфу, 
який прийде, але в якому ні ваш Батько, ні 
ви самі не будете засмучені тим, що 
"перемогли" завдяки вашій любові. 
60 Нашими "переможеними" будуть не 
духовні істоти - це буде зло, вся темрява, 
гріхи і недосконалість. 
61. тріумф Отця полягатиме у спасінні всіх 
відсталих духів, які були вкорінені в темряві 
і злі. 
62. ви помиляєтеся, якщо вважаєте, що 
хтось загубиться. Я не був би більше Богом, 
якби жоден дух не знайшов спасіння. 
63. всі ті, кого ви називаєте демонами, 
також є духовними істотами, які вийшли з 
Бога, і якщо вони все ще блукають сьогодні, 
вони теж знайдуть спасіння. 
64. коли ж істинне світло буде в них? Тоді, 
коли ви разом з духовними воїнствами 
світла будете боротися з їхнім невіглаством 
і їхнім гріхом своєю молитвою і справами 
любові і милосердя. 
65 вашого Отця і ваше досконале щастя 
буде Великим Днем Господнім. 
Вселенський Бенкет відбудеться тоді, коли 
ви всі будете харчуватися за Його столом 
Хлібом Вічного Життя. (327, 47 - 48) 
66. хіба Я не казав вам, що ви - спадкоємці 
Моєї слави? Отже, все, чого бракує, - це 
щоб ви здобули заслуги, щоб вони стали 
вашими, і щоб ви могли ними 
насолоджуватися. 
67. все, що Я створив, було не для Мене, а 
для Моїх дітей. Я хочу тільки вашої радості, 
вашого вічного блаженства. (18, 60 - 61) 
68. вся сила, що оживляла істоти і давала 
життя організмам, повернеться до Мене; 



все світло, що осяяло світи, повернеться до 
Мене, і вся краса, що була вилита на 
царства творіння, знову буде в Дусі Отця; і 
знову в Мені це життя перетвориться на 
Духовну Сутність, яка буде вилита на всіх 
духовних істот, на дітей Господніх, бо Я 
ніколи не позбавлю вас дарунків, які Я дав 
вам. 
69 Мудрість, вічне життя, гармонія, 
нескінченна краса, добро - все це і багато 
іншого буде в дітях Господніх, коли вони 
оселяться з Ним у місці досконалості. 
(18,54-56) 
 

XIV Велике доручення 
 

Розділ  59 - Доручення поширювати 
нове слово Боже  
 
Інструкція з виготовлення книжкових 
томів, уривкових видань та перекладів  
1 Це оголошений час, коли Я повинен був 
говорити з людством, і Я хочу, щоб ви, 
виконуючи Мої передбачення, склали томи 
книг з цим Словом, яке Я дав вам, а потім 
зробили з них виписки і аналіз і довели їх 
до відома ваших співвітчизників. (6, 52 o.) 
2 Складіть книгу з Моїх слів, візьміть з неї 
зміст, щоб ви отримали справжнє уявлення 
про чистоту Мого вчення. Ви можете 
виявити помилки в слові, переданому 
диктором, але не в значенні. 
Мої передавачі не завжди були готові. Ось 
чому Я сказав вам, щоб ви не читали його 
поверхнево, але проникли в його зміст, щоб 
ви могли відкрити його досконалість. 
Моліться і медитуйте, щоб зрозуміти це. 
(174, 30) 
4 Я приніс вам це Слово і дав вам почути 
його вашою мовою, але даю вам завдання 
перекласти його згодом іншими мовами, 
щоб воно було відоме всім. 
5 Таким чином ви почнете будувати 
справжню "Вежу Ізраїлю" - ту, яка духовно 
об'єднує всі народи в одне ціле, яка 
об'єднує всіх людей в тому божественному, 
непорушному і вічному законі, який ви 
відчули у світі з вуст Ісуса, коли Він сказав 
вам: "Любіть один одного!" (34, 59 - 60) 

6 Я хочу, щоб Моє Слово, коли з нього 
складаються книги, які повинні бути 
поширені по землі, було надруковане 
бездоганно, так само чисто, як воно вийшло 
з Мене. 
7 Якщо ви дозволите їй таким чином увійти 
до ваших книг, то з неї потече світло, яке 
просвітить людство, і її духовний зміст 
відчують і зрозуміють усі люди. (19, 47 - 48) 
8. я заповідаю вам Моє вчення, щоб ви 
передавали його своїм ближнім у тій самій 
формі, в якій я даю його вам. Але ніколи не 
обговорюйте насильницьким способом, 
коли ви навчаєте цьому. Остерігайтеся 
судити про те, чого не знаєте, але 
розумійте, що чистого прикладу буде 
достатньо для навернення людей до 
духовності. (174, 66) 
9 Приготуйтеся, щоб ви могли звіщати 
Добру Новину, яку багато хто прийме з 
радістю. 
10 Я кажу вам "про багатьох", а не "про 
всіх", бо деякі можуть сказати вам, що їм 
достатньо того, що було відкрито їм Богом у 
Першій Ері, і що Христос приніс людям, для 
них достатньо. 
11 Саме тоді нехай ваші уста, рухомі і 
натхненні Мною, скажуть невіруючим 
людям, що необхідно знати нове 
одкровення, щоб пізнати всю істину, 
даровану Богом людям в минулі часи. (292, 
67) 
 
Право знати нове Слово Боже  
12 Треба, щоб ви розійшлися по різних 
дорогах землі, о любі люди. Адже навіть у 
мексиканському народі багато хто ще не 
визнав моєї роботи. 
13. подивіться, як у світі вже піднімаються 
ті, хто стверджує, що працює в Моє ім'я, 
хоча вони є духовно нужденними. 
14 А ви, рясно благословенні Моєю 
Божественністю, яке ваше завдання? Щоб 
моє вчення стало відомим. Ви не повинні 
ховатися від світу, не повинні відмовляти 
йому в допомозі, якої він потребує. (341, 16) 
15 Ось Я готую вас у мовчанні; після цього 
настане день, коли ви повинні будете 
вирушити прокладати шляхи, щоб Моє 
Слово досягло всіх сердець. 
16. тоді світ очиститься стражданням і слово 
Моє вже не буде здаватися йому чужою 



мовою, а тим, що серце і дух можуть легко 
зрозуміти і відчути. 
17 Даю вам книгу, що говорить про правду 
та любов, щоб ви принесли її всьому 
людству. 
18. немає на землі народу, про який я міг би 
сказати вам, що вам не потрібно йти, тому 
що вони не потребують цього одкровення. 
Який народ може стверджувати, що він є 
справді християнським - не тільки за 
назвою, але й за своєю любов'ю, 
милосердям і прощенням? Який народ 
може довести свою духовність? В якій 
частині світу люблять один одного? Де 
насправді люди йдуть за вченням Христа? 
(124, 15 - 16) 
19 Коли це послання буде завершено, Я 
більше не буду говорити через ці 
передавачі, але Я проявлю Себе тонким 
чином у духовних істотах. 
20 А слово Моє, закарбоване в серцях тих, 
хто його слухав, і записане в новій книзі, 
буде дане народам і племенам світу, як 
насіння миру, як світло правдивого знання, 
як засіб від усякого зла, що мучить тіло й 
дух людський. 
21 Слово Моє дійде до сердець не тоді, 
коли цього захочуть Мої посланці, а тоді, 
коли на те буде Моя воля. Бо це Я буду 
пильнувати насіння Моє, Я буду готувати 
йому ґрунт і прокладати йому дорогу. Саме 
Я зроблю так, щоб вона мудро і в потрібний 
час дійшла до народів, націй і сімей. 
22 Він прийде тоді, коли його вже чекають, 
коли серця перебувають в очікуванні, бо 
пам'ятають Мої обіцянки, коли вони 
прокинулися від глибокого сну власної 
значущості, зарозумілості, матеріалізму і 
марнославства. (315, 28 - 29) 
23 Я дам Своєму народові засоби, щоб 
донести Мою вістку до всіх народів. Я 
подбаю про те, щоб на його шляху 
зустрілися люди доброї волі, які 
допоможуть йому донести Мої прокламації 
до кінців землі. (323, 75) 
24 Через вас закон буде наново об'явлений 
новим поколінням. Тому я вам і сказав, що 
ви повинні бути готові. Бо ви прийшли 
приготувати дорогу в майбутнє, щоб у 
майбутньому нові покоління вже не були 
ідолопоклонниками, і не повставали з-
поміж них лжепророки, щоб обманювати 
людство. 

25 Ти маєш об'явити все це світові, Ізраїлю. 
У цей час, коли виникли різноманітні 
світогляди, секта підніметься на секту, 
конфесії будуть боротися між собою і також 
відкинуть вас. 
26 А оскільки ви діти світла і миру, то ви 
повинні сказати їм: "Істина міститься в 
значенні Третього Заповіту, там є свідчення 
про присутність і прихід Господа в цей час". 
27 Ти вкажеш на цю книгу людству і 
засвідчиш її правдивість, виконуючи Мій 
закон. (348, 42 - 43) 
 
Інструкція з розповсюдження Вчення Духа  
28. зрозумійте, люди: в цю "Третю Еру" ви, 
як свідки, які пережили цей Божественний 
прояв, маєте завдання дуже вірно і істинно 
поширювати це послання. Ви покликані і 
обрані нести Добру Новину людству, 
навчати своїх ближніх Духовному Шляху - 
єдиному, що веде до миру, до істинного 
світла і до всеосяжного братерства. (270, 10) 
29. майте терпіння і розуміння, бо не вас 
визнає людство, але Мою справу, Моє 
вчення, а це вічне. Ваше завдання - донести 
словом і ділом те послання, яке відкриває 
людству шлях, щоб зробити крок до 
досконалості. (84, 11) 
30 Будуйте на твердій землі, щоб те, що Я 
збудував у вас духовності та оновлення, не 
зруйнували невіруючі. 
31. але ви не повинні приховувати цю 
правду зі страху перед світом; ви повинні 
показати її світові при яскравому світлі дня. 
У цей час ви не будете відвідувати 
катакомби для того, щоб молитися і вміти 
любити Мене. 
32 не соромтеся, коли говорите чи свідчите 
про Мене, бо тоді люди не визнають, що Я 
об'явив Себе вам, сумніватимуться, що 
натовпи хворих і нужденних одужали і 
знайшли полегшення від своїх страждань, 
заперечуватимуть чудеса, які Я вчинив, щоб 
запалити вашу віру; Я не зможу їх зробити; 
Я не зможу їх зробити; Я не зможу їх 
зробити; Я не зможу їх зробити; Я не зможу 
їх зробити; Я не зможу їх зробити; Я не 
зможу їх зробити; Я не зможу їх зробити; Я 
не зможу їх зробити; Я не зможу їх зробити; 
Я не зможу їх зробити; Я не зможу їх 
зробити; Вони не зможуть їх зробити; Вони 
не зможуть їх зробити; Вони не зможуть їх 
зробити; Вони не зможуть їх зробити; вони 



не зможуть їх зробити; Вони не зможуть їх 
зробити; Вони не зможуть їх зробити; Вони 
не зможуть їх зробити; Вони не зможуть їх 
зробити! 
33. я залишу вам книгу мого вчення, щоб ви 
могли сказати світові: "Ось, що залишив у 
спадок Учитель". І воістину, скільки, 
почувши читання Мого Слова, увірують, і 
скільки грішників оновляться! 
34 Візьміть усе це вчення до серця, щоб 
випробування у вашому житті не застали 
вас непідготовленими. (246, 69 - 70) 
35. скільки вчень, скільки форм поклоніння 
Богу, скільки нових ідей про духовне і про 
людське життя ви знайдете. Якщо ви вмієте 
проникати в них і судити про них, то кожна 
з них покаже вам добру і правильну 
частину, і іншу, помилкову, далеку від 
істини, яка є справедливістю, любов'ю і 
досконалістю. 
36. скрізь, де ти виявиш помилку, 
невігластво або зло, поширюй суть Мого 
Вчення, яке, оскільки воно Моє, не повинно 
містити ніякої суміші з домішками або 
помилками. 
37 Моя настанова абсолютна, всеосяжна і 
досконала. (268,58 - 60) 
38. кажу вам і тепер, що ті, хто справді 
посіють це насіння з тією сердечністю, з 
якою Я довірив його вам, пройдуть свій 
шлях у мирі. Перед ними відчиняться двері, 
які були глухі до їхнього стуку; і хоча з ними 
можуть боротися, вони ніколи не будуть 
переможені в бою, тому що їхня 
доброчесність допоможе їм подолати всі 
випробування. 
39 А ті, хто ігнорує голос своєї совісті, хто не 
слухається Мого Слова і зраджує Мене, 
завжди будуть у владі своїх ворогів, 
житимуть без миру і відчуватимуть страх 
смерті. (252, 24 - 25) 
40. люди, перш ніж закінчаться війни у світі, 
Мій закон любові торкнеться всіх духовних 
істот, хоча ви ще не можете знати, яким 
чином. 
41. це послання духовного світла також 
досягне людей, але це станеться тільки тоді, 
коли ви будете сильними. 
42. ніхто не сміє стверджувати, що цей твір 
є істиною, якщо він не переконаний у 
цьому, бо тоді ніхто не повірить тобі. Але 
якщо ваша віра буде абсолютною, а 
переконання істинним, ніхто не зможе 

перешкодити вам нести Добру Новину в усі 
серця. (287, 52-53) 
 

Розділ 60 - Праця в Дусі Христовому  
 
Необхідні якості, чесноти та навички нових 
учнів 
1 Наскільки складно Вам здається пробити 
собі шлях для виконання свого завдання в 
цей час? Але я вам скажу, що це не важко, 
бо людство готове прийняти Моє послання. 
2 У всі часи слабкі впадали у відчай перед 
обличчям битви, а сильні показували, що 
віра в Мій Закон перемагає все. Твоєю 
долею, Ізраїлю, було дарувати світові все 
нові і нові послання і одкровення, і саме 
тому ти іноді сумніваєшся, чи знайдеш віру. 
3 Та не турбуйтеся, візьміть насіння, що Я 
вам довірив, і посійте його. Ви вже 
побачите, скільки полів, які ви вважали 
безплідними, ви знайдете плодоносними, 
коли вони стануть плодоносними завдяки 
істині Мого Слова. 
4 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. 
5 Не забувайте, що наприкінці Отець 
зажадає від вас звіту - як за те, що ви 
робили зле, так і за те, від чого ви 
утрималися. Знайте, що і одне, і друге 
порушення принесе страждання вашому 
духу. 
6 поширюйте Моє вчення, говоріть людям 
Моє Слово, переконуйте їх своїми справами 
любові, запрошуйте їх почути Мене, і коли 
вони прийдуть з натовпами і світло віри 
запалає в їхніх серцях, Я назву їх дітьми 
Нового Народу Ізраїлю. (66, 14 - 17) 
7 Тим, хто підніметься з болота, бруду і 
егоїзму до життя служіння і активної 
доброчинності для своїх ближніх, Я покажу 
як приклад, що Моє вчення має світло і 
благодать для оновлення грішників. Цей 
приклад пошириться на всі серця. 
8 Хто не хоче бути між тими, що свідчать 
про Мене? Але істинно кажу вам: якщо ваші 
вчинки не будуть справді від серця, вони не 
принесуть плоду вашим ближнім, і ви часто 
будете чути, як вони називатимуть вас 
лицемірами і фальшивими 



проповідниками. І я не хочу, щоб це сталося 
з вами. 
9. ви повинні знати, що в наш час дуже 
важко обдурити людей. Їхній розум 
пильний, і навіть якщо вони загубилися в 
матеріалізмі свого існування, вони чутливі 
до кожного духовного прояву. Але якщо ви 
не можете обдурити своїх ближніх, то чи 
можете обдурити свого Отця? 
10 Нехай любов Учителя оселиться у 
вашому єстві, щоб ви прощали ворогам 
вашим, як і Він прощає вам. Тоді твоє серце 
буде як рятівний круг серед людей. (65, 44 - 
46) 
11 Не бійтеся людей, бо істинно кажу вам: Я 
буду говорити твоїми устами, свідчити 
через тебе про Моє Слово, і відлуння його 
дійде до кінців землі, до великих і малих, 
до правителів, до вчених і богословів. (7, 
37) 
12 Ще раз кажу вам, що ви не повинні 
ухилятися від протистояння. Тож 
розповідайте своїм ближнім з найбільшою 
природністю про те, що до вас прийшов 
Господь. 
13 Скажіть їм, що той, хто помер на хресті, 
був Ісус - тіло, в якому Христос сховався, 
живий храм, в якому перебувало "Слово 
Боже"; але що Христос, Божественна 
Любов, живе і приходить в Дусі до своїх 
дітей, щоб навчити їх шляху, який приведе 
їх в Його Духовне Царство. (88, 62 - 63) 
14. не боятися суджень і насмішок сект і 
конфесій. Це вони, хоч і мають у своїх руках 
книги пророцтв, але не витлумачили їх 
правильно і тому не знали, як Мене чекати. 
Ви ж, які не знали пророцтв, що говорили 
про Моє повернення як Духа Святого, 
очікували Мене. Зараз настав "Третій час", 
але людство так і не зрозуміло, як 
тлумачити Євангеліє (33:26). 
15 Як ти зможеш спонукати людство до 
досягнення духовності в епоху такої великої 
матеріалізації і плутанини розуму? 
16 Знайте, що ваша робота важка, що ви 
повинні бути сильними і терплячими в 
боротьбі за її виконання. 
17. ви повинні докласти великих зусиль, 
щоб виправити неправильне тлумачення 
Мого Закону, а також недосконалий спосіб, 
у який ви пропонуєте Мені своє поклоніння. 
18 Але ви повинні пам'ятати, що ви не 
можете змінити ідеї та форми поклоніння в 

одну мить, але для цього ви повинні 
озброїтися терпінням і доброю волею і 
подавати приклад любові своїми справами. 
(226, 60) 
19 Лише чисті серцем можуть вирушати до 
країн і народів, щоб поширювати Моє 
послання, бо тільки вони будуть гідні 
свідчити про істинність цієї роботи. 
20. коли ці емісари вирушать у землі, які їх 
чекають, з їхніх сердець вже повинен бути 
погашений всякий релігійний фанатизм, не 
повинно більше бути ні найменшого 
бажання лестощів або захоплення, і рука 
їхня не повинна насмілитися заплямувати 
себе грошима світу за справу любові, яку 
вони виконують. 
21 Не будуть продавати чудес, і не будуть 
призначати ціни за любов між собою. Вони 
мають бути слугами, а не панами. 
22 Прийде час, коли ви зрозумієте велич 
істинного смирення, і тоді ви усвідомите, 
що той, хто вмів бути слугою, насправді був 
вільним у своєму завданні творити добро і 
поширювати милосердя, і що віра, 
впевненість і мир супроводжували його в 
житті. (278, 11 - 12) 
23. кажу вам, що ви відчуєте це, коли ваш 
дух буде готовий викладати Моє вчення 
вашим ближнім. Бо це буде тоді, коли ви 
знайдете себе. Тоді ви чітко почуєте голос 
совісті. До тих пір, поки це не станеться з 
вами, ви не зможете по-справжньому 
відчути Мене. (169,36) 
24 Уважно послухайте це слово, щоб потім 
ви могли витлумачити його і посіяти в 
серцях ваших ближніх. Не задовольняйтеся 
розумінням цього: говоріть про це, 
показуйте приклад і навчайте своїми 
справами. Будьте чутливими, щоб знати, 
коли настав час говорити, а коли - час для 
ваших вчинків, щоб свідчити про Моє 
вчення. 
25. я даю вам одну мову для поширення 
мого Слова, і ця мова - духовна любов, яка 
буде зрозуміла всім людям. 
26. це мова, приємна для слуху та серця 
людей, що зруйнує камінь за каменем 
вавилонську вежу, яку вони збудували в 
своїх серцях. Тоді закінчиться Мій суд, бо 
всі будуть вважати себе братами і сестрами. 
(238, 27 - 28) 
27. тільки тоді, коли ви перетворите себе 
внутрішньо, Я пошлю вас у світ, щоб ви 



поширювали Моє послання. Бо тільки тоді, 
коли в учнях буде справжня духовність, 
вони знатимуть, як передавати те, що 
отримали від Мене. (336, 38) 
28. пам'ятайте, що Моє вчення не 
обмежується вашою уявою і вашим 
розумінням. Моя Божественна мудрість не 
має меж. Ніхто не може стверджувати, що 
знав або зрозумів жодне з Моїх одкровень 
ще до того, як Я відкрив їх йому. 
29. поки вчені намагаються пояснити все 
своїми матеріальними знаннями, Я 
відкриваю смиренним Духовне Життя, 
справжнє Життя, в якому є причина, 
підґрунтя і пояснення всього сущого. 
30. із знань, які ви передаєте, з'являться 
ідеї, які стануть формою моєї роботи. Багато 
хто, через нерозуміння, будуть судити про 
Моє Вчення по вашій непомітності, подібно 
до того, як в "Другій Ері" Ісуса, Христа, 
судили по Його смиренному вигляду і 
простому одязі, і тому, що ті дванадцять, які 
пішли за Ним, теж були просто одягнені. 
Але Я кажу вам істинно, що вони не були 
покриті лахміттям, і що вони відкинули 
земну суєту лише тому, що завдяки Моїм 
настановам вони зрозуміли, в чому 
полягають істинні цінності духу. 
31. кажу вам, учні, коли люди почнуть 
вивчати справу Мою, і будуть шукати вас і 
розпитувати вас, не спокушайтеся, 
вважаючи себе вищими через знання, яке 
ви отримали від Мене. Чим смиреннішим 
ти будеш, тим благороднішим і надійнішим 
тебе вважатимуть. 
32 Таким чином, світло, яке розчиняє 
фанатизм і звільняє дух, поступово 
просуватиметься від людини до людини. І 
ті, хто називав себе християнами, не будучи 
ними, через це світло пізнають і 
витлумачать істинне вчення Христа. Бо це 
дасть їм піднесене уявлення про духовне 
життя, про яке говорив Ісус у Своїх вченнях. 
(226, 17 - 21) 
33. не можна було йти до народу з 
фальшивими або тільки удаваними 
обладунками, бо дух його розвинений, а 
пов'язка, що закривала очі, давно впала. 
34. принесіть їм духовність, запропонуйте 
їм мир і створіть атмосферу добробуту і 
братерства в своєму оточенні, і ви побачите, 
як вони будуть слухати вас і приймати ваші 

слова, в яких буде моє натхнення і моя 
сила. 
35. коли ви проповідуєте і навчаєте миру, 
будьте миролюбні самі; коли говорите про 
любов, відчуйте її, перш ніж висловити 
словами; коли ваші ближні так само 
приносять вам свої плоди, не відкидайте їх. 
Вивчайте все, що ви дізнаєтеся, і 
дотримуйтеся того, що дозволено і 
правильно в їхньому вченні. 
36. ви також зустрінете тих, хто, ставши 
фанатиком у своїй релігійній практиці, 
зменшив своє розуміння через 
матеріалізацію своїх актів поклоніння. Потім 
ви будете терпляче допомагати їм 
розширювати свої знання, ви будете 
показувати їм горизонти, яких може досягти 
їхній дух, коли вони зануряться в Моє 
вчення. 
37. ти будеш говорити їм про Мій 
Вселенський Дух, про безсмертя духу, про 
його вічну еволюцію. Ти навчиш їх істинної 
молитви, діалогу духу, звільниш їх від 
забобонів і помилок. Це робота, яку я вам 
доручаю, - робота любові і терпіння. (277, 6 
-7) 
38. зцілюйте всі недуги, як тілесні, так і 
душевні, бо ви маєте завдання втішати, 
зміцнювати і зцілювати ближнього свого. 
Але я запитую вас: як ви могли б дарувати 
здоров'я тим, хто його потребує, якщо ви 
самі хворі? Який спокій може витікати з 
вашого духу, коли він розбурханий 
турботами, стражданнями, муками совісті і 
ницими пристрастями? 
39 Тільки те, що ти накопичив у своєму 
серці, ти зможеш запропонувати своїм 
ближнім. (298,1 - 2) 
40. я приношу вам ясні і прості настанови, 
щоб ви навчилися жити серед грішників, не 
заражаючи себе; прокладати шлях серед 
терня, не ранячи себе; бачити звірства і 
безчестя, не гніваючись; жити в світі, 
повному убогості, не намагаючись втекти 
від нього, а навпаки, бажаючи залишитися в 
ньому, щоб робити все можливе добро тим, 
хто його потребує, і всіляко розсіювати 
насіння добра. 
41 Оскільки земний рай перетворився на 
пекло через гріхи людей, їм необхідно 
змити свої плями і таким чином повернути 
своє життя до первісної чистоти. (307, 26 - 
27) 



42. я не пошлю посланцями мертвих до 
життя благодаті, бо вони не матимуть що 
дати. Я не довірю цю місію тим, хто не 
очистив своє серце від егоїзму. 
43. вісник Мого Слова повинен бути Моїм 
учнем, чия присутність дає можливість 
відчути Мій мир у серцях. Він повинен вміти 
втішати своїх ближніх навіть у найважчі 
моменти життя, а його слова завжди 
повинні випромінювати світло, яке розсіює 
будь-яку темряву духу чи розуму. (323, 60 - 
61) 
 
Як правильно поводитися, коли ділишся 
словом  
44. багато шляхів і засобів матимуть Мої 
нові учні для поширення цього 
благословенного насіння; але ніколи не 
забувайте про смирення і простоту, бо саме 
так Я прийшов до вас, і так само ви будете 
наближатися до сердець, домівок і народів. 
Якщо ви прийдете таким чином, вас 
визнають посланцями духовного послання, 
і ваша боротьба принесе плоди 
справжнього одухотворення, оновлення та 
братерства. (82, 66) 
45. якщо ви хочете знати, що ви повинні 
робити серед людей, то досить подумати 
про те, що Я робив серед вас з того дня, 
коли ви вперше почули Моє слово. 
46. я простив вас, я прийняв вас з 
безмежною милістю і любов'ю, я дозволив 
вам відпочити від трудів вашого дня. Я не 
зупинявся, щоб судити про ваше соціальне 
становище, ваш статус або вашу касту. Я 
очистив проказу твого гріха і зцілив твої 
немочі. 
47. я з розумінням, прощенням і 
доброзичливістю ставився до твоїх 
недоліків. Я повернув вас до істинного 
життя, давши вам вчення любові, яке дає 
можливість спастися самому, рятуючи 
ближнього. 
48. у цих Моїх Справах, які Я вчинив над 
кожним із вас, ви можете знайти 
найкращий приклад для наслідування 
серед нужденних, тілом і душею, які будуть 
приходити до вас юрбами. 
49. коли я говорю з цим народом тут, я 
говорю з людством. Ваше завдання завтра - 
звернутися до сердець людей і по-
братньому донести до них Моє Слово, яке 
завершить справу спокути. (258, 21 - 24) 

50 Ви повинні бути смиренними. Ви не 
повинні ображатися. Обережно. Вам будуть 
завдані приниження і страждання. Але твоє 
слово, яке буде моїм посланням, вони не 
зможуть викреслити зі своєї свідомості. 
Тому я кажу вам: Якщо одні залишаться 
нечутливими і глухими до вашого заклику, 
то інші прокинуться від довгого сну і 
почнуть рухатися вперед, ставлячи своє 
життя на шлях оновлення і навернення. 
51 Озбройтеся мужністю, вірою та силою, 
щоб ви могли зустріти битву. Але я вказую 
вам: не лякайтеся, коли ви говорите з 
кимось із ваших ближніх, тому що ви бачите 
його добре одягненим або тому, що до 
нього звертаються як до князя, лорда або 
міністра. 
52. візьміть за приклад Павла і Петра, які 
підняли свій голос перед тими, кого світ 
називав панами. Вони були великі духом, 
але ні перед ким не хвалилися, що вони 
пани, а навпаки, сповідували, що вони 
слуги. Наслідуйте їхній приклад і свідчіть 
про Мою істину любов'ю до своїх справ. 
(131, 60 - 62) 
53. я також вказую вам, що не може 
називати себе моїм учнем той, хто 
використовує моє слово як меч, щоб 
завдати болю своїм ближнім, або як 
скіпетр, щоб принизити їх. Так само не 
може той, хто, говорячи про це Вчення, 
хвилюється і втрачає спокій, бо він не посіє 
жодного зерна віри. 
54 Оснащеним учнем буде той, хто, коли 
побачить, що його віра, найсвятіше з його 
переконань, зазнає нападу, вміє 
залишатися спокійним, бо він буде як маяк 
посеред бурі. (92, 9 -10) 
55. коли прагнеш навернути грішника до 
добра, не роби цього, погрожуючи йому 
Моїм судом, силами природи або болем, 
якщо він не оновиться, бо цим ти 
прищепиш йому огиду до Мого вчення. 
Покажіть істинного Бога, який є любов'ю, 
милосердям і прощенням. (243, 36) 
56. не відчувайте болю від насмішок ваших 
ближніх, оскільки ви знаєте, що той, хто це 
робить, не здатний розпізнати істину через 
своє невігластво. Ви знайдете компенсацію 
за це в тих, хто приходить до вас, щоб 
дослідити вас, а потім дивується 
внутрішньому миру, який сяє через кожного 
мого істинного учня. 



57. ви, з іншого боку, ніколи не повинні 
сміятися з тих, хто є ідолопоклонниками у 
своєму релігійному фанатизмі. Бо хоча вони 
шукають Мене в матеріальних формах, 
вони поклоняються Мені в них. 
58. вам не потрібно вказувати на їхні 
помилки своїм ближнім, щоб їх усунути. 
Навпаки, ви викликаєте їхній гнів і 
посилюєте їхній фанатизм. Достатньо 
застосувати Моє вчення на практиці з тією 
духовністю, якої воно вимагає, щоб вивести 
помилки ваших співвітчизників на світло 
істини. 
59. вам доведеться проявити багато 
терпіння, великого милосердя і справжньої 
любові, якщо ви хочете, щоб людство 
незабаром навчилося розпізнавати 
духовний зміст Мого Слова і віддавати йому 
справжню шану, а також визнавати в кожній 
людській істоті духовного і земного брата в 
Бозі. (312, 20 - 22) 
60. я довів вам, що темну пов'язку можна 
зняти з очей невігласа або засліпленого, не 
завдаючи йому шкоди, не ображаючи і не 
завдаючи йому болю. Я хочу, щоб ви 
зробили те ж саме. Я довів вам на вас 
самих, що любов, прощення, терпіння і 
довготерпіння мають більшу силу, ніж 
жорсткість, осуд або застосування сили. 
(172, 63) 
61 І знову Я залишаю вам слід, щоб ви йшли 
за Мною. Коли ви вирушаєте на пошуки 
людей, щоб нести їм Добру Новину, не 
благайте їх вислухати вас. Несіть своє 
завдання гідно, і ті, хто повірить вам, 
стануть тими, кого Я вибрав, щоб зробити з 
них Своїми учнями. (10, 50) 
 
Як правильно проповідувати слово 
62 Я не давав вам Свого слова, щоб ви 
проголошували на вулицях і площах. Ісус 
так і робив, але Він знав, як відповісти на 
кожне запитання і випробувати тих, хто 
намагався Його випробувати. 
63 Ти малий і слабкий, тому не накликай на 
себе гнів своїх ближніх. Не намагайтеся 
привернути до себе увагу - вважайте, що у 
вас немає нічого особливого. Також не 
намагайтеся довести людям, що всі 
помиляються і тільки ви знаєте істину, бо 
таким чином ви не досягнете нічого 
доброго зі своїм насінням. 

64. якщо хочеш розвиватися духовно і 
морально, не засуджуй помилки своїх 
ближніх, щоб не впасти в ту ж помилку. 
Виправляйте свої недоліки, смиренно 
моліться своєму Учителеві, щоб вас 
надихала Його лагідність, і пам'ятайте Його 
пораду ніколи не виставляти напоказ свої 
добрі справи, щоб ліва рука твоя ніколи не 
знала, що зробила права рука твоя. 
65. також кажу вам, що не треба шукати 
людей, щоб говорити з ними про Моє 
вчення, бо Моя милість приведе до вас тих, 
хто потребує вашої допомоги. 
66. але якщо будуть моменти, коли, 
виконуючи Мій Закон, ти відчуєш потребу 
зробити справу милосердя, а поруч з тобою 
не буде нікого, хто потребує, не засмучуйся 
з цієї причини і не сумнівайся в Моєму 
слові. Це буде саме та година, коли ви 
повинні молитися за своїх відсутніх братів, 
які отримають Мою милість, якщо ви дійсно 
вірите. 
67 Не намагайтеся знати більше, ніж ваші 
брати. Зрозумійте, що ви всі отримуєте 
знання, які відповідають вашому розвитку. 
Якби Я дарував вам Своє світло без ваших 
заслуг, то ви вважали б себе великими і 
зіпсувалися б у своєму марнославстві, і 
мудрість ваша була б фальшивою. 
68. Я хочу бачити тебе смиренним. Але щоб 
бути таким переді Мною, ти повинен 
показати це і своєму ближньому. 
69 Учні, любов і мудрість ніколи не бувають 
відокремлені, одна є частиною іншої. Як так 
сталося, що дехто прагне розділити ці дві 
чесноти? І те, і інше - ключ, що відкриває 
ворота святилища, які дозволять вам 
досягти повного пізнання Мого вчення. 
70 Я сказав вам: Чи хочете мати багато 
друзів? Тоді використовуйте доброту, 
сердечність, терпимість і милосердя. Бо 
тільки за допомогою цих чеснот ваш дух 
зможе осяяти шлях свого ближнього, бо всі 
вони є прямим вираженням любові. Бо дух 
містить у собі любов, бо він є божественною 
іскрою, а Бог є любов. (30, 29 - 36) 
71. я звертаюся зараз до тих, хто має 
виконувати свою місію апостолів і пророків 
в інших країнах, щоб вони не хвалилися 
місією, яку я поклав на них. Вони не повинні 
викликати ажіотаж через боротьбу з 
релігійними громадами чи 
віросповіданнями. 



72. інші будуть тими, хто викликає обурення 
проти вас, не розуміючи, що вони 
допоможуть вам поширювати Моє вчення, 
пробуджуючи цікавість багатьох, яка згодом 
перетвориться на віру. (135, 28) 
73. коли Я закріплюю Моє Божественне 
послання у вас, воно повинно стати братнім 
посланням. Але для того, щоб вона вразила 
і зворушила матеріалістичне серце цього 
людства, вона повинна мати печатку істини, 
яку Я відкрив вам. Якщо ви щось 
приховуєте, якщо ви щось утримуєте, ви не 
дали істинного свідчення про те, що було 
Моїм одкровенням в Третю Еру, так що ви 
не знайдете віри. (172, 62) 
74. яка ж велика моральна і духовна 
відсталість, в якій я застаю людство! Яка ж 
велика відповідальність тих, хто прийняв 
благодать і світло Мого Слова в цей час! 
75. учні, станьте господарями, виженіть зі 
своїх сердець страх перед людьми, 
проженіть байдужість і лінощі, усвідомте, 
що ви є воістину носіями Небесного 
Послання. Саме ви повинні дати пояснення 
всьому, що відбувається в ці часи, саме ви 
повинні прагнути показати забуті людством 
принципи Мого Вчення. 
76. не будеш повторювати Моє слово 
ближнім твоїм, як Я сказав тобі. Тренуйтеся, 
щоб знати, як це пояснити. Не шукайте слів, 
щоб вразити своїм красномовством. 
Говоріть простою мовою, яка найкраще 
виражає істину Духа. (189, 11 - 13) 
77 Будьте невтомні, нові учні, коли говорите 
про цю правду. Ненавчені вуста, ви, що не 
вимовляєте Моє слово зі страху, - відкрийте 
себе в момент вашого рішення. Одне слово, 
сказане в моє ім'я, може врятувати 
грішника, закрити прірви, зупинити на 
своєму шляху тих, хто став неприборканим 
у злі. Ви знаєте силу Мого слова? Чи знаєте 
ви силу своєї влади? 
78. промовляй через зразкові вчинки і 
виконуй справедливо ту частину Моєї 
роботи, яку Я довірив тобі. Решту зроблю я. 
(269, 6) 
79. коли ти бачиш, що інші з твоїх ближніх 
навчають імені та Слову Христа, не дивись 
на них зверхньо. Бо написано, що Моє 
повернення відбудеться тоді, коли Слово, 
яке Я приніс вам у Другу Еру, пошириться по 
всій землі. 

80. але я кажу вам, що все ще є місця у світі, 
які ще не отримали цього послання. Як 
могло б сьогоднішнє глибоко духовне 
вчення дійти до цих народів, якби вони не 
прийняли спочатку Божественне Зерно 
Любові, яке Спаситель дав вам у Своєму 
Слові і Крові? (288, 44) 
81. коли ви зрозумієте і відчуєте істину, ви 
відчуєте, як легко духові 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. 
82. я вкладаю дітей у твоє серце і доручаю 
тобі вести їх правильним шляхом. Зберіть їх 
разом, говоріть їм про Мене з любов'ю і 
відданістю. 
83 Шукайте вигнанців - тих, що живуть 
загубленими серед злиднів і пороків. Я даю 
духовну силу твоїм словам, щоб вони були 
шляхом до спасіння, коли вийдуть з твоїх 
уст. 
84 Відкрий перед невігласами Книгу 
істинного життя, щоб їхній дух пробудився і 
став великим у проникненні в одкровення 
Святого Духа. Станьте таким, як ваш 
Учитель, і вас почують. (64, 70) 
85. я хочу, щоб ті, хто знайшов шлях, легко 
навчали його і робили його легким для 
своїх ближніх, щоб вони не встеляли його 
каменями спотикання, як це робили багато 
хто, тим самим перешкоджаючи тим, хто 
шукає Мене, прийти до Мене. (299, 34) 
86. вам, спіритуалістам, Я доручаю 
завдання зруйнувати той бар'єр, який 
людство нагромадило між собою і Богом, - 
бар'єр фальшивої віри, лише видимої віри у 
вічне, матеріалізацій і непотрібних актів 
поклоніння. 
87 Вам, люди, Я даю завдання збити з 
п'єдесталу Золотого тельця, якому люди 
досі поклоняються, хоча вважають себе 
далекими від ідолопоклонства і язичництва. 
(285, 54 - 55) 
88 Усунути хибне враження людей про 
духовні вчення, ніби вони засновані на 
невігластві, обмані та шахрайстві. Покажи 
Моє вчення у всій його чистоті і 
піднесеності, щоб воно могло розчинити 
невігластво, фанатизм і зачерствіння, які 
заважають людям думати про своє духовне 



Я, у якого вони відібрали будь-яку свободу 
дій. (287, 42) 
89. ви, які отримали ці одкровення, були 
обрані, щоб проголосити людству Мій 
новий прояв через людську здатність до 
розуміння. Хто дасть це свідчення, якщо не 
ви? 
90. якщо ви очікуєте, що цю Добру Новину 
до людства донесуть високопосадовці чи 
священнослужителі релігійних громад, то 
ви помиляєтесь. Бо істинно кажу вам: навіть 
якби вони Мене побачили, то не відкрили б 
уст своїх, щоб сказати людству: "Дивіться, 
ось Христос, ідіть до Нього!" (92, 13) 
91. не спите в очікуванні тих часів, про які Я 
говорив вам, щоб потім встати і сказати 
людям: "Те, що ви зараз маєте перед 
очима, вже було передвіщене". 
92. ні, люди, необхідно, щоб ви сповіщали 
про це заздалегідь, щоб ви пророкували це, 
щоб ви прокладали шлях для приходу 
всього того, що Я передбачив і обіцяв вам. 
Тоді ви виконаєте свою місію піонерів 
одухотворення на Землі. 
93. тоді, коли у світі почнуть з'являтися 
чудесні речі і Дух Господній промовлятиме 
до вас через події, яких ви ніколи не 
бачили, і коли дух людини почне виявляти 
дари і здібності, про які ви не могли й 
уявити, ви побачите, як похитнулися всі 
віровчення, теорії, норми, інститути і науки, 
і тоді людство визнає, що ті, хто смиренно 
проповідував, здавалося б, дивне вчення, 
мали рацію, бо їхні слова підтвердилися, 
коли вони здійснилися. 
94. тоді ви побачите, що народи землі 
цікавляться духовним навчанням, що 
богослови порівнюють вчення Христа з 
новими одкровеннями, і ви побачите, як 
багато хто з тих, хто завжди був байдужий 
до духовного, виявляють жвавий інтерес до 
вивчення одкровень цього і минулих часів. 
(216, 16 - 17) 
 
Місія втішати і зцілювати тих, хто страждає 
фізично і духовно  
95. я довірив великі дари Своїм обранцям. 
Один з них - це зцілення - цілющий 
бальзам, щоб мати можливість виконувати 
цим даром одне з найпрекрасніших 
завдань серед людей, оскільки ваша 
планета - це долина сліз, де завжди є біль. 

96. маючи цю здатність, ви маєте перед 
собою широке поле для того, щоб давати 
розраду згідно з Моєю волею. Я вклав цей 
бальзам у твоє єство, в найніжніші струни 
твого серця, і ти освіжився ним, перед його 
чудесами схилилася твоя шия, твоє серце 
пом'якшало через біль людський, і ти 
завжди йшов дорогою милосердя. 
97 Продовжуйте дарувати цей цілющий 
бальзам, який не в ваших руках, бо він 
передається через погляди співчуття, 
розради, розуміння, передається через 
добрі думки і трансформується в цілющі 
поради, в слова світла. 
98. дар зцілення не має меж. Ніколи не 
забувай, що ти просякнутий ним; і якщо 
біль буде на тебе нападати через те, що ти 
підданий випробуванню, якщо ти не 
зможеш зняти його цим бальзамом, не 
забувай мого вчення, забудь свої 
страждання і думай про інших, для яких 
муки ще більші. Тоді ви побачите чудеса в 
собі і в своїх ближніх. (311,18 - 19) 
99 Яким же треба бути підготовленим, щоб 
зазирнути в серця і дізнатися, що в них є, 
що вони приховують і чого вони 
потребують! 
100. я навчив вас живити духи, зцілювати їх, 
дарувати їм світло і вказувати шлях до 
їхньої висхідної еволюції. 
101. хто почує це слово і збереже його в 
своєму серці, той зможе стати провідником 
духу, лікарем і порадником. Своїм словом 
він матиме дар миру і розради для своїх 
ближніх, які потребують світла. (294, 3 - 4) 
102. даю тобі краплю цілющого бальзаму, 
щоб ти, коли будеш переслідуваний, творив 
чудесні зцілення між людьми. Бо під час 
великих епідемій, коли спалахують дивні 
хвороби, невідомі науці, проявиться влада 
Моїх учнів. 
103. довіряю тобі ключ, яким ти відкриєш 
найіржавіший замок, тобто найупертіше 
серце, і навіть тюремні ворота, щоб 
випустити на волю невинних і врятувати 
винних. 
104. ти завжди будеш жити в мирі і довірі 
до Мене, бо куди б ти не пішов, ти будеш 
під захистом Моїх ангелів. Вони зроблять 
вашу місію своєю і супроводжуватимуть вас 
у домівках, лікарнях, в'язницях, на полях 
розбрату і війни - скрізь, куди б ви не пішли, 
щоб сіяти Моє насіння. (260,37 - 38) 



105. прийдуть люди, і серед них "Фома", 
представлений наукою і матеріалізмом, з 
пильними очима, щоб досліджувати; і це не 
тільки очима, але й пальцями рук, щоб 
відчути, доторкнутися, бо тільки так він 
зможе повірити в Мою Присутність і в 
духовні події; ті, які відбуватимуться одна за 
одною серед людства, і яким люди повинні 
бути свідками, щоб "Фома Третьої Епохи", в 
його сумнівах і його матеріалізмі, був 
переможений Моєю любов'ю. (319, 38) 
106. я вкажу вам, коли братися до роботи, 
бо це буде час таких великих і ясних знаків, 
що ви почуєте поклик духовного світу і 
поклик цього світу, який вкаже своїми 
подіями, що година вашої боротьби 
настала. Я буду говорити з вами від духу до 
духу і вести вас по шляху. 
107. але Я хочу, щоб ви, перш ніж 
приходити до людей як вчителі, приходили 
як лікарі, і тоді, коли ви заспокоїте їхній 
біль, вони зможуть напитися з джерела 
чистих вод Мого Слова. Шукайте спочатку 
рану, недугу або хворобу і зцілюйте їхні 
страждання, а потім зверніться до їхнього 
духу. 
108 Ідіть до своїх ближніх, як це робив Ісус у 
"Другій Ері", і принесіть цілющий бальзам 
перед Моїми словами. Але що таке 
бальзам, о учні? Це вода джерел 
освячується і перетворюється на ліки для 
хворих? Без людей. Той бальзам, про який я 
говорю з вами, знаходиться у вашому серці. 
Я помістив її туди як дорогоцінну сутність, і 
тільки любов може розкрити її так, щоб 
вона вилилася безперешкодно. 
109. якщо ти захочеш вилити її на будь-
якого хворого, то зцілять не твої руки, а Дух, 
переповнений любов'ю, милосердям і 
розрадою. Куди б ви не звернули свої 
думки, диво неодмінно станеться. 
110. ви можете впливати на істот і елементи 
природи багатьма способами, щоб 
принести комфорт для всіх. Але я вам ще 
скажу ось що: Не бійтеся хвороб і будьте 
терплячими і милосердними до всіх. 
111. що стосується одержимих і тих, хто 
заплутався у своєму людському розумі, то 
ви також можете зцілювати, бо ви володієте 
цією здатністю і повинні поставити її на 
службу тим істотам, які перебувають у відчаї 
і забутті. Звільніть їх і відкрийте цю силу 
невірним. Одна з великих місій цього 

народу - нести світло туди, де панує 
темрява, розбивати всяке рабство і всяку 
неправду, і привести цей світ до пізнання 
свого Господа і до пізнання себе, свого 
внутрішнього єства, в повному знанні 
істини. (339, 39-41) 
 
Час вильоту на глобальну місію  
112. оскільки світ нині настільки сліпий, що 
не може ні розпізнати світло істини, ні в 
глибині душі почути Мій заклик, ви будете 
молитися і здобувати духовний ґрунт. Бо 
нині вас не почують, бо всі народи зайняті 
підготовкою, знищенням і захистом. 
113 Людям доведеться стати ще більш 
сліпими, коли відчай, ненависть, терор і 
біль досягнуть своєї межі. 
114 І це не була б слушна година, щоб 
передати Мою вістку, бо ви були б немов ті, 
що кличуть посеред пустині, і ніхто не 
послухав би вас. (323, 27 - 29) 
115. тільки після того, як земля буде 
уражена від полюса до полюса, і всі народи, 
всі соціальні інститути і всі будинки будуть 
засуджені до їхнього коріння, і після того, як 
людство змиє кожну пляму, ви підете, 
екіпіровані в Моє ім'я, щоб нести Моє 
вчення вашим братам. (42, 54) 
116. коли прийде час, ви встанете, улюблені 
люди, і зробите Моє святе Слово відчутним 
для ваших ближніх. Ви розійдетеся по 
всьому світу як добрі учні, і це нове 
Євангеліє, яке я вам залишаю, буде 
поширюватися. Це світло, яке виходить від 
Шостої Печатки, освітить людство цього 
часу, і з ним будуть розгадані таємниці. 
117. моє вчення пустить коріння в інших 
народах, і все, що люди ще не відкрили, 
вони дізнаються через світло, яке дають Сім 
Печаток. А ви будете говорити про ці 
вчення, які ви прийняли, і навчати людей 
виконувати Мої заповіді. (49,43) 
 

XV. Застереження, 
попередження, вказівки 
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Тендерні пропозиції та замовлення  
1 Ізраїлю, не тільки виконуй свої 
зобов'язання, укладені зі світом. Виконуйте 
також закон, бо ви взяли на себе завдання 
перед Отцем, і його виконання має бути 
суворим, піднесеним і духовним. 
2 Я навчаю вас, щоб ви відвернулися від 
матеріалізму і перестали бути фанатиками 
та ідолопоклонниками; щоб ви не 
поклонялися рукотворним, матеріальним 
предметам і не робили з ними поклоніння. 
Я не хочу, щоб у ваших серцях проростало 
коріння ідолопоклонства, фанатизму і 
фальшивих культів. Не приносьте Мені 
підношень, які не доходять до Мене; Я 
прошу лише про ваше оновлення і вашу 
реалізацію в одухотворенні. 
3 Оновіть себе щодо своїх колишніх звичок, 
не озирайтеся назад і не дивіться на те, від 
чого ви відмовилися і чого більше не 
повинні робити. Зрозумійте, що ви стали на 
шлях свого висхідного розвитку і не повинні 
себе зупиняти. Шлях вузький, і ви повинні 
добре його знати, бо завтра вам доведеться 
вести по ньому своїх братів, і я не хочу, щоб 
ви збилися зі шляху. 
4 Я - терплячий Отець, який чекає на ваше 
покаяння і добру волю, щоб обдарувати вас 
Своєю благодаттю і милосердям. (23, 60 - 
63) 
5 Моє Слово завжди наставляє вас на добро 
і чесноти: щоб ви не говорили погано про 
своїх ближніх і тим самим піддавали їх 
ганьбі; щоб ви не дивилися з презирством 
на тих, хто страждає від хвороб, які ви 
називаєте заразними; щоб ви не сприяли 
війнам; щоб у вас не було ганебного 
заняття, яке руйнує мораль і сприяє 
порокам; щоб ви не проклинали нічого 
створеного, не забирали нічого чужого без 
дозволу власника і не поширювали 
марновірства. 
6 Відвідуйте хворих, прощайте кривдників, 
оберігайте чесноту і будьте добрим 
прикладом; і любите Мене і своїх ближніх, 
бо в цих двох заповідях полягає весь Закон. 
7 Вивчіть Мій урок і навчайте його своїми 
вчинками. Якщо ви не вчитеся, то як ви 
будете проповідувати Моє вчення? А якщо 
ви не відчуваєте того, чого навчилися, то як 
ви будете навчати, як добрі апостоли? (6, 25 
- 26) 

8 Люди, якщо ви хочете рухатися вперед, 
подолайте інерцію, яка є в вас. Якщо ви 
хочете бути великими, застосовуйте мої 
принципи у своїй роботі. Якщо ви хочете 
пізнати себе, вивчайте себе за допомогою 
Мого Слова. 
9. зрозумійте, наскільки вам потрібне Моє 
Слово, яке пропонує любов, мудрість, 
пораду і допомогу. Але водночас відчувайте 
відповідальність за те, що Я вам даю, бо ви 
не єдині нужденні у світі. Є багато тих, хто 
голодує і жадає цих вчень, і ви повинні 
пам'ятати, щоб підготувати себе, щоб піти 
до них з посланням Моєї любові. (285, 50 - 
51) 
10 Дуже велика відповідальність, яку несе 
цей народ перед людством. Вона має бути 
прикладом справжньої духовності, вона має 
показати шлях внутрішньої релігійної 
практики, догідливої жертви, пошани, гідної 
Бога. 
11 Відкрийте своє серце і почуйте там голос 
совісті, щоб ви могли судити про свої 
вчинки і дізнатися, чи ви вірно тлумачите 
Мої вчення, чи ви теж неправильно 
розумієте значення Моїх вчень. (280, 73) 
12 Моє вчення втрачає всякий сенс, якщо ви 
не застосовуєте його. 
13 Ви добре знаєте, улюблені учні, що мета 
мого закону і мого вчення - творити добро, і 
тому той, хто носить їх тільки в думках або 
на вустах, не застосовуючи їх у своїх 
справах, чинить всупереч своєму обов'язку. 
(269,45) 
14. люди, які мають у своїх серцях світло 
досвіду цього життя, а в умах світло, 
залишене еволюцією під час різних життів 
на землі, - чому ви займаєте свої уми тим, 
що їм не потрібно, і чому ви часто плачете з 
причин, які не заслуговують вашого болю? 
Шукайте правду в усьому, вона у всьому, 
вона на всіх шляхах, вона яскрава і ясна, як 
світло дня. (121, 48 - 49) 
15 Не забувай і завжди пам'ятай, що від 
твого праведного і доброчесного життя 
залежить віра, яку ти вселяєш у своїх 
ближніх, тобто, що вони будуть 
досліджувати і спостерігати за тобою навіть 
у твоєму приватному житті, щоб шукати у 
твоїх справах підтвердження вчення, яке ти 
проповідуєш. (300, 57) 
16 Скажи Мені: Чи Я відвернув тебе, коли ти 
переступив? Невже Я залишив вас, покинув 



вас, коли якесь спотикання зупинило вас? 
Хіба Я показав Себе лютим з тобою, коли, 
переможений болем, ти впав? 
17 Але Я бачу, що ті, кого Я з такою любов'ю 
називаю Своїми учнями, залишають своїх 
ближніх у біді, відкидають того, хто 
ухиляється від правильного шляху, замість 
того, щоб з любов'ю наблизити його і 
допомогти йому виправитися, і вони іноді 
стають суддями, коли втручаються в те, про 
що не їм судити. 
18 Чи це згідно з Моїм вченням? Ні, скажіть 
Мені свою совість, бо Я хочу, щоб ви точно 
судили себе, щоб ви відшліфували багато 
шорсткостей, які зачіпають ваші почуття, і 
щоб ви почали ставати Моїми учнями. (268, 
46) 
 
Віра, Надія, Любов, Смирення, Впевненість  
19 Якщо ти будеш смиренний, то будеш 
великий. Велич не в пихатості і 
марнославстві, як багато хто вважає. 
"Будьте лагідні та смиренні серцем, - казав 
Я вам завжди. 
20 Пізнайте Мене як Отця і любіть Мене, не 
шукайте для своєї тілесної оболонки ні 
престолу, ні імені, яке відрізняло б вас від 
інших. Просто будьте людиною серед 
людей і майте в собі добру волю. (47, 54) 
21 Я хочу бачити в вас віру, яку сповідували 
хворі, що прийшли до Мене в "Другу Еру"; 
віру паралітика, сліпого і невиліковної 
жінки. Я хочу відчувати, що мене люблять 
як Батька, бажають як Лікаря і чують як 
Учителя. (6, 46) 
22 Не слабшай у вірі, ані в надії. Завжди 
майте на увазі, що кінець цього життєвого 
шляху прийде. Не забувайте, що ваше 
походження було в Мені і що кінцева мета 
також буде в Мені, а мета ця - вічність, бо 
немає смерті духу. 
23 Майте вічність як ідеал ваших прагнень і 
не падайте духом у злетах і падіннях життя. 
Чи знаєте ви, що це ваше останнє втілення 
на землі? Хто вам скаже, що в цьому тілі, 
яке ви сьогодні маєте, ви віддасте всі борги, 
які ви нажили перед моїм правосуддям? 
Тому я кажу вам: Використовуйте час, але 
не поспішайте. Якщо ви з вірою приймете 
свої страждання, змиритеся і з терпінням 
спорожните чашу, то істинно кажу вам, що 
ваші заслуги не будуть безплідними. 

24 Дбайте про те, щоб дух завжди рухався 
вперед, щоб ви ніколи, ніколи не 
переставали вдосконалюватися. (95, 4 - 6) 
25 Живіть для Отця, люблячи Його дітей, які 
є вашими братами і сестрами, і ви 
досягнете безсмертя. Якщо ви впадете в 
егоїзм і замкнетеся в своєму самолюбстві, 
то насіння, яке ви залишите після себе, і 
ваша пам'ять не будуть довговічними. 
26 Будьте лагідні та смиренні серцем, і 
будете завжди повні Моєї благодаті. (256, 
72 - 73) 
27 Велика твоя доля! Однак не дозволяйте 
собі підкорятися грізним прикметам, а 
сповнюйтеся мужністю і надією при думці, 
що дні гіркоти, які наближаються, необхідні 
для пробудження і очищення людей, без 
чого ви не змогли б пережити переможний 
прихід часу одухотворення. 
28. навчіться підніматися над негараздами, 
не дозволяйте зневірі заволодіти вашим 
серцем і дбайте про своє здоров'я. 
Підбадьорюйте дух ваших братів і сестер, 
говорячи про Мене і показуючи їм Моє 
вчення, яке запалює віру і надію. 
29 Подивіться, як багато людей живуть у 
зневірі. Це істоти, які дозволили себе 
перемогти в боротьбі за життя. Подивіться, 
як рано вони постаріли і посивіли, їхні 
обличчя змарніли, а вираз обличчя став 
сумним. Але якщо ті, хто має бути сильним, 
будуть слабкими, молодь зів'яне, а діти 
бачитимуть навколо себе лише морок. 
30. ви, люди, не позбавляйте своє серце 
всіх тих корисних насолод, якими, хоч і 
швидкоплинними, ви можете 
насолоджуватися. Спокійно їжте свій 
скромний хліб, і істинно кажу вам, що тоді 
він здасться вам смачнішим і ситнішим. 
31. візьміть з Моїх слів, що Я хочу від вас 
впевненості, віри, оптимізму, душевного 
спокою і сили, щоб у ваших серцях не було 
гіркоти, незважаючи на ваші труднощі і 
страждання. Яку доброту чи підбадьорення 
ви могли б дати тим, хто цього потребує, 
якби ваше серце було наповнене 
стражданням, тривогою чи 
незадоволенням? 
32 Особливо у ваших випробуваннях ви 
повинні показувати найкращий приклад 
піднесення, віри і смирення. 
33 Той, хто здатен надати своєму життю 
такого одухотворення, завжди відчуває 



мир, і навіть коли він спить, його сон 
спокійний і умиротворений, що дух 
використовує для того, щоб відокремитися 
від тіла в напрямку потойбіччя, де він 
отримує ті Божественні потоки сили, з яких 
він живиться і в яких він дозволяє тілу брати 
участь. (292, 45 - 51) 
 
Молитва, навчання, пильність, оновлення 
та одухотворення  
34 Улюблені учні, ще раз кажу вам: 
Пильнуйте та моліться, бо плоть немічна і в 
немочах своїх може звести духа. 
35. дух, який вміє "спостерігати", ніколи не 
відхиляється від шляху, який проклав для 
нього Господь, і здатний реалізувати свою 
спадщину і дар, поки не досягне свого 
розвитку. 
36 Ця людина пройде свої випробування, 
тому що вона живе пильно і ніколи не 
дозволяє тілу [душі] панувати над собою. 
Той, хто дивиться і молиться, завжди вийде 
переможцем з життєвих криз і буде твердо 
йти по життєвій дорозі. 
37. наскільки відрізняється поведінка того, 
хто забуває молитися і "пильнувати"! Він 
добровільно відмовляється захищати себе 
найкращою зброєю, яку Я вклав у людину, - 
вірою, любов'ю і світлом знань. Це той, хто 
не чує внутрішнього голосу, який промовляє 
до нього через інтуїцію, совість і мрії. Але 
його серце і розум не розуміють цієї мови і 
не вірять посланням власного духу. (278, 1 - 
3) 
38. моліться за розгублені духовні істоти, за 
тих, хто прив'язаний до землі, за тих, хто все 
ще не може відірватися від свого тіла в 
межах землі, за тих, хто страждає і плаче 
через незбагненну скорботу, яка 
зберігається на землі заради них. 
39 Простіть і ви тим, і не судіть більше тих, 
хто посіяв зло у ваших серцях. Якби ваші очі 
бачили, як вони стоять на колінах і благають 
вас про прощення, ви не були б такими 
несправедливими до них. Допоможіть їм 
злетіти в нескінченність, підніміть їх своєю 
люблячою пам'яттю, зрозумійте, що вони 
більше не належать цьому світу. (107, 15) 
40. ти не повинен задовольнятися своїми 
першими справами, вважаючи, що здобув 
достатньо заслуг для вдосконалення свого 
духу. Але для того, щоб ви могли щодня 
отримувати нові уроки і відкривати для 

себе великі одкровення, завжди приділяйте 
деякий час вивченню Моєї Роботи. 
41 Допитливий учень завжди почує 
відповідь на свої запитання і завжди почує 
Мою батьківську пораду в хвилини 
випробування. 
42 Просунутий учень буде джерелом 
любові для своїх ближніх, він справді 
відчуватиме, що Отець наділив його 
спадщиною, і він визнає, що настав час 
вирушити на виконання його великої 
духовної місії серед людей. (280, 40 - 42) 
43 Чим більше ти вдосконалюєшся, тим 
ближче бачиш мету. Ви не знаєте, чи 
перебуваєте лише в одному кроці від свого 
спасіння, чи перед вами ще довгий шлях. Я 
лише кажу вам, щоб ви охоче і слухняно 
керувалися цим словом, яке є голосом 
Мого Божественного Духа. 
44 Остерігайтеся порушувати закон, 
повторювати одну і ту ж помилку. 
Послухайте - це прохання, з яким 
звертається до вас ваш Отець, бо Я не хочу 
бачити, як ви даремно проживете на землі, 
а потім плакатимете над своїм непослухом. 
(322, 60) 
45 Не бійтеся розмов людських, ані судів 
їхніх, бійтеся суду Бога вашого. Пам'ятайте, 
що Я говорив вам, що Я невблаганний як 
Суддя. Тому завжди бажайте Мене як Отця, 
як Бога, щоб вам нічого не бракувало на 
вашому життєвому шляху. (344, 31) 
46 Не дивуйся, народе Мій! Живіть завжди 
пильно і будьте вірними сторожами. Не 
бійтеся слів, які вам скажуть ваші ж брати і 
сестри, щоб переконати вас у тому, що ви 
помиляєтеся. 
47. будьте стійкими, бо великі нагороди Я 
дам "солдатам", які вірні Моїй Справі - тим 
з вас, хто протистоїть цим важким часам 
плутанини світоглядів, віросповідань і 
релігій. 
48. усіх твоїх ближніх ти будеш високо 
шанувати так само, як ти шануєш Мою 
Роботу, і ти будеш вказувати на настанову, 
яку Я знову залишу тобі. Якщо люди 
насміхаються з вас, нехай насміхаються, бо 
світло Мого Святого Духа дійде до них, і 
тоді в їхніх серцях буде покаяння. (336, 18) 
49 Не стійте на місці, учні! Як я завжди 
говорив вам, нехай ваша хода залишається 
твердо на шляху добра і прогресу, бо 
настають часи, коли тільки добро 



допоможе людині, коли тільки чеснота і 
правда підтримають її на шляху боротьби і 
боротьби. 
50 Наближаються дні, коли впаде обман, 
коли неправді, лицемірству, егоїзму, 
кожному поганому насінню прийде кінець 
через тяжкі випробування, падіння і удари. 
51 Тому Учитель говорить вам: Зміцнюйтесь 
і зміцнюйтесь у добрі! Переконайтеся, люди 
Мої, що ви не можете отримати зло за 
добро, яке ви робите. Якщо за добро, яке 
ви робите на землі, ви пожнете злий плід 
або злу нагороду, цей злий плід 
тимчасовий, це не остаточний плід, істинно 
кажу вам. Ви повинні наполегливо 
працювати, поки не пожнете. (332, 31) 
 
Попередження, адресовані церквам 
одкровення  
52 Горе тому, хто тлумачить слово Моє за 
власним бажанням, бо за це він буде 
відповідати переді Мною. 
53. на землі багато людей присвятили себе 
фальсифікації істини, не усвідомлюючи 
відповідальності, яку вони несуть як 
співробітники в справі любові Отця. 
54. у цей час суду, про який багато хто не 
знає, бо не знає, як інтерпретувати події, які 
вони переживають, суд перебуває в 
кожному дусі і вимагає від нього звіту про 
його справи в межах і поза межами закону 
любові під час його паломництва в цьому 
світі. 
55. той, хто змінить зміст Моїх одкровень, 
даних натхненно в цих писаннях, буде 
відповідати переді Мною за свої вчинки. 
56. тому ви повинні діяти чесно, бо ці 
вчення є Моєю спадщиною любові до Моїх 
дітей, які, чи то втілені, чи то в дусі, очікують 
більш детальних вчень. (20, 12 - 14) 
57. не побачу в тобі, Ізраїлю, неправди, бо 
одного дня вона виявиться, і тоді світ скаже: 
"Чи це Учителеві учні? Якщо вони фальшиві 
учні, то фальшивим був і Учитель, який жив 
серед них, щоб передавати їм брехню". 
(344, 10) 
58. ви призначені для того, щоб полегшити 
біль народу, навчити молитися 
богохульників, які довгий час не піднімали 
свого духу в молитві. 
59. але для цього ви повинні щодня більше 
одухотворювати себе і звільнятися від 
матеріалізації. 

60. бо я не хочу, щоб ви були надмірно 
збудженими спіритуалістами, ні. Фанатизм 
огидний в Моїх очах, і це те, що Я хочу 
викорінити серед вас. Совість підкаже, як 
жити в гармонії з усім. (344, 17 - 18) 
61. слухайте Мене, люди, слухайте Мене, 
учні: Я нині дарую вам світло і звільняю вас 
від кайданів, пут і темряви. Але Я не 
дозволяю вам робити з цього твору ще 
одну релігію, не дозволяю, щоб ви 
наповнювали його образами і обрядами, як 
зазвичай, - ні! 
62. точно знайте, в чому полягає свобода, 
яку я вам приношу, щоб не підмінити її 
новим фанатизмом. 
63. хіба ви ще не усвідомили, що ваш 
розум, а разом з ним і дух, зупинився в 
своєму розгортанні? Хіба ви не пам'ятаєте 
потік помилкових страхів і забобонів, 
успадкованих від ваших предків, від яких Я 
звільнив вас, щоб ви побачили істину без 
спотворень і прийняли світло? (297, 20 - 21) 
64. земля буде вологою і готовою прийняти 
насіння Моїх сіячів, і тут доречно, щоб ви 
подумали про відповідальність цих сіячів. 
Чи правильно буде, якщо після того, як 
людство звільниться від фанатизму і 
безглуздого поклоніння, цей народ прийде 
з новим ідолопоклонством? Ні, улюблені 
учні та учениці. Саме тому на кожному 
кроці вашого шляху - уроки та 
випробування. (292, 44) 
 
Застереження проти продовження 
прокламацій після 1950 року та 
фальшивих "христових проповідей".  
65 Після дня, призначеного Моєю 
Божественністю, ви більше не почуєте Моє 
слово. Але це буде записано у вашій совісті, 
у вашому серці і в книгах. 
66. хто підніметься, як голосоносець, і 
покличе Мій промінь, той не знає, який суд 
він виносить над собою. 
67. застерігаю вас, щоб ви не слухали 
фальшивих пророків, фальшивих глашатаїв і 
фальшивих "Христів". Я буджу вас, щоб ви 
вчасно уникли розгубленості і не допустили 
проникнення серед вас духів темряви. 
Пильнуйте, бо вам доведеться дати Мені 
звіт за ці вчення, якщо ви не будете 
підготовлені. (229, 40 - 41) 
68. це вже останній період часу, в якому я 
буду з вами в такому вигляді. Повірте в це, а 



також у те, що Я не повернуся в цей світ, 
щоб зробити Своє Слово матеріально 
чутним, а тим більше, щоб стати людиною. 
69. приготуйтеся, бо до вас дійдуть чутки 
від людей, які стверджують, що Я 
повернувся, що Христос прийшов на землю. 
Тоді ви повинні залишатися вірними і з 
переконанням говорити: "Господь духовно 
з усіма Своїми дітьми". 
70. але якщо ви спите і не одухотворяєтесь, 
то будете заперечувати, що Я відкликав 
Своє Слово; і ставши богохульниками і 
непокірними, ви будете закликати Мій 
Промінь на натовпи і говорити їм: "Давайте 
попросимо Того, Хто дав нам Своє Слово, 
щоб Він продовжував говорити з нами. 
Принесімо Йому пісні та гімни, щоб Він нас 
почув". 
71. але істинно кажу вам: Промінь Мій не 
повернеться до людського розуму, бо Я не 
підтримаю вашої нерозумності. 
72 Чого можна було б очікувати? Що слова 
видимого світла кинуть вас у сум'яття. Хіба 
не цього бажає ваше серце? Тож готуйтеся 
до цього випробування, і на ваш послух і 
смирення засяє світло Мого натхнення. 
73 Я оголошую вам, що якщо об'єднання 
цих церков в один народ не відбудеться до 
1950 року, то дуже скоро запанує 
плутанина, бо знайдуться ті, хто 
стверджуватиме, що Вчитель продовжує 
давати про себе знати, і тоді горе цьому 
народові! Невже ви ще не передбачили цієї 
загрози? 
74. досі цей дух братерства та єдності не 
прокинувся у вас, і ви очікуєте, що це будуть 
події, які вас об'єднають. Але якщо ви 
очікуєте цього, то замість цього побачите, 
як спалахують пошесті, безладдя, війни і суд 
сил природи, поки не залишиться більше 
місця спокою в світі - ні на поверхні землі, ні 
в її надрах, ні на морі, ні в небі. (146, 24 - 26) 
75 Ви повинні озброїти себе, і тоді ви 
завжди духовно відчуватимете Мою 
присутність на цих зібраннях, коли ви 
збираєтеся разом - чи то в цих громадських 
центрах, чи то у ваших домівках, чи то на 
відкритому повітрі. 
76. але пильнуйте, бо з'являться й фальшиві 
учні, які проголошуватимуть, що вони 
мають безпосереднє спілкування з Отцем, і 
передаватимуть фальшиві настанови та 
натхнення. 

77 Я навчив вас відрізняти правду від 
обману, розпізнавати дерево за його 
плодами. (260. 65 - 66) 
78. я оголосив вам, що прийде час, коли ви 
побачите появу багатьох "спіритизмів", і що 
тоді ви повинні будете навчитися 
розпізнавати, які з них засновані на істині, а 
які - на обмані. 
79. ви побачите, як виникають фальшиві 
прояви, приписувані Мені; чутки про 
божественних посланців, які приносять 
послання у світ; секти під назвою "Сім 
печаток" і багато заплутаних і двозначних 
вчень. 
80. все це буде результатом великого 
духовного сум'яття, яке підготувало 
людство. Але не хвилюйтеся, а навпаки, 
живіть пильно і молитовно, тоді ви не 
піддастеся духовному сум'яттю, бо Моє 
Слово буде світлом у моменти найбільшої 
темряви, яке змусить вас побачити Мою 
кришталево чисту і вічну істину. (252, 15 - 
17) 
 
Пороки, лицемірство, розбещеність  
81 Марнославство вкоренилося в тих, хто, 
думаючи, що досяг повного пізнання істини, 
вважав себе вченим, сильним, 
непогрішним, великим і абсолютним, не 
усвідомлюючи, що часто помилявся. 
82. я не хочу, щоб серед цього народу, який 
тільки починає формуватися під світлом цих 
вчень, завтра з'явилися ті, хто, 
заплутавшись у своєму марнославстві, 
сурмитиме про те, що вони є реінкарнацією 
Христа або новими месіями. 
83. ті, хто чинить такі вчинки, будуть тими, 
хто думає, що вони досягли розуміння всієї 
Моєї істини, але в дійсності йдуть далеко 
від шляху, позначеного Христом, який є 
шляхом смирення. 
84 Вивчайте життя Ісуса на землі, і ви 
знайдете глибоке і незабутнє вчення про 
смирення. (27, 3 - 6) 
85 Однією з найсерйозніших вад характеру 
є лицемірство. Не говоріть голосно про 
любов доти, доки ви не здатні любити Мене 
у своїх ближніх. 
86. скільки з тих, хто засуджував поцілунок 
Юди, не хочуть усвідомити, що вони 
дарували братові поцілунок удаваного 
братерства, а самі зрадили його в спину! 
Скільки з тих, хто каже, що служить 



нужденним, я бачу несуть світло, правду, 
милосердя в обмін на гроші! 
87. чому, коли хтось залякував тебе своїми 
запитаннями, ти поводився, як Петро в 
хвилини своєї слабкості, відрікаючись від 
Мене і стверджуючи, що навіть не знаєш 
Мене? Чому ви боїтеся людської юрисдикції 
і не боїтеся Моєї? 
88. істинно ж кажу вам: між Божою 
справедливістю і вашими гріхами стоїть 
заступництво Марії, вашої Небесної Матері, 
яка завжди заступається за вас. (75,34) 
89 Ніхто не має права судити вчинки своїх 
ближніх, бо якщо чистий не робить цього, 
то чому дозволено це робити тому, хто має 
плями в серці? 
90. я кажу тобі це тому, що ти завжди 
прагнеш дослідити насіння свого брата, 
сподіваючись знайти в ньому недоліки, а 
потім показати йому своє насіння і 
принизити його, сказавши йому, що твоя 
робота чистіша і досконаліша. 
91. єдиний Суддя, що знає, як зважити ваші 
діла, - Отець ваш Небесний, що живе на 
небесах. Коли Він з'явиться зі Своїми 
терезами, не той, хто більше розуміє, 
матиме більшу заслугу в Його очах, а той, 
хто вмів бути братом своєму ближньому і 
дитиною свого Господа. (131, 55 - 57) 
92 Учіться і дійте, наставляйте і відчувайте 
тим самим, що ви робите і говорите, 
підтверджуйте Моє вчення своїми 
справами. Я не хочу, щоб серед моїх учнів 
були лицеміри. Подумайте, що станеться з 
людством і з вами самими, якщо ця праця, 
заснована з такою любов'ю і терпінням, 
буде зруйнована через брак моралі, 
чесноти і правдивості у вашому житті. (165, 
25) 
93. більше не гнатися за задоволеннями чи 
легковажністю світу. Дотримуйтесь ідеалу, 
щоб зробити своє життя бездоганним, бо 
протягом усього вашого існування Я 
даватиму вам ті задоволення, які є 
стимулами для вашого серця. (111, 61) 
94. горе вам, якщо злі нахили виявляться 
сильнішими за чесноти, які ви маєте в 
своєму дусі, і якщо Моє вчення не принесе 
плоду! Якщо ви не будете вдумуватися і 
осмислювати Моє Слово, думаючи, що 
виконуєте Мою Волю, Моє світло струсоне 
вас. Але коли ви усвідомите всю правду, то 

згадаєте, що Я послав вас у світ, щоб ви 
робили добрі справи. (55, 6) 
95. 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 мучили і 
вбивали людину, яка лише роздавала 
благословення. 
96. кожного разу, коли Ісус падав, невинні 
люди 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. (69, 50 - 
51) 
 
Помилкові штрафи та хибні очікування  
97 Остерігайтеся неправильно зрозумілих 
покаянь і не позбавляйте своє тіло того, 
чого воно потребує. Навпаки, позбавляйте її 
того, що їй шкодить, навіть якщо це означає 
для неї жертву. Це буде покаяння, яке буде 
корисним для вашого духу, а отже, 
приємним Отцю. (55,40) 
98. ви вже бачите в Богові не стільки Суддю, 
скільки Отця досконалої і незмінної любові, 
а Я кажу вам, що добре, що ви бачите в 
Богові Отця вашого. 
99. однак я повинен сказати вам, щоб ви не 
спали, що ви теж, як і той древній народ, 
можете впасти в нову помилку, і ця 
помилка може полягати в тому, що ви не 
докладаєте зусиль, щоб удосконалювати 
себе морально і духовно, або що ви не 
турбуєтеся про те, що постійно і тяжко 
грішите, сподіваючись, що Отець понад усе 
любить і простить вас. 
100 Безумовно, Бог є любов, і немає такої 
образи, якою б тяжкою вона не була, яку б 
Він не прощав. Але ви повинні добре знати, 
що з цієї божественної любові випливає 
справедливість, яка є невблаганною. 
101. усвідомлюйте все це, щоб те, що ви 
прийняли в себе як знання Мого вчення, 
відповідало істині, і щоб ви знищили всі 
помилкові уявлення, які можуть бути 
присутніми в вас. 
102. не забувайте, що хоча любов Отця 
прощає вас, але пляма - незважаючи на 
прощення - залишається на вашому дусі, і 



що ви повинні змити її заслугами і таким 
чином стати гідними любові, яка вас 
простила. (293,43 - 44) 
103. вас розбудив голос, добрий і втішний 
голос, який кличе вас до Царства світла і 
життя, але який може перетворитися на 
праведність, якщо ви вирішите 
продовжувати деградувати своїм духом і 
нехтувати законом. 
104. слухняним і смиренним Моє Слово 
говорить: "Будьте тверді, бо ви багато 
отримаєте від Моєї благодаті і багато 
зробите для ваших братів і сестер". 
105 До нерозумних голос Мій говорить: 
Якщо ви не скористаєтеся цією 
благословенною можливістю вирватися з 
бруду гріха або темряви невігластва, в якій 
ви живете, ви побачите, як часи і віки 
пройдуть повз ваш дух, так і не дізнавшись, 
що Господь приніс у Своєму посланні, і які 
духовні дари Він відкрив Своєму народові. 
106 Воістину, буде відповідний час для всіх, 
щоб врятуватися і піднятися до висот. Але 
горе тому, хто відкладає той день! Горе 
тому, хто упускає можливості досягти 
розвитку свого духу через те, що присвятив 
себе безглуздостям цього світу! Він не знає, 
скільки часу йому доведеться чекати 
наступної нагоди, і не знає гіркоти своєї 
розплати. 
107 У цьому не найменша відплата і не 
найм'якше покарання з боку Отця, але Його 
сувора і невблаганна справедливість. 
108. чи знаєте ви сьогодні, відтоді, як Я 
опинився серед вас, чи не упустили ви 
попередні можливості, чи не залишили ви їх 
невикористаними, і чи знаєте ви, як довго 
ваш дух чекав цієї нової можливості, щоб 
виконати місію, покладену на нього 
давним-давно? 
109. що ваше серце або розум знають про 
минуле його духу, про його долю, його 
борги, завдання і спокути? Нічого! 
110. тому не можна переривати 
досконалість духу і спокушати його любов'ю 
до благ світу. Він повинен йти іншим 
шляхом, іншими цілями, іншими ідеалами. 
(279, 16 - 19) 
 
Попередження народам і сильним світу 
цього  
111 Горе людям, якщо милосердя і діяльна 
любов до ближнього не спалахнуть нарешті 

в їхніх серцях! Горе людям, якщо вони не 
досягнуть, 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". (57, 
82) 
112 Горе народам, які вперто тримаються за 
своє ідолопоклонство, свій фанатизм і свою 
традицію! Вони не зможуть побачити Моє 
світло, не зможуть відчути нескінченне 
блаженство пробудження духу. 
113. це правда, що Моє вчення потрясе світ. 
Але коли битва закінчиться, на землі 
відчується справжній мир - той, що 
виходить від мого Духа. Тільки дурні, вперті 
і жорстокосерді будуть продовжувати 
страждати. (272, 12 - 13) 
114. Я даю Себе відчути в жорстоких серцях 
людей - тих, хто має намір розпалювати 
війни, - щоб вони зрозуміли, що Моя Воля 
сильніша за їхні войовничі наміри. Якщо 
серце цих людей залишиться твердим і не 
дозволить змінити себе Моїй волі, Моя 
справедливість буде відчуватися по всій 
земній кулі. (340, 33) 
115 Знову, як і за часів Ноя, люди будуть 
насміхатися над пророцтвами, і тільки тоді, 
коли відчують, що потопи вже ховають їхні 
тіла, вони почнуть вірити і каятися. 
116 Моє Милосердя завжди хотіло 
зупинити вас у вашій необачності, але ви 
ніколи не хотіли слухати Мене. Содом і 
Гоморра також були попереджені, щоб 
вони відчули страх і покаяння та уникнули 
своєї загибелі. Але вони не послухали Мого 
голосу і загинули. 
117 Я також закликав Єрусалим молитися і 
повернутися до істинного поклоніння Богу. 
Але його невіруюче і плотське серце 
відкинуло Моє батьківське повчання, і йому 
довелося переконатися в істині на власному 
досвіді. Якими гіркими були ті дні для 
Єрусалиму! 
118. чи визнаєте ви тепер істину, що ви все 
ще той самий? Бо ви не захотіли вийти зі 
свого духовного дитинства, щоб рости і 
підніматися вгору по шляху мудрості, яка в 
Моєму слові. 
119. я посилаю вам усім це послання, яке 
послужить народам і державам як 
пророцтво, для пробудження, для 



пильності. Блаженні ви, якщо вірите в його 
зміст. 
120. поміркуйте над їхнім значенням, але 
після цього спостерігайте і моліться, бо 
якщо ви це зробите, то внутрішнє світло 
поведе вас, і вища сила захистить вас, поки 
ви не будете в безпеці. (325, 73-77) 
 

Розділ 62 - Слова для аудиторії, 
присутньої в Мексиці  
 
Звернення до присутніх у Мексиці 
1 Учні, ввійдіть всередину себе, чуйте і 
відчувайте Мене, як і раніше. Згадайте, як 
ви сповідували, що це Слово є вашим 
життям і світлом вашої долі. Не забувайте, 
що Я кажу вам сьогодні: те, що вам 
потрібно, буде дано вам у свій час. 
2 Налийте оливи наново у ваші світильники, 
щоб знову засяяло полум'я віри та знання. 
3 Не спи, пробуджуйся і молися, бо Учитель 
може здивувати тебе, коли увійде в твою 
оселю, як Він робив це в ті дні духовного 
піднесення, коли ти відчував Мою 
присутність на кожному кроці. 
4 Тоді ти побачиш, як твоє життя буде знову 
осяяне тим світлом, яке перестало 
освітлювати тебе, але ти цього не 
усвідомлював; і воно поверне тобі 
впевненість у майбутньому, сповненому 
достатку і мудрості. (4, 27 - 29) 
5. багато хто з вас називає себе 
спіритуалістами, тому що вони вірять в мою 
присутність під час мого прояву через 
людський розум, і тому що вони часто 
присутні, щоб почути моє слово. Але я хочу, 
щоб ви були одухотвореними через 
практику добра, через пізнання суті життя, 
через любов до ближнього, через служіння 
Богові шляхом щедрого, плідного і 
доброчесного існування. (269, 55) 
6 Одним Я дав смиренне походження у 
світі, щоб вони у своєму житті брали за 
приклад Учителя; іншим дав багатий дім, 
щоб вони також наслідували Ісуса, Який, 
будучи царем, залишив свій "престол" і 
служив бідним, хворим і грішникам. 
7 Заслуга того, хто спускається зі свого 
суспільного становища, щоб служити 
ближнім, ким би вони не були, так само 
велика, як і того, хто піднімається зі свого 

убогого і невідомого життя на висоту 
праведників шляхом любові. (101, 55 - 56) 
8 Ви питаєте Мене, нащо Я прийшов до вас: 
бо Я бачу, що ви забули дорогу, як 
повернутися до лона, з якого вийшли, і Я 
вказую вам її наново. 
9 Шлях є закон Мій, і, йдучи ним, дух 
досягне безсмертя. Я показую вам браму, 
яка є такою ж вузькою, як і шлях, який Я 
показав вам тоді, давши Своє наставляння. 
(79, 2 - 3) 
10. ви, що слухаєте Мене, повинні 
приготувати дорогу тим, хто прийме Мене 
духовно. 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. (80, 4) 
11 Я призначив вас для того, щоб ви 
поширювали на землі добро, яке є істинною 
духовністю. 
12 Чи відчуваєте Ви себе занадто 
некомпетентним і незначним? Чи вважаєте 
ви себе занадто нечистими, щоб покласти 
на свій дух завдання такого роду? Причина 
в тому, що ви не знаєте Моєї мудрості і 
Моєї милості, що ви не спостерігаєте 
незатьмареним розумом тих повчальних 
прикладів, які Я даю вам на кожному кроці 
через природу. 
13 Хіба ви не бачите, як промені сонця, 
освітлюючи все, досягають навіть 
найбруднішої калюжі, випаровують її, 
піднімають в атмосферу, очищають і, 
нарешті, перетворюють на хмару, яка 
проходить над землями і робить їх 
родючими? (150, 51 - 53) 
14 Звільни свій дух тут, у Моїй присутності, 
від усякої нечистоти і випусти його на волю. 
Не бійтеся, бо ви не відкриєте Мені жодної 
таємниці, Я знаю вас краще, ніж ви самі 
себе знаєте. Сповідайтеся Мені в глибині 
душі, Я зрозумію вас краще, ніж будь-хто 
інший, і прощу вам ваші гріхи і вашу 
провину, бо тільки Я один можу вас судити. 
15 Коли ж ви примиритесь з Отцем вашим, і 
почуєте в своєму єстві гімн перемоги, що 
його співає дух ваш, то сядьте в мирі за 
столом Моїм, і їжте та пийте їжу духа, що 
міститься в значенні слова Мого. (39,71) 
16 Багато з вас приходять плачучи, 
проклинаючи біль. Я прощаю ваші помилки 



з огляду на те, що вони походять від вашого 
невігластва. 
17. заспокойте своє серце і зробіть свій 
розум сприйнятливим, щоб ви могли 
зрозуміти те, що Я зараз говорю вам, діти-
учні життя: коли в черговий раз відчуєте, що 
ваше серце пронизує біль, відокремтеся на 
короткий час від усього, що вас оточує, і 
залишіться на самоті. Там, в інтимності 
вашої спальні, поговоріть зі своїм духом, 
візьміть свій біль і досліджуйте його так, 
ніби ви берете в руку якийсь предмет, щоб 
вивчити його. 
18 Таким чином досліджуй свою печаль, 
розпізнай, звідки вона походить і чому вона 
прийшла. Прислухайтеся до голосу своєї 
совісті, і істинно кажу вам, ви почерпнете з 
цього споглядання скарб світла і миру для 
свого серця. 
19 Світло вкаже вам шлях, щоб усунути біль, 
і мир дасть вам силу витримати, поки 
випробування не закінчиться. (286, 26 - 28) 
20. ви повинні продовжувати прагнути бути 
духовно і фізично стійкими. Бо якщо серед 
вас і досі є хвороби, то це тому, що ви не 
змогли піднятися над злиднями і болем 
цього життя через брак духовності і віри. 
21 Моє вчення вчить вас не тільки вірити в 
силу Божу, але й вірити в самих себе. (246, 
40 зв. - 41 зв.) 
22 Сьогодні ти кажеш: "Бог у нас", - але ви 
говорите це, не відчуваючи і не розуміючи, 
тому що ваша матеріалізація заважає вам 
відчути Мою Присутність у вашому єстві. 
Але як тільки одухотворення стане 
частиною вашого життя, ви відчуєте істину 
Моєї Присутності в кожній людині. Мій 
голос буде чути в совісті, буде чути 
внутрішній суддя і буде відчуватися тепло 
Отця. (265, 57) 
23 Ця настанова входить у ваше серце, де 
зароджуються поривання до кращого і 
благородні почуття. 
24 Якщо ви багато страждали і плакали, аж 
поки були готові відчинити Мені двері свого 
серця, то істинно кажу вам: хто багато 
страждав, той водночас спокутував свої 
провини, і буде прощено йому. (9, 37 - 38) 
25 Ти плачеш, народе Мій, бо відчуваєш у 
своєму покаянному серці любов Учителя. 
Вам було сказано, що ніхто, хто прийде до 
Отця з тяжкою провиною в душі, не 

отримає прощення, і що він повинен буде 
страждати від вічного прокляття. 
26. але як ви побачили Мою божественну 
справедливість такою жахливою? Хіба ви не 
помітили, як Я ясно показав через Ісуса, що 
Мої найніжніші слова і Мої найлюблячіші 
погляди були для тих, хто найбільше 
згрішив? Як я міг проголошувати вчення в 
світі, а у вічності робити все навпаки? (27, 
41) 
27 У гіркі та важкі хвилини вашого життя 
втішайте себе думкою, що Мій мудрий і 
досконалий Закон судить про все. 
28 Я був у вашому болю, щоб ви шукали 
Мене через нього. Я послав вам убогість, 
щоб ви навчилися просити, бути 
смиренними і розуміти інших. 
29 Я навіть хліб насущний утримав від вас, 
щоб показати вам, що той, хто залишається 
довірливим, подібний до птахів, які не 
турбуються про завтрашній день; вони 
бачать схід зорі як символ Моєї присутності, 
і коли вони прокидаються, перше, що вони 
роблять, - це видають свої трелі, як молитву 
подяки і доказ своєї довіри. (5, 55 - 57) 
30. іноді ти кажеш Мені: "Господи, якби в 
мене було все, якби мені нічого не 
бракувало, я б брав участь у Твоїй духовній 
роботі і займався благодійністю". Але 
знайте, що ви, як люди, непостійні і що всі 
сьогоднішні рішення, оскільки ви нічим не 
володієте, змінилися б, якби я дарував вам 
все, чого ви бажаєте. 
31 Незмінною є лише любов Бога до своїх 
дітей. 
32 Знаю наперед, що ви загинете, якщо дам 
вам щедрі дари, бо знаю ваші вибори та 
слабкості. (9, 55 - 57) 
33. коли Я сказав тобі відмовитися від 
задоволень, ти неправильно витлумачив 
Моє Слово і в підсумку вирішив, що Мені 
приємніше бачити, як ти страждаєш, ніж 
радієш. 
34 Як Я Отець ваш, то як ви можете думати, 
що Я волію бачити вас плачучими, а не 
усміхненими? 
35. коли Я казав вам утримуватися від 
насолод, Я мав на увазі лише ті, які 
розбещують дух або завдають шкоди 
вашому тілу. Але я кажу, що ви повинні 
отримати для духу і для серця благодатні 
задоволення, які досяжні для вас. (303,27) 



36. я навіть не просив вас увірувати 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. 
37. потім, коли ви увірували в Мене і 
віддано присвятили себе виконанню Мого 
Закону, Я показав кожному його завдання, 
щоб він не збився зі шляху і брав тільки те, 
що йому належить, і дарував милість і 
любов своїм братам і сестрам, як Я робив 
це з вами. 
38. чи вважаєте Ви, 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 здібності для виконання 
цього завдання? Ні, люди! Як мало тих, хто 
виконує покладену на них місію в істині! В 
той час, як одні займають позицію, яка їм не 
належить, ті, хто мав би її займати, бачать 
себе приниженими і приниженими. (76, 36 - 
37) 
39. не думайте, що Мені боляче, якщо хтось 
не повірить в Мою присутність на цьому 
прояві, бо ніщо не вплине на Мою істину. 
Скільки людей сумнівалися в тому, що існує 
божественна Істота, яка створила всі чудеса 
всесвіту, і все ж, через це сонце не 
перестало дарувати їм своє світло. (88, 7) 
40. сьогодні ви відкриваєте двері свого 
серця і розуму для світла Моїх настанов. 
Якими справами прославите Мене? 
41 Всі ви мовчите, дух мовчить, і тіло 
мовчить передо Мною. Ви схиляєте голови і 
смиряєтесь. Але Я не хочу, щоб Мої діти 
смирялися переді Мною. Я хочу, щоб вони 
були гідні підняти обличчя і побачити Мене, 
бо Я не шукаю слуг або рабів, Я не шукаю 
істот, які відчувають себе поза законом, 
вигнанцями, Я приходжу до Своїх дітей, 
яких Я так люблю, щоб, почувши голос Мого 
Отця, вони підняли свій дух на шляху до 
його висхідного розвитку. (130, 39 - 40) 
42. 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, навчає 
досконалої любові і перетворює твоє серце 
на джерело милосердя, щоб ти міг творити 

великі діла любові серед своїх ближніх і 
пізнавати істину. 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. (60, 24) 
43. я назвав вас "марійним народом", бо ви 
вмієте любити і визнавати Божественну 
Матір і приходити до неї, як дитина, що 
просить ласки, або як грішник, що шукає 
заступництва. 
44. присутність Марії у світі є доказом Моєї 
любові до людства. Її чистота - це небесне 
диво, явлене вам. Від Мене Вона зійшла на 
землю, щоб стати жінкою, щоб в її лоні 
проросло божественне насіння, Тіло Ісуса, 
через Яке заговорить "Слово". У 
теперішньому часі вона відкриває себе 
заново. (5, 9 - 10) 
45. необхідно, щоб людське серце з 
глибини душі пізнало дорогоцінне 
послання, яке її Дух приніс світові, і, 
пізнавши всю правду, ви повинні 
викорінити зі свого серця всяке 
ідолопоклонство і захоплене поклоніння, 
яке ви присвятили їй, і замість цього 
запропонувати їй свою духовну любов. (140, 
43) 
46 Деякі кажуть Мені: "Господи, чому Ти не 
дозволиш нам усім бачити Тебе, як нашим 
братам і сестрам, які свідчать, що вони 
бачать Тебе?" 
47. о слабкі серця, які повинні бачити, щоб 
увірувати! Яка твоя заслуга в тому, що ти 
бачиш Ісуса у видінні в людській подобі, 
хоча твій дух може сприймати Мене 
безмежно і досконало через любов, віру і 
відчуття в Моїй Божественній Сутності? 
48. ви робите зло, коли заздрите тим, хто 
має дар бачити духовне в образах або 
символах в обмеженому вигляді; бо те, що 
вони бачать, не є саме Божественне, але 
символ або алегорія, яка говорить їм про 
духовне. 
49 Задовольняйтеся дарами, які ви маєте, і 
осягайте свідоцтва, які ви отримуєте, 
завжди шукаючи сенсу, світла, настанови, 
істини. (173, 28 - 30) 
50 Ніколи не фальсифікуйте Моє вчення. 
Уявіть мою працю як книгу, що містить 
тільки чистоту, і коли ви закінчите свій шлях, 



я прийму вас. Я не буду дивитися на плями 
в твоєму дусі і дарую тобі Свій 
Божественний Поцілунок, який буде 
найбільшою нагородою, коли ти прибудеш 
в Обітовану Землю. Бо Я дав вам жменю 
насіння в цей час, щоб ви навчилися сіяти 
на родючих нивах, і щоб ви розмножували 
його там. (5, 27) 
51 Оцініть свою відповідальність, дорогі 
люди, врахуйте, що один пропущений вами 
день - це один день, на який ви затримуєте 
прихід цієї Доброї Новини в серця ваших 
ближніх, що одна втрачена вами інструкція 
- це одна менша буханка хліба, яку ви 
можете запропонувати нужденним. (121, 
40) 
52. ви вже знаєте смак плодів з цього 
дерева, і Я застерігаю вас, щоб вас не 
спокусили лжепророки в майбутньому; але 
ви також повинні "пильнувати" за своїми 
ближніми, навчаючи їх розпізнавати суть 
Мого вчення. 
53. написано, що після мого відходу 
повстануть фальшиві пророки, які скажуть 
моєму народові, що вони мої посланці і 
прийдуть в моє ім'я, щоб продовжити 
роботу, яку я зробив серед вас. 
54 Горе вам, якщо ви вклонитеся 
лжепророкам і лжевчителям, або якщо ви 
додасте до Мого вчення слова без 
духовного змісту, бо тоді буде велике 
замішання! Тому кажу вам знову і знову: 
"Дивіться і моліться". (112, 46 - 47) 
55. якщо ви не підготуєтесь, то неясні 
голоси дійдуть до ваших вух, збиваючи вас з 
пантелику, а згодом ви будете збивати з 
пантелику своїх братів з пантелику. 
56. я роблю вас пильними, щоб після того, 
як ці проголошення закінчаться, ви не 
намагалися знову взятися за них, бо це 
будуть не духи світла, які заявляють про 
себе, а заплутані істоти, які хочуть 
зруйнувати те, що ви побудували раніше. 
57 З іншого боку, той, хто вміє підготувати 
себе, той, хто - замість того, щоб бажати 
виділитися - прагне зробити себе корисним, 
той, хто - замість того, щоб квапити події - 
чекає з терпінням, ясно почує Моє вчення, 
яке досягне його духу через дари, що 
знаходяться всередині нього: Дари 
натхнення, інтуїції та передбачення за 
допомогою молитви, духовного бачення та 
пророчих снів. (7,13 - 14) 

58. сьогодні ви дивитеся на цих носіїв 
голосу, які говорять з вами в захопленні, і як 
би не була велика недовіра деяких, ви 
думаєте, що Моє проголошення можливе 
через ці передавачі. Але коли люди 
побачать, що Мої учні проголошують 
божественні одкровення у звичайному 
стані, вони засумніваються в них. 
59. у вашій власній церкві з'являться ті, хто 
сумнівається, коли чує, як ви говорите під 
Моїм натхненням, і ви повинні будете мати 
велике оснащення і духовну чистоту, щоб 
знайти віру. (316, 52 - 53) 
60. якщо на ваших шляхах ви побачите 
людей, які своїми справами або способом 
мислення доводять духовну відсталість 
перед обличчям Моїх одкровень, не 
лякайтеся, бо ви повинні знати, що ніколи 
не всі люди йшли в одному ритмі. Повірте, 
що Я вже залишаю для них слова, які 
пробудять їх, коли прийде час. 
61 Ті слова, які ви не можете зрозуміти в 
даний час, є саме тими словами, які ті люди 
зрозуміють. (104,42 - 43) 
62 Вірити і діяти без фанатизму. Підніміться 
і поставте себе на рівень, з якого ви 
зможете наставляти всіх своїх ближніх, 
незважаючи на віросповідання або 
доктрини. 
63 Не соромтеся робити добро нужденній 
людині тільки тому, що вона практикує 
відстале або недосконале поклоніння 
Богові. Скоріше, нехай ваша самовіддана 
праця завоює його серце. 
64 Не замикайтеся в групах і не обмежуйте 
тим самим своє поле діяльності. Будьте 
світлом для всякого духа і бальзамом у 
всякій скорботі. (60, 27) 
65. якщо твої ближні говорять про тебе з 
презирством через те, що ти відгукнувся на 
Мій заклик, затули вуха і мовчи; вони 
невігласи; вони невігласи. Якщо ж ви 
вважаєте цю справу приводом для того, 
щоб судити їх, то горе вам, бо ви вже 
просвічені світлом своєї совісті і знаєте, що 
робите. (141,27) 
66. тож, народе мій, не вимагай, щоб усі 
люди думали і вірили так, як ти. Ніколи не 
можна засуджувати людей, не можна 
виносити вирок або накладати покарання 
на того, хто не слухає тебе, хто не приймає 
твоїх пропозицій, твого вчення або твоїх 
порад. З такою ж глибокою повагою і 



справжнім духовним милосердям ви 
повинні дивитися на всіх своїх ближніх. Тоді 
ви дізнаєтеся, що у своїй релігійній 
практиці, у своєму вченні, на своєму шляху 
кожен досяг того місця, на яке дала йому 
право його духовна здібність; і до тієї точки, 
де ви бачите людей, їх привів їх власний 
розвиток. (330, 29) 
67. 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 
нікому не надає переваги. 
68. я кажу вам це тому, що завтра ви маєте 
представити своїм ближнім 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. 
69 Ви повинні бути розуміючими, 
смиренними, простими, благородними і 
милосердними братами і сестрами. 
70. треба бути сильним, але не 
зарозумілим, щоб не принижувати слабких. 
Якщо ти добре знаєш Моє вчення, ніколи не 
вихваляйся своїми знаннями, щоб твої 
ближні не відчували себе неповноцінними 
поруч з тобою. (75, 17 - 19) 
71. навіть тут, серед моїх працівників, 
скільки є таких, які, не зрозумівши мого 
вчення, вважали себе вищими істотами, 
гідними захоплення і пошани, коли вони 
знали, що обдаровані духовним даром. У 
зв'язку з цим я запитую Вас, чи можете Ви 
схвалити, щоб вищий дух пишався своїми 
дарами, коли смиренність і милосердя є 
основними якостями, якими він повинен 
володіти? (98, 15) 
72. пам'ятайте, що Я колись сказав вам: Я 
створив вас не для того, щоб ви були 
подібні до рослин-паразитів. Я не хочу, щоб 
ви задовольнялися тим, що нікому не 
заподіяли шкоди. Я хочу, щоб ви отримали 
задоволення від того, що зробили добро. 
Той, хто не робить добра, хоча міг би це 
зробити, зробив більше зла, ніж той, хто 
через свою нездатність до добрих справ 
обмежився лише злом, бо це єдине, що він 
умів робити. (153, 71) 
73. о діти Мої улюблені, ви, що плачете, як 
заблудлі вівці, і волаєте страшним голосом 

за Пастирем своїм! Якщо ви закриваєте очі 
на реальність, яка вас оточує, то в 
кінцевому підсумку думаєте, що Я - 
причина всіх ваших нещасть на землі; інші 
вважають, що Я байдужий до їхнього 
благополуччя і горя. 
74 Які ви невдячні, коли так думаєте про 
Отця вашого, і які несправедливі, коли 
судите Мою досконалу праведність! 
75. невже ти думаєш, що я не чую тебе, 
коли ти кажеш, що харчуєшся лише 
гіркотою, що світ, в якому ти живеш, - це 
світ без щастя, а життя, яке ти ведеш, не має 
сенсу? 
76. ти відчуваєш Мене тільки тоді, коли 
думаєш, що Я караю тебе, що Я відмовляю 
тобі в милості, і забуваєш ніжність і доброту 
твого Отця; ти скаржишся на своє життя 
замість того, щоб благословляти Його блага. 
77 Це відбувається тому, що ви закриваєте 
очі на правду і бачите тільки страждання і 
сльози в своєму оточенні і впадаєте у 
відчай, бо вважаєте, що все залишиться без 
винагороди. 
78 Як би змінилося ваше життя, якби 
замість цього бунту, цього нерозуміння, 
першою вашою думкою кожного дня було б 
благословення Отця, а першими словами - 
подяка за стільки благ, якими обдаровує 
вас Його любов! 
79. але ви більше не здатні відчувати ці 
чесноти, тому що "плоть" [душа] заважає 
вашому духу, і ви забули Моє вчення; тому 
Я говорю вам про ці відчуття, які ви вигнали 
зі свого серця. (11, 4 - 9) 
80. ви згрішили, розірвали шлюб, скоїли 
злочини, і тепер, коли ви зіткнулися з 
істиною Мого Слова, яке показує вам ваші 
гріхи, ви забули свої гріхи і думаєте, що ваш 
Господь несправедливий, коли Він говорить 
вам про випробування і спокуту. (17, 33) 
81. вам випало велике випробування, 
дорогі учні. Бо кожне випробування несе 
для вас таємницю, і ви не знаєте, чи воно 
для того, щоб зміцнити вас у бою, чи для 
того, щоб відкрити вам те, чого ви не 
знаєте, чи для того, щоб спокутувати якусь 
провину. Але ніколи не відступайте від 
випробувань, бо вони не для того послані і 
не перевищують ваших моральних чи 
духовних сил. (47, 26) 
82. чому багато хто з вас боїться, що ваша 
доля записана Мною з випробуваннями, 



болями, покараннями або нещастями? Як 
ти можеш думати, що Той, Хто безмежно 
любить тебе, дає тобі шлях, сповнений 
терня? Істинно кажу вам: нещасливий і 
обтяжений нещастями шлях - це той, який 
ви обираєте за своєю волею, думаючи, що 
на ньому можна знайти радощі, свободу, 
блаженство, не розуміючи, що саме на 
призначеному вам шляху, з якого ви 
сходите, можна знайти справжній мир, 
безпеку, силу і здоров'я, благополуччя і 
достаток. 
83. цей шлях, який Я пропоную вам у Моєму 
вченні, - це шлях, визначений для вашого 
духу від самого його створення, щоб на 
ньому ви нарешті знайшли те, чого 
прагнете. (283, 10 -11) 
84. ви судите поверхнево, як діти, не 
враховуючи, що випробування, які вас 
мучать, - це ваша праця. Тому, коли вони 
спускаються на вас, ви бажаєте, щоб вони 
відійшли від вас, щоб доля змінилася, щоб 
ви не страждали, щоб ви більше не пили 
чашу страждань. 
85 Причина цього полягає в тому, що ви не 
можете проникнути в реальність своїм 
духовним поглядом, щоб зрозуміти, що все, 
що ви пожинаєте, ви посіяли самі, і що ви 
накликали на себе всі страждання. 
86. ні, ви ніколи не розуміли, як проникати 
в істину, і тому, коли біль входить у ваше 
серце, ви вважаєте себе жертвами 
Божественної несправедливості. Але я вам 
кажу, що в Бога не може існувати 
найменшої несправедливості. 
87 Любов Божа незмінна, незмінна і вічна. 
Тому той, хто вважає, що Божественний дух 
може бути охоплений гнівом, люттю і 
люттю, піддається великій помилці. Такі 
слабкості можливі в людині лише тоді, коли 
їй бракує духовної зрілості та панування над 
пристрастями. 
88. часом ви говорите Мені: "Господи, чому 
ми повинні "розплачуватися" за наслідки 
справ, які нам не належать, і чому ми 
повинні пожинати гіркі плоди, які 
виростили інші?". - На це я вам відповідаю, 
що ви нічого в цьому не розумієте, бо не 
знаєте, ким ви були раніше і які були ваші 
справи. (290, 9 - 12) 
89. улюблені люди, ваші серця 
наповнюються задоволенням від думки, що 
ви є Моїми учнями в цій Третій Ері. Але я 

кажу вам, що ви ніколи не повинні 
дозволяти марнославству засліплювати вас. 
Бо якби ви піддалися цій слабкості, то 
перестали б слухати навіть свою совість, 
коли вона докоряє вам за ваші гріхи. Той, 
хто не почне очищати і облагороджувати 
своє людське життя, не може 
розраховувати на духовний розвиток вгору, 
бо його кроки будуть хибними, а справи не 
матимуть зерна істини. 
90. Отже, зважте, що в Моїх уроках Я іноді 
переходжу від духовних настанов до порад, 
щоб ви могли правильно поводитися у 
своєму людському житті. Потім Я 
промовляю до серця людини, закликаючи 
його до оновлення, даючи йому зрозуміти, 
якої шкоди завдають пороки тілу і яке зло 
вони чинять духу. 
91. я говорив вам, що людина, яка дозволяє 
панувати над собою пороку, забула, що дух 
не можна підкорити - що вона забула, що 
справжня сила полягає в тому, щоб 
перемагати зло чеснотою. 
92. ця людина, переможена плоттю, 
принизила себе, порушила свою 
самоповагу, опустилася зі свого високого 
становища чоловіка до бідної істоти, 
занадто боягузливої, щоб боротися. 
93 Замість того, щоб нести в свій дім світло, 
хліб і вино, ця людина приносить тінь, 
страждання і смерть, робить важким свій 
хрест, хрест своєї дружини і дітей, 
перешкоджає духовному шляху розвитку 
всіх, хто її оточує. (312, 32 - 35) 
94. зрозумійте, що кожен з вас, хто 
відмовляється від злого шляху, призводить 
до того, що сила зла втрачає частину своєї 
могутності; що ваше життя, якщо воно 
праведне у своїх справах, словах і думках, 
залишить на своєму шляху добре насіння; 
що ваші поради, якщо вони йдуть від 
побожного серця, матимуть силу творити 
чудеса; і що молитва, якщо вона 
народжується з милосердної і люблячої 
думки, буде посланням світла для того, за 
кого ви просите. (108, 16) 
95 Тут зі Мною ви очищаєтесь від усякої 
плями. 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. 



96. але ти відчув, як у міру того, як ти робиш 
Моє вчення своїм, ланка за ланкою 
відпадає від тебе ланцюг, що прив'язує тебе 
до світу, - ланка за ланкою. (56, 26- 27) 
97. завжди живіть пильно, бо на вашому 
шляху будуть ті, хто скаже, що вони 
належать Мені; але не вірте їм у першу 
мить, вірте заради того, що вони сповідують 
у смиренні, в мудрості і любові. 
98. інші скажуть вам, що вони спілкуються зі 
Мною, але вони перші обмануті. Тому ви 
завжди повинні слідкувати за тим 
завданням, яке у вас є, і за тією посадою, 
яку ви займаєте. Ви повинні відкрити очі і 
вуха, а також багато чого пробачити. (12, 55 
- 56) 
99 Будьте активними, не спіть! Чи ви хочете 
дочекатися, коли переслідування застануть 
вас уві сні? Ви хочете знову впасти в 
ідолопоклонство? Чи будете ви чекати, 
поки чужі доктрини затвердять себе силою 
або страхом? 
100 Пильнуйте, бо зі Сходу повстануть 
фальшиві пророки, і збаламутять народи. 
Об'єднуйтеся, щоб ваш голос луною 
розійшовся по всій земній кулі і ви вчасно 
попередили людство. (61, 25) 
101 Великі страждання чекають на людство; 
залишайтеся пильними і молитовними в 
кожному болю і лихові. Багато страждань 
будуть полегшені, інші не відбудуться, тому 
що вони будуть зупинені на своєму шляху 
тими, хто молиться. 
102. коли послідовники інших 
віросповідань і сект побачать, що за цим 
народом ідуть великі натовпи, то з цих 
віросповідань постануть ті, що 
переслідуватимуть вас. Але не бійтеся, бо 
якщо ви будете зберігати спокій, Дух Святий 
вкладе на ваші уста слова світла, які змусять 
замовкнути тих, хто вас обмовляє. 
103. я не даю вам меча, що вбиває, щоб ви 
захищалися, я даю вам меч любові. Кожен 
спалах його світла буде чеснотою, що 
виходить від нього. 
104. скільки благодаті ти знайдеш у Отця, 
коли своїми словами переможеш натовпи 
гонителів Моєї справи і навернеш їх до 
Мене своїми справами любові. 
105. це вчення, яке Я дав вам у "Другій Ері" і 
яке ви вже забули. 
106 Людський розум зазнає занепокоєння, 
коли намагається зрозуміти тринітарно-

марійську духовну доктрину. Бо 
матеріалізована людина ніяковіє перед 
духовним. (55, 58 -63) 
107. скільки людей залишили їжу за Моїм 
столом, яку Я з такою любов'ю пропонував 
їм, навіть не доторкнувшись до неї? Коли 
вони знову переживуть час благодаті, 
подібний до нинішнього, в який їм судилося 
прийти на землю, щоб почути Моє Слово? 
108. це тверді породи, які потребують 
штормів і часу для зношування. Спадщина 
буде утримуватися від них до тих пір, поки 
вони не вміють її берегти і цінувати. Але 
вони знову будуть володіти ним, бо Я 
сказав вам, що те, що Отець дає Своїм 
дітям, ніколи не буде забрано у них, а 
тільки збережено для них. (48, 8) 
109. деякі з вас будуть перетворені і 
оснащені Моїм вченням, щоб відправитися 
на пошуки тих, хто загубився в пустелі. Бо 
саме так я бачу людське життя - як пустелю. 
Деякі відчувають себе самотніми серед 
мільйонів душ і знемагають від спраги, не 
маючи нікого, хто міг би запропонувати їм 
трохи води; саме туди Я пошлю Своїх нових 
апостолів. 
110. я хочу, щоб моє ім'я знову 
вимовлялося з любов'ю одними і чулося з 
хвилюванням іншими. Я хочу, щоб про це 
знали ті, хто цього не знає. Є люди - старі, 
жінки, діти - які нічого не знають про моє 
існування. Я хочу, щоб усі знали Мене і 
знали, що в Мені вони мають 
найлюблячішого Батька - щоб усі Мене чули 
і любили. (50, 3) 
111. моє Слово наштовхнулося на твій 
егоїзм. Ось чому Я сказав вам, що ви 
повинні донести те, що Я передаю вам, до 
відома ваших ближніх. Але ви хочете лише 
освіжитися Моїми проголошеннями, не 
беручи на себе обов'язків по відношенню 
до інших. 
112. але Вчитель покликав тебе не для того, 
щоб викладати тобі марні уроки; Він сказав 
тобі засвоїти цей божественний урок, щоб 
ти міг використати його в подальшому 
житті, застосувавши його до свого 
ближнього. 
113. Я відкриваю вам у цей момент, що ваш 
дух має старий 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 активного 
милосердя. (76, 20) 
114. виконуйте, щоб вам не довелося 
повертатися на землю в часи болю, щоб 
пожинати плоди своїх помилок або свого 
егоїзму. Виконайте свою місію; тоді ви 
також повернетеся, але це буде в мирний 
час, щоб освіжити вас у турботі про насіння, 
яке ви залишили, коли починали. Тепер 
Мойсей не буде вести вас, щоб визволити, 
як це було в "Перший раз"; вас буде вести 
ваша совість. (13. 17) 
115 Тут багато тих, хто в інші часи був 
викладачем права або науковцем. Зараз 
їхній розум пробуджується до духовного 
пізнання і вони переконуються, що не 
знайдуть вищої істини в обмеженому 
людському знанні. 
116. ось ті, хто колись були могутніми і 
багатими на землі, а тепер пізнали бідність і 
ницість. Я благословляю їх за їхню 
відданість і прагнення до досконалості. Це - 
доказ Моєї люблячої справедливості, бо Я 
змусив їх знову прийти на землю, щоб 
показати їм ще одну сторінку книги вічної 
мудрості. (96, 16 - 17) 
117. світ дарує вам багато радощів, одні з 
яких дарую Я, а інші створює людина. Тепер 
ви відчули, що не змогли їх отримати, і це 
викликало бунт в одних і смуток в інших. 
118. мушу вам сказати, що багатьом у цей 
час не дано заснути або загинути в 
насолодах і задоволеннях "плоті", бо їхнє 
завдання - зовсім інше. 
119. істинно кажу вам, що немає в людстві 
жодного духа, який би не пізнав усіх 
насолод і не скуштував усіх плодів. Сьогодні 
твій дух прийшов (на землю), щоб 
насолодитися свободою любити Мене і не 
бути знову рабом світу, золота, похоті або 
ідолопоклонства. (84, 47) 
120 Погляньте на людей, народи, нації, як 
вони кладуть життя своє за ідеал. Вони 
згорають на поховальному вогнищі своєї 
боротьби, мріючи про славу світу, про 
володіння, про владу. Вони гинуть за 
скороминущу славу землі. 
121 Але ви, які починаєте запалювати у 
своєму дусі божественний ідеал, що має на 
меті досягнення слави, яка буде вічною, чи 
не віддасте ви, якщо не своє життя, то хоча 

б частину його, щоб виконати свої обов'язки 
як ближніх людей? 
122. над вами вирує невидима битва, яку 
можуть усвідомити лише підготовлені. Все 
зло, що виходить від людей в думках, в 
словах і в справах, весь гріх століть, всі люди 
і потойбічні духи, що заплуталися, всі 
викривлення, несправедливості, релігійний 
фанатизм і ідолопоклонство людей, 
нерозумні, честолюбні прагнення і 
неправда об'єдналися в одну силу, яка 
зриває, захоплює і проникає в усе, щоб 
обернути це проти Мене. Це та сила, яка 
протистоїть Христу. Великі їхні війська, 
сильна їхня зброя, але вони сильні не проти 
Мене, а проти людей. 
123 Я дам бій цим військам мечем Своєї 
правди, і буду воювати з військами Своїми, 
до яких ви будете входити за Моєю волею. 
124. поки ця битва турбує людей, які 
женуться за задоволеннями, ви, яким Я 
довірив дар відчувати те, що відбувається в 
потойбічному світі, повинні спостерігати і 
молитися за своїх братів, бо таким чином ви 
будете спостерігати за самими собою. 
125. князь-страстотерпець Христос уже 
витягнув свій меч, треба, щоб він же, як 
серп, підсік зло з корінням і променями 
своїми створив світло у всесвіті. 
126 Горе світові і вам, якщо ваші уста 
мовчатимуть! Ви - духовне насіння Якова, і 
йому Я обіцяв, що через вас будуть 
врятовані і благословенні народи землі. Я 
об'єднаю вас в одну сім'ю, щоб ви були 
сильними. (84, 55 - 57) 
127. я знаю, що в лоні цього народу були 
зроблені великі справи, але Мені достатньо 
знати, навіть якщо ваші імена невідомі в 
світі. 
128. я один знаю істинну заслугу або 
цінність ваших справ, бо навіть ви самі не 
можете судити про них. Іноді маленька 
справа буде здаватися тобі дуже великою, а 
про інших ти навіть не будеш знати, що їхня 
заслуга дійшла до Мене. (106, 49 -50) 
129. ви, натовпи, що слухали Мене, - коли ж 
ви вийдете зі свого усамітнення та темряви? 
Ви свідомо затягуєте підготовку, 
побоюючись протистояння? Істинно кажу 
вам: боїться тільки той, хто не приготувався 
духовно; а хто знає Моє Слово і любить 
свого Господа і свого ближнього, той не має 
чого боятися, і замість того, щоб уникати 



людей, він шукає зустрічі з ними, щоб 
поділитися з ними тим, що він отримав. 
Вивчивши і осмисливши моє вчення, він 
застосовує його на практиці. (107,41) 
130. це послання має світло для всіх релігій, 
для всіх сект і деномінацій, і для різних 
способів керівництва людьми. Але що ви 
зробили з Моїм словом, учні? Ви хочете, 
щоб дерево цвіло саме так? Дозвольте їй 
розквітнути, бо потім оголосять, що вона 
принесе плід. 
131. чому ви приховуєте ці послання і не 
приносите світові сюрприз цієї нової ери з 
цією Доброю Новиною? Чому ви не смієте 
сказати світові, що голос Христа звучить 
серед вас? Говоріть і свідчіть про Моє 
вчення своїми ділами любові; бо якщо одні 
закриють вуха, щоб не чути вас, інші 
відкриють їх, і тоді ваш голос буде для них 
солодким і мелодійним, як пісня солов'я. 
(114, 46) 
132. людство чекає Моїх нових учнів; але 
якщо ви, Мої працівники, покинете насіння і 
знаряддя праці через страх перед думкою 
світу, то що станеться з цим людством? 
Невже ви не відчули відповідальності своєї 
місії? 
133. ваша совість ніколи не обманює вас, і 
вона завжди підкаже вам, чи виконали ви 
свій обов'язок. Неспокій, який ви 
відчуваєте, є ознакою того, що ви не 
виконували моїх вказівок. (133, 10) 
134. ви іноді скаржитеся, що кількість 
послідовників Мого Слова зростає дуже 
повільно. Але я кажу вам, що ви повинні 
скаржитися на себе, бо ви маєте завдання 
збільшувати і примножувати натовпи, які 
утворюють цю спільноту. Але якщо у ваших 
серцях немає віри, якщо ваші духовні дари 
не розвинені, якщо вашому розуму бракує 
світла духовних знань, то як ви переконаєте 
невіруючого? Як ти будеш зворушувати 
його внутрішньо своєю вірою і своєю 
любов'ю, якщо ці чесноти не розвинені у 
твоєму серці? 
135 Той, хто не розуміє, не може привести 
до розуміння; той, хто не відчуває, не 
пробудить почуття. Тепер зрозумійте, чому 
ваші вуста затиналися і заїкалися, коли ви 
опинилися перед необхідністю засвідчити 
Моє Слово. 
136 Хто любить, той не заїкається, хто 
вірить, той не боїться. Той, хто відчуває, має 

багато можливостей довести свою щирість і 
правдивість. (172, 24 - 26) 
137. 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 ваш 
висхідний розвиток стане справжнім, до вас 
полетять потрібні слова, бо ви своїми 
справами любові поясните, хто ви є, хто вас 
навчив і куди ви йдете. (72, 27) 
138. кажу вам: Чого ви чекаєте, щоб звіщати 
Добру Новину? Ви хочете пророкувати на 
руїнах? Я говорю вам і відкриваю вам все, 
щоб ви завжди мали мудру відповідь на 
кожне питання, яке задають вам ваші 
ближні. Майте на увазі, що на вас будуть 
накидатися серйозні аргументи, які 
наповнять страхом тих, хто не 
підготовлений. 
139. 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, зрозуміє, що воно ні в чому не 
суперечить тому, що Я говорив і пророкував 
вам у минулі часи. 
140. 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. 
141. тих, хто залишається вірним Моїм 
заповідям і зустрічає битву, Я покрию 
покровом, під яким вони будуть 
захищатися, і вони пройдуть через кожну 
критичну ситуацію неушкодженими. 
142. хто погано посіє це насіння або хто 
заплямує чистоту цієї справи, буде судимий 
щогодини, гнаний людьми і неспокійний. 
Нехай кожна людина пізнає дерево, яке 
вона виростила, за смаком його плодів. 
143. я маю в запасі великі чудеса на час 
духовної боротьби мого народу - чудеса і 
справи, які вразять вчених і науковців. 
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. (63, 42 - 44) 



144. істинно кажу вам: світ проти вас, і до 
цього Я готую вас, щоб ви знали, як 
захищати справу вашої віри зброєю любові 
та милосердя. Кажу вам, ви переможете, 
навіть якщо про вашу перемогу ніхто не 
знає. 
145 Тепер ваша жертва не буде кривавою 
жертвою, але ви все ще будете зазнавати 
наклепів і зневаги. Але Учитель буде поруч, 
щоб захистити і втішити вас, бо жоден учень 
не буде покинутий. (148, 17) 
146. люди, не звикайте більше до розпусти, 
боріться з нею, не вихваляючись чистотою, і 
не обурюйтеся гріхами своїх ближніх. 
Будьте тактовними, точними і 
доброзичливими у своєму мовленні і у своїх 
діях, тоді світ дослухається до вас і також 
зверне увагу на ваші повчальні слова. Чи 
потрібно вам ще раз повторювати, що перш 
ніж передавати це вчення, ви повинні 
прожити його? (89, 66) 
147. необхідно, щоб Мій народ з'явився 
серед народів і показав приклад 
братерства, злагоди, милосердя і 
розуміння, як воїн миру серед тих, хто знову 
зловживає божественним вченням, щоб 
сваритися, кривдити один одного і забирати 
життя. (131, 58) 
148. нарешті, зрозумійте, що ви всі любите 
одного і того ж Бога, і не сваріться через 
різницю в тому, в якій формі той чи інший 
реалізував цю любов. 
149. ви повинні зрозуміти, що є істоти, в 
яких вірування, традиції та звичаї пустили 
настільки глибоке коріння, що вам буде 
нелегко викорчувати їх з першого разу, коли 
ви будете їх навчати. Наберіться терпіння, і 
з роками ви цього досягнете. (141, 9) 
150 Оскільки 1950 рік наближається до 
завершення, серед багатьох з вас будуть 
невпевненість і сумніви. 
151. чому деякі сумніваються в Моїх 
одкровеннях, які мають більший розум, ніж 
ті, хто вірить у Моє явлення? Тому що не 
людські знання, не розум можуть судити 
про Мою істину, і коли людина розуміє це, її 
охоплює страх перед усім новим, перед 
усім невідомим для неї, щоб несвідомо 
відкинути це. 
152. але ви, слабкі, неосвічені, які не 
можуть досягти висоти тих, кого визнають 
своїм розумом, - це ті, які увірували, і ви 
здатні заглиблюватися в таємниці 

духовного. Чому? Бо саме Дух відкриває 
розуму Вічне Життя і його чудеса. 
153. людський інтелект являє собою силу, з 
якою ви зараз будете вести бій, і за 
допомогою нього людина створила для 
себе ідеї і концепції духовного, які не були 
відкриті їй через дух. 
154 Для цієї боротьби ви повинні бути 
сильними - силою, яка також походить від 
духа. Ваша сила ніколи не буде 
ґрунтуватися ні на тілі, ні на силі грошей, ні 
на земних засобах підтримки. Тільки ваша 
віра в правду, яка живе в вас, зробить вас 
переможцями в цьому конфлікті. (249, 44 - 
46) 
155. не бійтеся, якщо вас називають 
загубленим - простягніть руку допомоги 
всім. Врахуйте, що ця робота, яка є 
істинною для вас, може здаватися 
фальшивою для інших, оскільки в їхніх очах 
їй не вистачає освячення, яке отримали 
релігії для того, щоб бути визнаними. 
156. якщо ви вірите в Мене, якщо ви вірите, 
що Я даю про Себе знати в словах цих 
глашатаїв, то не бійтеся суду ваших 
ближніх. Бо Моє вчення настільки 
красномовне, а Моє послання містить 
стільки істин, що, якщо ви вмієте добре 
користуватися цією зброєю, вас навряд чи 
можна перемогти. 
157 Ніхто не зможе засудити вас за те, що 
ви прагнете правди, досконалості. На це ви 
всі маєте священне право, і для цього вам 
дана свобода прагнути до світла. (297, 51 - 
53) 
158. коли ти почнеш виконувати свою місію 
і дійдеш до народів, до найвіддаленіших 
народів, навіть до пралісів, ти зустрінешся з 
людьми і даси їм зрозуміти, що всі ви - 
брати, ти даси їм свідчення Мого духовного 
вчення. Тоді ви будете вражені доказами 
любові, які Я дам вам. 
159 Там, серед тих, хто відрізаний від 
цивілізації, але також дуже далекий від 
людської розбещеності, ви знайдете 
великих духовних істот, які поповнять ряди 
народу Ізраїлю. 
160 Хворі отримають цілющий бальзам на 
шляху твоєму і одужають; пригноблені 
заплачуть востаннє, але сльози їхні будуть 
сльозами радості. 
161. за ті докази, що ви дасте, народ 
поблагословить Господа та Його учнів, ви 



будете прославлені, як сталося того дня, 
коли ваш Учитель входив до Єрусалиму. 
162. але навіть серед тих, хто підбадьорює 
вас, будуть чоловіки і жінки, сповнені 
духовних дарів, якими ви володієте. В 
одних їхній дар пророцтва вразить вас, в 
інших - мій цілющий бальзам буде 
невичерпним, в третіх - моє слово буде 
литися, як кришталево чиста вода. Таким 
чином ви побачите, як дари Святого Духа 
з'являться серед ваших братів і сестер, як 
невичерпне насіння. (311, 38 - 40) 
163. люди, псевдомир зараз панує в 
народах, але ви не повинні проголошувати, 
що настав мир. Стули пельку. Справжній 
мир не може постати на фундаменті страху 
чи матеріального комфорту. Мир повинен 
випливати з любові, з братерства. 
164. люди зараз будують на піску, а не на 
камені, а потім, коли хвилі знову 
піднімуться і будуть битися об ці стіни, 
будівля зруйнується. (141,70 - 71) 
165. з "Першої Ери" Я говорив з вами через 
Моїх пророків, щоб направляти вас, але не 
примушувати вас виконувати Мій Закон. 
166. але пройшов час, і людський дух 
розвинувся, досяг зрілості і тепер може 
розуміти свою місію як дух. Людство, яке 
так близько до прірви, до загибелі, 
потребує від вас духовної допомоги. 
167 Це битва, остання битва, найстрашніша і 
найжахливіша битва між темрявою і 
світлом. Всі духи темряви об'єднуються в 
цей час, і всі духи світла повинні 
протистояти цій силі. 
168 Ви, що чули Мене, що носите в собі 
світло Святого Духа, пробудіться! Більше не 
витрачайте час на земні задоволення, на 
тимчасові цілі. Боротьба за людство, 
боротьба за те, щоб Царство Отця прийшло 
в цей світ. Це місія, яку я даю всім, від 
найменш освічених до найбільш освічених. 
169. з вами духовний світ, і перш за все 
Отець, повний любові, повний милосердя - 
Отець, який з безмежним болем бачить 
страждання, які люди завдають один 
одному. 
170 Це битва світла проти темряви, і кожен 
з вас повинен боротися до перемоги. (358, 
20-23) 

Розділ  63 - Повчання для церков і 

всіх учнів Христових  
 
Духовна діяльність Христа  
1 Радійте в Моїй присутності, улюблені 
люди, влаштуйте свято в серці своєму, 
вигукуйте з радості, бо нарешті ви 
пережили "День Господній". 
2 Ви боялися приходу того дня, бо все ще 
мислили, як стародавні, і вважали, що 
серце вашого Отця мстиве, що Він затаїв 
образу за завдані Йому образи, і що тому 
Він має серп, бич і чашу страждань, які 
готові помститися тим, хто так багато і так 
часто ображав Його. 
3 Але великим було ваше здивування, коли 
ви побачили, що в Дусі Божому не може 
бути ні гніву, ні люті, ні пориву, ні відрази. 
Хоча світ ридає і плаче, як ніколи раніше, 
причина не в тому, що Отець дав йому цей 
плід їсти і цю чашу пити, а в тому, що це 
урожай, який людство зараз пожинає через 
свої справи. 
4 Істинно, що про всі згубні події, розв'язані 
за цей час, вам було повідомлено 
заздалегідь. Але через те, що вони були 
оголошені вам, не думайте, що ваш Господь 
посилає їх вам у покарання. Навпаки, Я в усі 
часи застерігав вас від зла, від спокус і 
допомагав відновлювати вас після падінь. 
Більше того, я забезпечив вас усіма 
засобами, необхідними для того, щоб ви 
могли врятуватися. Але ви також повинні 
усвідомити, що ви завжди були глухими і 
невірними до Моїх закликів. (160, 40 - 41) 
5 Горе тим, хто не докладе зусиль, щоб 
запалити свого світильника в цей час, бо 
вони заблукають! Подивіться, як скрізь ще 
панують тіні, хоча це час світла! 
6 Ви знаєте з Мого Слова, що Я обрав цей 
народ [Мексику], щоб виявити Себе в ньому 
в Моєму Третьому Пришесті, але ви не 
знаєте причини цього. Учитель, який не 
хоче мати таємниць від своїх учнів, був 
таємницею для вас. Він приходить, щоб 
відкрити вам все, що вам потрібно знати, 
щоб ви могли точно відповісти тим, хто вас 
запитує. 
7 Я бачив, що мешканці цього куточка землі 
завжди шукали Мене і любили Мене, і хоча 
їхнє поклоніння не завжди було 
досконалим, Я приймав їхні наміри і їхню 



любов як квітку невинності, жертви і болю. 
На вівтарі Моєї Божественності завжди була 
присутня ця запашна квітка. 
8 Ви були підготовлені для виконання цієї 
великої місії в "Третій Ері". 
9. сьогодні ви знаєте, що Я перевтілив серед 
вас народ Ізраїля, бо Я відкрив його вам. Ви 
знаєте, що насіння, яке живе у вашому єстві, 
і внутрішнє світло, яке веде вас, - це те 
саме, що Я вилив на дім Якова в Першу Еру. 
10 Ви ізраїльтяни за духом, ви духовно 
володієте насінням Авраама, Ісаака та 
Якова. Ви є гілками того благословенного 
дерева, яке дасть тінь і плоди людству. 
11 Ось чому Я називаю вас первістками і 
чому Я шукав вас у цьому часі, щоб через 
вас зробити Моє Третє Об'явлення відомим 
світові. 
12 Моя воля полягає в тому, щоб "народ 
Ізраїлю" духовно піднявся серед людства, 
щоб вони могли побачити справжнє 
"воскресіння у плоті". (183, 33 - 35) 
13 Чи ви думали, що Я дам слово Своє всім 
народам землі? Ні! І в цьому Моє нове 
одкровення подібне до того, що було в 
минулі часи, коли Я відкривав Себе 
окремому народові, а потім перед ним 
ставилося завдання викласти і поширити 
Добру Новину і посіяти насіння, яке він 
отримав у Моєму посланні. (185, 20) 
14 Надайте іншим народам пробудитися до 
нових часів, коли вони побачать землі, 
спустошені повенями, народи, знищені 
війною, і моровицю, що знищує життя. Ці 
народи - зарозумілі у своїх науках і приспані 
пишнотою своїх храмів - не впізнають Моє 
слово в цій непомітній формі, не відчують 
Моє одкровення в дусі. Тому спочатку 
повинна струснутися земля, і природа 
скаже людям: "Виповнився час, і Господь 
прийшов до вас". 
15 Для того, щоб людство прокинулося, 
розплющило очі і ствердило, що це Я 
прийшов, влада і зарозумілість людини 
повинна бути спочатку уражена. Але ваше 
завдання - спостерігати, молитися і 
готуватися. (62, 53) 
16. я обіцяв вам колись повернутися до 
людства, і ось я тут, щоб виконати цю 
обіцянку, незважаючи на те, що минуло 
багато століть. Ваш дух прагнув моєї 
присутності в своєму прагненні до миру, в 
своєму голоді до істини, в своєму прагненні 

до знань, і мій Дух зійшов, щоб дозволити 
вам почути настанову відповідно до часу, в 
якому ви живете. Як люди можуть хотіти 
продовжувати жити так, як вони жили досі? 
Вже не відповідає часу продовжувати 
перебувати в духовному застої, або в 
духовній інерції у виконанні обрядів і 
традицій. (77, 19) 
17. багато людей з визнаною освітою у світі 
не зможуть впізнати Мене в такому вигляді 
і відречуться від Мене. Але не дивуйтеся 
цьому, бо Я сповістив вам це давно, коли 
сказав вам: "Благословенний Ти, Отче, що 
відкрив істину Свою малолітнім і приховав її 
від учених і розсудливих". 
18. але це не тому, що Я приховую Свою 
істину від когось, а скоріше тому, що ті, чий 
розум необтяжений, у своїй [духовній] 
бідності або нікчемності, можуть краще 
відчувати Мене, тоді як обдаровані, чий 
розум переповнений теоріями, філософіями 
і доктринами віри, не можуть ні осягнути, ні 
відчути Мене. Але Правда, яка є для всіх, 
прийде до кожного в призначений час. (50, 
45) 
19 Хто знає Мій закон, а затаює його, не 
може називатися Моїм учнем. Хто передає 
Мою істину тільки устами, а не серцем, той 
не бере Мене за приклад. Хто говорить про 
любов, а своїми справами доводить 
протилежне, той є зрадником мого вчення. 
20. хто заперечує чистоту і досконалість 
Марії, той нерозумний, бо у своєму 
невігластві він кидає виклик Богові і 
заперечує Його силу. Хто не визнає Моєї 
істини в "Третій Ері" і заперечує безсмертя 
духу, той ще спить і не прислухається до 
пророцтв минулих часів, які сповіщали про 
одкровення, що переживає людство в цей 
час. (73,28 - 29) 
21 Вони прийдуть і випробують Мене, бо 
хочуть довести вам, що ви помиляєтесь. 
Якщо Я не скажу їм Свого Імені, вони 
скажуть, що Я - не Я, а якщо Я відповім на 
їхні запитання, поставлені з поганими 
намірами, вони відречуться від Мене з ще 
більшим завзяттям. 
22. тоді Я скажу їм: Хто хоче ввійти в 
Царство Світла, нехай шукає його серцем 
своїм. Але той, хто хоче жити, не визнаючи 
Мене, утримує божественне знання від 
власного духу і тим самим робить все, що є 



ясним і світлим одкровенням, для нього 
таємницею і таємницею. (90, 49 - 50) 
23. тепер Я з вами лише тимчасово, як і 
колись. Вже наближається час, коли Я 
більше не буду говорити з вами, але 
людство так і не відчуло Моєї присутності. 
24 З "гори", з якої Я посилаю вам Своє 
Слово і споглядаю вас, Мені доведеться 
вигукнути напередодні Мого відходу: 
"Людство, людство, ви, що не знали, Хто був 
з вами!" Так само, як і в "Другій Ері", 
незадовго до Своєї смерті Я подивився на 
місто з гори і вигукнув у сльозах: 
"Єрусалиме, Єрусалиме, ти, що не пізнав 
добра, яке було з тобою". 
25 Не за світ Він плакав, а за дух людський, 
що все ще був без світла і мусив пролити 
багато сліз, щоб дійти до істини. (274, 68 - 
69) 
26 Багато століть минуло з того дня, коли Я 
дав вам Моє Слово і Мої останні настанови 
через Ісуса, але сьогодні Я з'являюся вам як 
Святий Дух, щоб виконати Мою обіцянку, 
дану вам. 
27 Я не став людиною, Я приходжу в Дусі, і 
побачать Мене тільки ті, хто вдягнутий. 
28. в той час як ви вірите в Моє Слово і 
йдете за Мною, інші не приймають Моїх 
проявів і заперечують їх. Мені довелося 
надати їм великі докази, і завдяки їм я 
поступово переміг їхню невіру. 
29. любов і терпіння, які Я завжди виявляв 
до вас, дають вам зрозуміти, що тільки ваш 
Отець може любити і наставляти вас таким 
чином. Я охороняю тебе і роблю твій хрест 
легким, щоб ти не спіткнувся. Я даю вам 
відчути Мій мир, щоб ви могли йти своїм 
шляхом, сповнені довіри до Мене. (32, 4) 
30. Моє Слово, Моє повчальне слово 
сьогодні, мабуть, призначене тільки для 
вас, але насправді воно призначене для 
всіх, бо його мудрість і любов охоплює весь 
всесвіт, об'єднує всі світи, всіх втілених і 
невтілених духовних істот. Приходьте до 
Мене, якщо ви потребуєте Мене; шукайте 
Мене, якщо ви відчуваєте себе 
загубленими. 
31 Я Отець твій, що знає твої страждання і 
потішає тебе. Я вселяю в вас любов, якої ви 
так потребуєте - і до себе, і для того, щоб 
нести її тим, хто вас оточує. 
32. якщо ви істинно визнаєте Мою 
присутність за мудрістю, яку Я відкриваю 

через цих носіїв голосу, то також визнайте, 
що настав час розпочати конструктивну 
роботу на духовному шляху. 
33. о, якби всі покликані поспішили; істинно 
кажу вам, стіл Господній був би 
переповнений учнями, і всі вони їли б одну 
й ту ж саму їжу! Але прийшли не всі 
запрошені, вони зайнялися різними 
справами, відсунувши Божественний 
Поклик на другий план. 
34 Блаженні ті, що прийшли поспіхом, бо 
вони отримали свою нагороду. (12, 76 - 80) 
35. не всі слухають Мене тут, хто отримав 
духовні дари за цей час. Подивіться, скільки 
порожніх місць за столом, тому що багато 
Моїх малих дітей, отримавши пільги, пішли 
і ухилилися від обов'язків і доручень. О, 
якби вони ще знали тут, на землі, обітниці, 
які давав Мені кожний дух, перш ніж 
прийти на землю! (86, 43) 
36. я заповідаю вам Третій Заповіт у цей 
час, але ви навіть не зрозуміли перших 
двох. Якби ви були готові в цей час, то не 
було б необхідності, щоб Моє Слово було 
почуте матеріально, бо тоді Я говорив би 
духовно, а ви відповідали б Мені своєю 
любов'ю. (86, 49) 
37 Це світло "Третьої Ери". Але випробуйте 
того, хто каже, що не Бог говорить до вас, а 
оцей чоловік. Істинно кажу вам: доки Мій 
божественний промінь не осяє його розум, 
ви не зможете витягти з нього слова 
духовної цінності та істини, навіть якщо 
будете погрожувати йому смертю. 
38 Немає нічого дивного в тому, що так 
само, як дух використовує своє тіло, щоб 
говорити і давати про себе знати, він на 
короткий час відривається від нього, щоб 
дати можливість Отцеві всіх духів дати про 
себе знати замість нього: Боже. 
39. я приходжу до вас, бо ви не знаєте, як 
прийти до Мене, і навчаю, що 
найприємніша молитва, яка доходить до 
Отця, - це та, що піднімається з вашого духу 
в тиші. Саме ця молитва притягує Мій 
промінь, через який ви Мене чуєте. Не пісні 
і слова радують Мою Божественність. (59, 
57 - 59) 
40. ви не можете стверджувати, що Моє 
Слово незрозуміле або що воно містить 
недосконалості, бо від Мене не може 
виходити ніякої двозначності. Якщо ви 
знайдете в ньому якусь помилку, 



приписуйте її поганій передачі 
голосоносцем або своєму поганому 
розумінню, але ніколи - Моєму вченню. 
Горе глашатаєві, який спотворює Моє 
слово! Горе тому, хто погано передає Моє 
вчення і знецінює його, бо він буде 
відчувати безперервний докір своєї совісті і 
втратить спокій свого духу! (108, 51) 
41 Назустріч вам кажу вам: Якщо ви не 
хочете, щоб Я використовував грішні тіла, 
щоб дарувати вам Свою любов, покажіть 
Мені праведного, чистого, вкажіть Мені 
серед вас того, хто вміє любити, і Я 
запевняю вас, що Я буду використовувати 
його. 
42 Зрозумійте, що Я використовую 
грішників, щоб привести грішників; бо Я не 
прийшов спасти праведників, бо вони вже в 
Царстві Світла. (16, 25) 
Подивіться, як це зернятко, хоч як ви погано 
за ним доглядали, не вмирає; подивіться, як 
воно перемогло темряву і пастки, 
перешкоди і випробування, і продовжує 
проростати і розвиватися день за днем. 
Чому це насіння не вмирає? Тому що істина 
безсмертна, вічна. 
44. тому ви побачите, що коли це вчення, 
здається, часом зникає, це буде саме тоді, 
коли з'являються нові і пишні пагони, щоб 
допомогти людям зробити ще один крок 
вперед на шляху до одухотворення. (99, 20) 
45 Вивчіть Моє вчення і скажіть Мені, чи 
можна включити це вчення в одну з ваших 
релігій. 
46. я відкрив вам його всеосяжні 
характеристики і його універсальне 
значення, яке не обмежується частиною 
людства або [певними] народами, але 
виходить за межі планетарної орбіти 
вашого світу і включає в себе нескінченність 
з усіма її світами життя, де - як і в цьому світі 
- також мешкають діти Божі. (83, 6) 
47 Зрозумійте, що Моє Слово не є і не може 
бути новою релігією. Ця праця є тим світлим 
шляхом, на якому всі ідеології, 
віросповідання та релігії духовно 
об'єднаються, щоб увійти у браму Землі 
Обітованої. (310, 39) 
48 Моя настанова, на якій живиться ваш 
дух, хоче перетворити вас на майстрів, на 
вірних апостолів Святого Духа. (311, 12) 
49. я представляю вас людям як моїх слуг, 
як тринітарно-марійних спіритуалістів 

третьої епохи - 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. (70, 36) 
50 Не тільки ті, хто чув Моє Слово через 
людський орган розуміння, будуть 
називатися дітьми цього народу. Кожен, хто 
бере свій хрест - кожен, хто любить цей 
закон і поширює це насіння, буде 
називатися працівником у Моєму 
винограднику, апостолом Моєї справи і 
дитиною цього народу, навіть якщо він не 
почув Мене через це проголошення. (94, 
12) 
51. як ви можете думати, люди, що те, що 
ви збираєтеся разом у різних місцях 
зібрання, є підставою для того, щоб 
тримати дистанцію один від одного? Тільки 
невігластво заважає вам усвідомити духовні 
узи, які об'єднують усіх дітей Господніх. 
(191, 51) 
52. коли ви відвідуєте те чи інше або різні 
місця зібрання і чуєте одне і те ж слово 
через їхніх речників, ваше серце 
наповнюється захопленням і вірою, і ви 
сприймаєте це вчення як справжній доказ 
того, що ці спільноти об'єднані завдяки 
своїй духовності. Якщо ж ви відвідуєте 
неповноцінний прояв, то відчуваєте, що вас 
поранили в серце, і ви розумієте, що немає 
тієї єдності або прояву, який повинен бути 
присутнім в цьому народі. (140, 71) 
53. хочу, щоб ви були моїми добрими і 
смиренними учнями - тими, хто не 
претендує на призначення або почесті в 
суспільстві, але щоб вашим ідеалом було 
лише досягнення досконалості через 
чесноти і виконання моїх вказівок, щоб 
ваше життя стало прикладом для 
наслідування. Яка користь від почесних 
місць, звань або імен, якщо ви не маєте 
заслуг, щоб по праву володіти ними? (165, 
17) 
54. моє Діло - не одне з багатьох навчань, 
не чергова секта у світі. Це одкровення, яке 
Я приніс вам сьогодні, є Вічним Законом. 
Але скільки ритуалів ви додали до неї через 
брак духовності і розуміння, скільки 
нечесності, поки остаточно не спотворили її. 
Скільки актів поклоніння ви ввели в Моє 



Вчення, кажучи і вірячи, що все, що ви 
робили, було натхненно і наказано Мною. 
(197, 48) 
55. незабаром ви опинитеся серед людей, 
які втомилися від зовнішніх культів і 
втомилися від їх "релігійного фанатизму". 
Тому я кажу вам, що послання 
одухотворення, яке ви донесете до них, 
досягне їхніх сердець, як свіжа і освіжаюча 
роса. 
56. чи вважаєте ви, що якщо ви прийдете до 
них з фанатичними культами і способами 
дій, які суперечать одухотворенню, то світ 
може визнати вас носіями божественного 
послання? Істинно кажу вам, що вас 
приймуть за фанатиків нової секти! 
57 Зважаючи на ясність, з якою Я говорю з 
вами, є ті, хто кажуть Мені: "Учителю, як це 
можливо, що ми повинні відкинути багато 
культових актів, які Роке Рохас залишив нам 
у спадок?". 
58. для цього Я вам скажу, що навів вам той 
приклад з "Другої Ери", коли Я дав 
зрозуміти людям, що вони забули Закон, 
який є основним, заради дотримання 
обрядів, формальностей, традицій і свят. 
59. я нагадав вам про цей вчинок вашого 
Вчителя, щоб ви зрозуміли, що і сьогодні ви 
повинні забути традиції і обряди, навіть 
якщо ви навчилися їм від Роке Рохаса, 
подібно до того, як люди того часу 
успадкували їх від Мойсея. 
60. я не хочу сказати, що вони навчили вас 
чомусь поганому - ні. Вони були змушені 
лише вдаватися до символів і дій, які мали 
б допомогти людям зрозуміти божественні 
одкровення. Але як тільки ця мета була 
досягнута, необхідно було усунути кожну 
нині непотрібну форму поклоніння або 
алегорії, щоб дати можливість засяяти 
світлу істини. (253, 29 - 32) 
61. скільки болю завдали Моєму Серцю 
слуги, які не зрозуміли Мій Закон; і скільки 
болю нині завдають ті, хто, хоча Я навчав і 
призначав їх, сьогодні дали притулок 
сумнівам, невпевненості і в результаті свого 
нерозуміння і свого егоїзму заявили, що Я 
залишуся серед людей ще на деякий час; 
що згідно з їхньою людською волею Я ще 
раз пошлю Свій Вселенський Промінь і 
продовжуватиму давати про Себе знати 
протягом тривалого часу. 

62. тому Я сказав вам: коли Я виявляв 
нерішучість, невпевненість або розбіжність 
волі в Своєму слові? Ніколи, воістину, бо 
тоді Я вже не був би досконалим, не був би 
вашим Богом і вашим Творцем. 
63. в Мені - рішучість, єдина Воля, і тому Я 
говорю так ясно, як яскраве світло дня, щоб 
усі могли відчути Мене в Моїй Присутності, 
Моїй Сутності і Моїй Силі, щоб дух міг 
пізнати [глибинну] Причину і Слово, які Я 
дав через людську здатність до розуміння. 
64 Учитель промовляє до вас: Людина 
звела будівлі і назвала їх церквами, і в цих 
місцях люди, які входять, роблять поклони, 
живлять фанатизм і ідолопоклонство, 
поклоняються тому, що створила сама 
людина. Це огидно в Моїх очах, і тому Я 
видалив від вас, народ Ізраїлю, все, що ви 
спочатку знали і чули, щоб ви відмовилися 
від свого фанатизму. 
65. доми молитви народу Ізраїля будуть 
відомі людству, вони не будуть зачинені, бо 
вони дадуть притулок слабким і 
заблукалим, втомленим і хворим. Через 
ваше оснащення, через слухняність Моїй 
вищій Волі і дотримання Мого Закону Я 
буду свідчити про Себе в справах істинних 
учнів Моєї Божественності. 
66 Нехай вас не засмучує, що з'являються 
також фальшиві глашатаї, фальшиві 
церковні лідери, фальшиві "працівники", 
що їх богохульні вуста говорять до людей, 
стверджуючи, що Моє Слово і Мій 
Вселенський Промінь і надалі 
залишатимуться як настанова серед людей. 
67. я відкрию, хто обманщик, хто не 
дотримується закону згідно з Моєю волею, 
хто той, хто лише висловлює свою власну 
волю, і я відкрию справу, яку він зробив 
неправильно, і закон, який він створив, і 
вони будуть відкинуті і вигнані. 
68. бо Я утримаю Божественну благодать і 
силу, і спокуса спіймає їх у свої сіті; і тому 
той, хто шукає їх, не відчує в своєму дусі 
благодаті Мого Святого Духа. (363, 52 - 56) 
69 Якщо ви не проголосите, що ви Мої 
апостоли, то ви ними будете. Хоч ви і 
вчителі, але ви повинні говорити, що ви - 
учні. 
70 Не будеш носити одежі, що вирізняє 
тебе з-поміж інших, не будеш носити книги 
в руках, не будеш будувати домів зборів. 



71 І не буде у вас на землі жодного центру 
чи підвалини для Моєї справи, і ніхто не 
буде над людьми, щоб заступити Моє 
місце. 
72. лідери, яких ви мали до цього часу, є 
останніми. Молитва, одухотворення і 
практика мого вчення виведуть народи на 
шлях світла. (246,30 - 31) 
73. чи Справедливо, запитую Я Моїх учнів, 
що ви представляєте досконалий твір, 
подібний до того, який Я відкрив вам, 
людству таким чином, щоб його оцінили як 
відхилення, або щоб його вважали ще 
однією з доктрин і теорій, які виникли в ці 
часи як плоди пануючого духовного 
замішання? 
74 Чи буде правильно, якщо ви, які так 
любили і навчалися на Моєму Слові, щоб 
ваше свідчення було чистим, потрапите в 
руки земного правосуддя, як жертви ваших 
помилок, або будете переслідувані і 
розсіяні, тому що ваші сусіди вважають вас 
шкідливими? 
75 Чи вважаєте ви, що вчення, якого 
правильно дотримуються, може 
спричинити такі події? Ні, учні. 
76. дозвольте Мені говорити з вами так, бо 
Я знаю, чому Я це роблю. Завтра, коли Я 
вже не буду з вами так розмовляти, ви 
будете знати, чому Я говорив з вами саме 
так, і скажете: "Учитель точно знав, від 
скількох слабкостей ми будемо страждати. 
Ніщо не вислизає від Його мудрості". 
(252,26 - 27) 
77. я готую вас до того часу, коли ви більше 
не будете чути Моє Слово, бо тоді люди 
назвуть вас народом без Бога, народом без 
місця поклоніння, бо у вас не буде величних 
церковних споруд, щоб поклонятися Мені, і 
ви не будете святкувати урочисті акти 
поклоніння, і не будете шукати Мене в 
образах. 
78. а Я залишу вам книгу, як заповіт, що 
буде вам захистом у випробуваннях і 
дорогою, якою ви будете спрямовувати свої 
кроки. Ці слова, які ви чуєте сьогодні через 
глашатая, завтра виллються з Писання, щоб 
ви могли знову освіжитися ними, і вони 
будуть почуті натовпами людей, які 
прийдуть у той час. (129, 24) 
79. я нині заповідаю людству нову книгу, 
новий заповіт; моє слово "Третього Часу", 

божественний голос, який говорив до 
людини при знятті Шостої Печатки. 
80. немає потреби в тому, щоб ваші імена 
або ваші вчинки увійшли в історію. У цій 
книзі моє слово буде як дзвінкий і ясний 
голос, що вічно промовляє до людського 
серця, а мій народ залишить нащадкам слід 
своїх кроків на цьому шляху одухотворення. 
(102, 28 - 29) 
81. примножилися місця зустрічей, де Моє 
Слово заявило про себе, і кожне з них - як 
школа істинного знання, де збираються 
люди, які стають Моїми учнями і з 
нетерпінням приходять, щоб вивчити новий 
урок. 
82. якби кожна з цих громад засвідчила всі 
блага, які вони отримали від Мого 
милосердя, свідченням цих чудес не було б 
кінця. І якби вам довелося зібрати в книгу 
все, що Я сказав від першого Моєго слова 
до останнього через усіх Моїх глашатаїв, то 
це була б робота, яку ви не змогли б 
виконати. 
83. але Я пошлю людству, через 
посередництво Мого народу, "книгу", що 
містить суть Мого Слова і свідчення справ, 
які Я здійснив серед вас. Не бійтеся взяти на 
себе цю місію, бо Я надихну вас записати в 
цій Книзі ті вчення, без яких не обійтися. 
(152, 39 - 41) 
84. суть цього Слова ніколи не змінювалася 
з початку його прояву, коли Я говорив з 
вами через Даміану Ов'єдо. Сенс Мого 
вчення був той самий. 
85 Але де ж суть цих слів? Що з ними 
сталося? Приховані записи тих 
божественних послань, які були першими в 
цей час, коли Моє Слово було так рясно 
поширене серед вас. 
86. необхідно, щоб ці вчення вийшли на 
світло, щоб завтра ви змогли засвідчити 
початок цього прояву. Таким чином, ви 
дізнаєтеся дату мого першого вчення, його 
зміст і зміст останнього, яке принесе вам 
1950 рік - призначений рік, з яким цей час 
одкровення повинен закінчитися. (127, 14 - 
15) 
87. необхідно, щоб ви говорили з тими, хто 
приховує Моє Слово і хто спотворює Моє 
вчення. Говоріть з ними у всій ясності, я 
буду сприяти вам, щоб ви могли відстояти 
перед ними свою точку зору. Бо саме люди 
є причиною того, що моя праця не 



відповідає завтрашньому дню, а мій закон 
фальсифікується, бо вони додали до моєї 
праці те, що їй не належить. (340, 39) 
88. я приніс вам це Слово і дав вам почути 
його вашою мовою, але даю вам завдання 
перекласти його згодом іншими мовами, 
щоб воно стало відомим усім. 
89 Так ви почнете будувати справжню 
"Вежу Ізраїлю" - ту, яка духовно об'єднує всі 
народи в одне ціле, яка об'єднує всіх людей 
в тому божественному, непорушному і 
вічному законі, який ви відчули у світі з вуст 
Ісуса, коли Він сказав вам: "Любіть один 
одного!" (34, 59 - 60) 
 
Духовний Ізраїль і єврейський народ 
90 "Ізраїлем" Я назвав народ, який Я нині 
збираю навколо Мого нового одкровення, 
бо ніхто краще за Мене не знає, який дух 
живе в кожному з покликаних цієї "Третьої 
Ери". 
91. "Ізраїль" має духовне значення, і вам Я 
даю це ім'я, щоб ви усвідомлювали, що ви є 
частиною Божого народу. Бо "Ізраїль" - це 
не народ землі, а світ духів. 
92. це ім'я буде знову відоме на землі, але 
вже без помилок, у своєму істинному 
значенні, яке є духовним. 
93. ви повинні знати походження і значення 
цього імені; ваша віра в те, що ви є дітьми 
цього народу, повинна бути абсолютною, і 
ви повинні мати повне знання про те, від 
кого і чому ви отримали це позначення, 
щоб ви могли протистояти нападкам, які 
прийдуть до вас завтра з боку тих, хто надає 
іншому значенню імені "Ізраїль". (274, 47 - 
50) 
94. я хочу від вас послуху, я хочу, щоб ви 
сформували народ, сильний своєю вірою і 
духовністю, бо так само, як я зробив так, що 
покоління, які походять від Якова, 
розмножувалися, незважаючи на великі 
труднощі, які спіткали цей народ, так само я 
зроблю так, щоб ви, які носите це насіння у 
своєму дусі, були наполегливими у своїй 
боротьбі, щоб ваш народ знову 
розмножився, як зірки на небі і як пісок на 
морі. 
95. я дав вам знати, що ви духовно є 
частиною цього народу ізраїльського, щоб 
ви могли мати більш повне уявлення про 
свою долю. Але при цьому я рекомендував 
вам не проголошувати публічно пророцтва 

з цього приводу до тих пір, поки людство не 
відкриє їх для себе самостійно. 
96. бо оскільки ізраїльський народ ще існує 
на землі, єврей по плоті, то він буде 
заперечувати вам це ім'я і не дасть вам 
його, хоча це не є поважною причиною для 
суперечки. 
97. вони ще нічого не знають про тебе, але 
ти багато знаєш про них. Я відкрив вам, що 
цей народ, який блукає по землі і не має 
душевного спокою, крок за кроком, сам 
того не знаючи, рухається до Розп'ятого, 
якого він визнає своїм Господом і в якого 
попросить прощення за свою велику 
невдячність і жорстокосердя перед 
обличчям Його любові. 
98. Моє Тіло знято з Хреста, але для тих, хто 
століттями відрікався від Мене, Я 
залишаюся прибитим до нього і продовжую 
чекати моменту їх пробудження і покаяння, 
щоб віддати їм все те, що Я пропонував їм, 
а вони не захотіли прийняти. (86, 11- 13) 
99 У цей час не уподібнюйтеся до 
єврейського народу "Другої Ери", який - 
через свою зв'язаність традицією, 
консервативність і фанатизм - не зміг з'їсти 
Хліб Небесний, принесений їм Месією, 
якого вони чекали багато століть. Коли 
прийшов час, воно не змогло впізнати Його, 
бо його матеріалізація завадила йому 
побачити світло істини. (255, 19) 
100 З далеких країн і народів ви побачите 
ваших братів, які прибувають у прагненні до 
визволення свого духу. З тієї давньої 
Палестини вони також прийдуть натовпами, 
як колись племена Ізраїля переходили 
пустелю. 
101. її паломництво було довгим і сумним з 
тих пір, як вона вигнала зі свого лона Того, 
Хто запропонував їй Своє Царство як нову 
спадщину. Але вона вже наближається до 
оазису, де відпочине і замислиться над 
Моїм словом, щоб потім, зміцнившись в 
знанні Мого Закону, продовжити шлях, 
який показує їй її розвиток, так давно 
забутий. 
102. тоді ви почуєте, як багато хто скаже, що 
ваш народ є новою землею обітованою, 
Новим Єрусалимом. Але ти скажеш їм, що 
та Земля Обітована знаходиться за межами 
цього світу, і щоб досягти її, треба йти до неї 
духом, пройшовши через велику пустелю 
випробувань цього часу. Ви також скажете 



їм, що цей народ - лише оазис посеред 
пустелі. 
103. але ви зрозумійте, люди, що оаза 
повинна давати тінь знесиленим 
мандрівникам і, крім того, підносити свою 
кришталево чисту і свіжу воду до 
пересохлих від спраги вуст тих, хто шукає в 
ній притулку. 
104. що є та тінь і та вода, про яку Я говорю 
вам? Моє вчення, люди, Моє божественне 
наставлення в любові-доброті. і на кого Я 
поклав це багатство благодаті і 
благословення? У вас, люди, щоб ви все 
більше звільняли своє серце від усякого 
егоїзму і представляли його чистим 
дзеркалом у кожному своєму творінні. 
105 Чи не сповнилися б ваші уми і серця 
радістю, якби ви своєю любов'ю змогли 
навернути цей народ, настільки 
прив'язаний до своїх традицій і духовно 
застійний, до тринітарно-марійного 
духовного вчення? Чи не було б серед вас 
радості, якби "Старий Ізраїль" навернувся 
через посередництво "Нового Ізраїлю", 
тобто якби перший отримав благодать 
через другого? 
106 Досі ніщо не переконало єврейський 
народ у тому, що він повинен порвати зі 
старими традиціями, щоб досягти свого 
морального і духовного висхідного 
розвитку. Це люди, які вважають, що 
виконують закони Єгови і Мойсея, але 
насправді все ще поклоняються своєму 
Золотому тельцю. 
107. близький час, коли цей заблудлий 
народ, розкиданий по всьому світу, 
перестане дивитися на землю і підніме очі 
до неба в пошуках Того, Хто був обіцяний їм 
від початку як їхній Відкупитель, і Кого вони 
помилково оцінили і вбили, бо вважали 
Його бідним і не знайшли в Ньому нічого 
доброго. (35, 55 - 58) 
108. не сприймайте те, що Я вибрав один 
народ землі з-поміж інших, як перевагу: Я 
однаково люблю всіх Своїх дітей і народи, 
які вони утворили. 
109 Кожен народ приносить на землю свою 
місію, і доля, яку приніс "Ізраїль", - бути 
пророком Божим серед людей, маяком 
віри і шляхом до досконалості. 
110. мої пророцтва і одкровення, які я 
давав вам з перших часів, були витлумачені 

невірно, бо ще не настав час, коли людство 
зрозуміло їх. 
111 У минулому "Ізраїль" був народом 
землі; сьогодні це люди, розсіяні по всьому 
світу; завтра народ Божий буде складатися 
з усіх духовних істот, які разом зі своїм 
Батьком утворять Божественну Сім'ю в 
досконалій гармонії. (221,27 - 30) 
 
Учнівство і духовність  
112 Навчіться любити один одного, 
благословляти, прощати, бути лагідними і 
люблячими, добрими і благородними, і 
зрозумійте, що якщо ви не будете цього 
робити, то ваше життя анітрохи не буде 
відображати справи Христа, вашого 
Вчителя. 
113. я звертаюся до всіх вас і закликаю всіх 
вас усунути недоліки, які стримували вас у 
вашому розвитку протягом багатьох століть. 
(21, 22 - 23) 
114. не забувай, що твоє походження - в 
Моїй любові. Сьогодні ваше 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". (80, 15) 
115 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. 
116. це поля, на яких ви повинні 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 
духу, розуму і совісті проти пристрастей 
плоті, їх самолюбства, їх егоїзму, їх 
матеріалізації. Але поки ви не переможете 
себе, як ви можете щиро говорити про 
любов, про послух, про смирення, про 
одухотворення своїх ближніх? (73, 18 - 19) 
117 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. 
118 Воїни, які їх захищають, повинні 
боротися з великими зусиллями і великою 
вірою. Де ці воїни добра, активного 
милосердя і миру? Ви думаєте, що це так? 
119. ви досліджуйте себе зсередини і 
скажіть Мені, що ви не такі. Натомість кажу 
вам, що при доброму бажанні ви всі 
можете належати до тих солдатів. Як ви 
думаєте, для чого Я прийшов до вас? (64, 
16) 
120 Любіть, говоріть, коли треба, - мовчіть, 
коли треба, нікому не кажіть, що ви Мої 
обранці. Уникайте лестощів і не афішуйте 
добро, яке ви робите. Працюйте в тиші, 
засвідчуючи своїми справами любові 
істинність Мого вчення. 
121 Любити - твоя доля. Любіть, бо таким 
чином ви змиєте свої вади, як з 
теперішнього життя, так і з минулих життів. 
(113, 58 - 59) 
122. відкидайте лестощі, бо це зброя, яка 
знищить ваші благородні почуття. Це меч, 
який може вбити ту віру, яку я запалив у 
ваших серцях. 
123. як ти можеш дозволити людям 
зруйнувати вівтар, яким ти володієш у 
найпотаємнішій частині свого єства? (106, 
47 - 48) 
124. не плутайте смиренність з убогістю 
одягу. Не думайте, що смиренним є той, хто 
має в собі почуття меншовартості і з цієї 
причини змушений служити іншим і 
схилятися перед ними. Кажу вам, що 
істинне смирення в тому, хто, хоча і здатний 
судити, що він є хтось, і знає, що володіє 
якимись знаннями, але бажає упокорити 
себе перед іншими і отримує задоволення 
від того, що ділиться з ними тим, що має. 
125 Яке вдячне почуття відчуваєш, коли 
відчуваєш, що людина, яка користується 
повагою серед чоловіків, проявляє до тебе 
любов, розуміння, смиренність. Ви можете 
передати те ж саме почуття тим, хто 
знаходиться нижче вас або відчуває себе 
так само. 
126 Вмійте кланятися, вмійте простягати 
руку допомоги, не відчуваючи зверхності, 
вчіться бути зрозумілими. Кажу вам, що в 
таких випадках радіє не тільки той, хто 

отримує доказ любові, допомогу або 
розраду, але й той, хто дає, бо знає, що над 
ним є Той, Хто сам дав йому докази любові і 
смирення, і Він є його Богом і Господом. 
(101, 60 + 62) 
127 Живіть чисто, смиренно, просто. 
Виконуйте все праведне в людському світі, 
а також все, що стосується вашого духу. 
Вилучіть зі свого життя зайве, штучне, 
шкідливе, а натомість наповніть себе всім 
тим, що є доброго у вашому існуванні. (131, 
51) 
128. не бачити ні в кому ворога, бачити в 
усіх людях своїх братів і сестер - ось ваша 
місія. Якщо ви будете наполегливі в цьому 
до кінця, справедливість і любов 
переможуть на землі, і це дасть вам мир і 
безпеку, яких ви так прагнете. (123, 65) 
129 Дайте своєму серцю свободу, щоб 
почати відчувати біль інших. Нехай воно не 
буде заклопотаним і стурбованим, 
відчуваючи тільки те, що стосується вас. Не 
будьте більше байдужими до випробувань, 
які переживає людство. 
130. коли ваша любов буде настільки 
великою, що зможе охопити багатьох 
людей, щоб любити їх так, як ви любите тих, 
хто має вашу кров і є плоть від вашої плоті? 
131. якби ви знали, що ви більше духом, ніж 
тілом, то багато хто не повірив би в це. Але 
кажу вам: ви, безумовно, брати і сестри 
більше за духом, ніж за тілом, бо дух 
належить вічності, а тіло - минуще. 
132 Отже, візьміть до уваги той факт, що 
сім'ї тут, на землі, виникають сьогодні і 
розпадаються завтра, тоді як духовна сім'я 
існує вічно. (290, 39 - 41) 
133. невже ви, що чуєте ці слова, думаєте, 
що я можу посіяти у ваших серцях 
неприязнь або недоброзичливість до тих 
ваших співвітчизників, які сповідують інші 
віросповідання? Ніколи, учні, саме ви 
повинні почати показувати приклад 
братерства і злагоди, дивлячись на всіх і 
люблячи всіх з тією ж любов'ю, з якою ви 
дивитеся на тих, хто поділяє ваш спосіб 
мислення. (297, 49) 
134. я знаю, що чим більші твої знання, тим 
більшою буде твоя любов до Мене. Коли Я 
кажу вам: "Любіть Мене", чи знаєте ви, що 
Я кажу вам? Любіть правду, любіть добро, 
любіть світло, любіть один одного, любіть 
справжнє життя. (297, 57 - 58) 



135 Знайте, учні, що мета вашої боротьби - 
це такий стан душі, якого не може досягти 
жоден біль, і ця мета досягається 
заслугами, боротьбою, випробуваннями, 
жертвами і зреченнями. 
136. зверніть увагу на ті приклади терпіння, 
віри, смирення і покірності, які ви іноді 
виявляєте в деяких своїх ближніх. Вони - 
духи, послані Мною, щоб показати приклад 
чесноти серед людства. На перший погляд, 
доля цих істот сумна, але у своїй вірі вони 
знають, що прийшли виконати місію. 
137. ви отримали великі приклади Моїх 
посланців і учнів у вашій історії - імена, які 
вам відомі; але з цієї причини не нехтуйте 
малими прикладами, які ви зустрічаєте на 
своєму життєвому шляху. (298, 30 - 32) 
138. не думайте, що тільки в лоні 
ізраїльського народу були пророки, 
предтечі і духи світла. Деяких з них Я 
посилав і до інших народів, але люди 
вважали їх богами, а не посланцями, і 
створювали релігії і культи на основі їхніх 
вчень. (135, 15) 
139 Учні, завжди спочатку дивіться на 
"скалку", яку маєте у своєму оці, щоб мати 
право дивитися на "скалку", яку має ваш 
брат. 
140. цим я хочу сказати вам, що ви не 
повинні використовувати моє вчення для 
засудження способів дій ваших 
співвітчизників у різних конфесіях. 
141. істинно кажу вам: на всіх цих шляхах є 
серця, які шукають Мене через благородне 
життя, сповнене жертв. 
142 Проте учень знову і знову запитує 
Мене, чому Я допускаю таку різницю 
світоглядів, які іноді суперечать один 
одному, створюють розбіжності і 
викликають ворожнечу між людьми. 
143 На це Учитель говорить тобі: Це було 
дозволено, тому що немає двох духів, які 
мали б абсолютно однакове розуміння, 
однакове світло, однакову віру, а також 
тому, що тобі була надана свобода волі у 
виборі твого шляху. Вас ніколи не 
примушували йти шляхом Закону, а 
запрошували до цього, зберігаючи тим 
самим свободу для набуття справжніх 
заслуг у прагненні до Істини. (297, 23 - 24) 
144. я хочу, щоб ви навчилися не бути 
необачними у своїх судженнях і не 

дозволяти першим враженням поспішно 
визначати вас. 
145. я даю вам цей натяк, щоб, коли ви 
тлумачите Моє Слово, а також коли ви 
судите про доктрини, релігії, філософії, 
культи, духовні одкровення або науки, ви 
могли зрозуміти, що те, що ви знаєте, - це 
не все, що існує, і що істина, яку ви знаєте, - 
це лише мінімальна частина абсолютної 
істини, яка проявляється тут одним 
способом, але яка може проявлятися 
багатьма іншими, невідомими вам 
способами. (266, 33) 
146. поважайте релігійні переконання 
ваших співвітчизників і, коли ви входите до 
їхніх храмів, схиляйте голови в щирій 
побожності, знаючи, що Я присутній на 
кожній службі. 
147. не відрікайтеся від світу, щоб слідувати 
за Мною, і не відокремлюйте себе від Мене 
під приводом того, що у вас є обов'язки в 
світі. Навчіться об'єднувати обидва закони в 
один. (51, 53) 
148. хіба Я не благословляю все людство, не 
віддаючи переваги нікому? Цією "мантією" 
благословення оточені і добрі, і смиренні, і 
зарозумілі, і злочинці. Чому ви не берете з 
Мене приклад? Чи відчуваєте Ви огиду до 
вчинків інших людей? 
149. не забувайте, що ви є частиною 
людства, що ви повинні любити його і 
прощати, а не відкидати, бо це було б 
подібно до почуття огиди до самих себе. 
Все, що ти бачиш у своєму ближньому, ти 
сам маєш в більшій чи меншій мірі. 
150 Тому Я хочу, щоб ви навчилися розуміти 
свою внутрішню сутність, щоб ви могли 
пізнати своє духовне і моральне обличчя. 
Таким чином ви будете знати, як судити 
себе і матимете право дивитися на інших. 
151 Не шукай недоліків у ближніх твоїх, а 
тих, що маєш, досить. (286, 41 - 42) 
152. чи вірите ви, що виконуєте Мою 
заповідь про любов один до одного, коли 
егоїстично обмежуєте свою любов до своєї 
сім'ї? Чи вважають релігійні громади, що 
вони виконують ту найвищу заповідь, коли 
визнають лише своїх віруючих і відкидають 
тих, хто належить до іншої конфесії? 
153. великі народи світу, які вихваляються 
цивілізацією і прогресом - чи можуть вони 
стверджувати, що досягли духовного 
прогресу і слідують настановам Ісуса, коли 



всі їхні зусилля спрямовані на підготовку до 
братовбивчої війни? 
154. о, люди, ви ніколи не цінували цінності 
Мого Слова і не хотіли сидіти за Господнім 
столом, бо він здавався вам занадто 
скромним! Але мій стіл продовжує чекати 
на вас з хлібом і вином життя для вашого 
духу. (98, 50 - 51) 
155. не вважайте Мою роботу тягарем і не 
кажіть, що виконання прекрасного 
завдання любити Отця і своїх ближніх є 
важким для вашого духу. Що є справді 
важким, так це хрест власного і чужого зла, 
за який треба плакати, стікати кров'ю і 
навіть вмирати. Невдячність, нерозуміння, 
егоїзм і наклеп ляжуть на вас тягарем, якщо 
ви дасте їм притулок. 
156. неслухняній людині виконання Мого 
Закону може здатися важким і складним, 
бо він досконалий і не сприяє ні злу, ні 
брехні. Для слухняних же закон є їхнім 
захистом, підтримкою і спасінням. (6, 16 - 
17) 
157 І ще кажу вам: Люди повинні вірити в 
людей, повинні мати віру і довіру один до 
одного, бо ви повинні прийти до 
переконання, що ви всі потрібні один 
одному на землі. 
158. не думай, що Мені приємно, коли ти 
кажеш, що віриш у Мене, знаючи, що 
сумніваєшся в усьому світі. Бо ось чого Я 
чекаю від вас: щоб ви любили Мене 
любов'ю, яку виявляєте до ближнього, і 
прощали тим, хто вас кривдить; щоб ви з 
любов'ю допомагали найбіднішим, 
найменшим і найслабшим, любили своїх 
ближніх без розбору і виявляли найбільшу 
безкорисливість і правдивість у всіх ваших 
справах. 
159. вчіться у Мене, бо Я ніколи не 
сумнівався у вас, вірте у своє спасіння і 
надійтеся, що ви візьмете себе в руки, щоб 
досягти істинного життя. (167, 5 - 7) 
160 Любіть Отця вашого, милуйте 
ближнього вашого, відокремлюйтесь від 
усього, що шкодить вашому людському 
життю або вашому духові. Цьому вчить вас 
моє вчення. Де ви бачите труднощі і 
неможливості? 
161. ні, любі мої, підкорятися Моєму Слову 
не неможливо: складно не це, а ваше 
вдосконалення, оновлення і 
одухотворення, бо вам не вистачає 

піднесених почуттів і високих прагнень. Але 
оскільки Я знаю, що всі ваші сумніви, 
незнання і нерішучість повинні зникнути, Я 
продовжуватиму вчити вас, бо для Мене 
немає нічого неможливого. Я можу 
перетворити каміння на хліб вічного життя і 
змусити кришталево чисту воду бити зі 
скель. (149, 63 - 64) 
162. нагадую вам про Закон - про те, що не 
можна викреслити зі своєї совісті, не можна 
забути серцем, не можна поставити під 
сумнів, бо він продиктований Мудрим 
Розумом, Вселенським Розумом, для того, 
щоб кожна людина внутрішньо володіла 
тим світлом, яке вивело б її на шлях до Бога. 
163 Необхідно мати глибокі знання Закону, 
щоб усі життєві вчинки ґрунтувалися на 
правді і справедливості. Без знання Закону 
ви неминуче зробите багато помилок. Але я 
прошу вас: Невже ваша совість ніколи не 
виводила вас на світло знань? Істинно кажу 
вам, що совість ніколи не була бездіяльною 
або байдужою. Це ваше серце, це ваш 
розум, які відкидають внутрішнє світло, 
зачаровані блиском світла зовнішнього, 
тобто пізнанням світу. (306, 13 - 14) 
164. 164. Сьогодні, коли Я даю детальне 
пояснення Моєму вченню, Я повинен дати 
вам зрозуміти, що все, що ви робите поза 
законами, які керують духом або тілом, йде 
на шкоду їм обом. 
165. совість, інтуїція і знання - це 
провідники, які вкажуть вам безпечний 
шлях і допоможуть уникнути падінь. Ці вогні 
належать духу, але треба зробити так, щоб 
вони засяяли. Коли ця ясність буде в 
кожному з вас, ви вигукнете: "Отче, Твоє 
насіння спасіння проросло в моєму єстві, і 
Твоє Слово нарешті розквітло в моєму 
житті". (256, 37 - 38)  
166. я прийшов, щоб дати вашому духові 
велич - велич, засновану на виконанні мого 
закону, який є моєю любов'ю. Але ви 
повинні довести, що гідні цієї величі, 
виконуючи свою місію слідування за 
Вчителем. (343, 29) 
167. я завжди казатиму вам: користуйтеся 
тими задоволеннями, які може дати вам 
ваш світ, але насолоджуйтеся ними в 
рамках Мого закону, і ви будете 
досконалими. 



168. знову і знову ви чуєте докори сумління, 
і це тому, що ви не гармонізували тіло і дух 
через даний Мною закон. 
169 Часто ти продовжуєш грішити, бо віриш, 
що не будеш прощений. Це помилкова 
думка, бо Моє Серце - це двері, які завжди 
відчинені для того, хто кається. 
170 Чи не залишилося у Вас надії, яка б 
спонукала Вас сподіватися на краще 
майбутнє? Не дайте себе охопити зневірі та 
відчаю. Пам'ятайте про Мою любов, яка 
завжди з вами. Шукайте у Мене відповідь 
на свої сумніви, і незабаром ви відчуєте 
себе просвітленими новим одкровенням. 
Світло віри і надії засяє в глибині вашого 
духу. Тоді ви будете захистом слабких. (155, 
50 - 53) 
171. завжди живіть духовно пильними, щоб 
ви могли прощати від щирого серця тих, хто 
вас скривдив. Подумайте заздалегідь, що 
той, хто кривдить свого ближнього, робить 
це тільки тому, що йому не вистачає 
духовного світла; але я кажу вам, що 
прощення - це єдине, що може принести 
світло в ці серця. Образа або помста 
збільшують темряву і приносять 
страждання. (99, 53) 
172. ваша совість, яка вимагає і очікує від 
вас досконалих вчинків, не залишить вас у 
спокої, поки ви не даруєте справжнє 
прощення вашим ближнім. 
173. за що тобі ненавидіти тих, хто тебе 
кривдить, якщо вони - лише щаблі на шляху 
до Мене? Якщо ви прощаєте, то здобуваєте 
собі заслугу, і коли будете в Царстві 
Небесному, то на землі впізнаєте тих, хто 
допомагав вам у вашому духовному 
сходженні. Тоді ви будете просити Отця, 
щоб і вони знайшли засоби для свого 
спасіння і прийшли до свого Господа, і ваше 
заступництво зробить так, що вони 
отримають цю благодать. (44, 44 - 45) 
174. не відвертайтеся від тих, хто у відчаї 
своєму хулить Мене або вас. Я дарую тобі 
краплю Свого бальзаму для них. 
175. будьте готові пробачити будь-кого, хто 
заподіяв вам біль у тому, що вам 
найдорожче. Істинно кажу вам, що кожного 
разу, коли ви даруєте щире і справжнє 
прощення в одному з цих випробувань, це 
буде ще одним етапом, на який ви 
підніметеся на своєму духовному шляху 
розвитку. 

176. чи будеш ти після цього відчувати 
образу і відмовляти в прощенні тим, хто 
допомагає тобі наблизитися до Мене? 
Невже ти відмовишся від духовної 
насолоди брати Мене за приклад і 
дозволиш насильству затьмарити твій 
мозок, щоб відповісти на кожен удар? 
177. істинно кажу вам, що це людство ще не 
знає сили прощення і чудес, які воно 
творить. Як тільки вони повірять у Моє 
Слово, вони переконаються в цій істині. 
(111, 64 - 67) 
178. любі люди: єднайтеся з вашими 
братами, щоб, перебуваючи в спілкуванні зі 
Мною, через любов, яку Я надихнув вас, ви 
могли прощати навіть найтяжчі образи. 
Чому не можна прощати того, хто не відає, 
що робить? Він не знає, бо не усвідомлює, 
що робить це зло самому собі. (359, 25) 
179 Прощайте так часто, як вас можуть 
ображати. Навіть не думайте про те, скільки 
разів ви повинні прощати. Ваше 
призначення настільки високе, що ви не 
повинні зачепитися за ці плацдарми шляху, 
бо дуже великі завдання чекають вас далі 
попереду. 
180 Ваш дух завжди повинен бути готовий 
до любові, розуміння і добра, щоб ви могли 
піднятися на вищі рівні. 
181 Подібно до того, як у минулі часи багато 
ваших братів і сестер своїми працями 
вписали прекрасні сторінки у Вічну Книгу 
Духа, ви продовжите цю історію в їхній 
спадкоємності, як приклад і на радість 
новим поколінням, які прийдуть на землю. 
(322, 52) 
182 Плекайте мир, любіть його і поширюйте 
всюди, бо як він потрібен людству! 
183 Нехай вас не бентежать мінливі життєві 
обставини, щоб ви завжди залишалися 
сильними і готовими віддати те, що маєте. 
184 Той мир, який є надбанням кожного 
духу, в цей час втік і поступився місцем 
війні, яка приносить мучеництво народам, 
руйнує інститути і знищує духи. 
185 Причина в тому, що зло заволоділо 
людським серцем. Ненависть, непомірні 
амбіції, нестримна жадібність 
поширюються і завдають шкоди. Але яким 
коротким буде їхнє правління. 
186. для вашої радості і заспокоєння 
повідомляю вам, що ваше звільнення вже 
близько, що багато людей працюють для 



цієї мети, прагнучи вдихнути атмосферу 
братерства, чистоти і здоров'я. (335, 18) 
187 Ви повинні займатися активною 
благодійністю протягом усього життя, це 
ваше завдання. Ви маєте багато талантів, 
щоб безкорисливо допомагати у різний 
спосіб. Якщо ви знаєте, як себе підготувати, 
ви зробите те, що ви називаєте 
неможливим. 188. акт любові, який ви 
робите з монетою - хоча це теж акт любові - 
все ж таки буде меншим. 
189. ви повинні нести любов, прощення і 
мир у серця ваших ближніх. 
190 Я більше не хочу, щоб фарисеї та 
лицеміри були захищені в Моєму Законі. Я 
хочу учнів, які відчувають біль своїх 
ближніх. Всіх, хто покається, Я прощу, 
незалежно від того, до якої секти чи церкви 
вони належать, і вкажу їм істинний шлях. 
(10, 104 - 107) 
191 Слухайте Мене: будьте смиренні у світі і 
сійте в ньому добро, щоб пожинати плоди 
його на Небесах. Якщо вам не приємно 
мати свідків, коли ви робите зло, то чому ж 
вам приємно мати їх, коли ви робите 
добро? Чим ви можете похвалитися, адже 
ви лише виконали свій обов'язок? 
192 Зрозумій, що хвалебні промови 
шкідливі для твого духу, оскільки ти ще 
такий недосвідчений і людський. 
193 Чому ви очікуєте, що відразу після того, 
як зробите добре діло, Отець ваш дасть вам 
нагороду за нього? Хто так думає, той не діє 
безкорисливо, а тому його милосердя 
фальшиве, а його любов далека від істини. 
194 Нехай світ бачить, як ви робите добрі 
справи, але не для того, щоб отримати 
почесті, а лише для того, щоб давати добрі 
приклади і вчення і свідчити про Мою 
Істину. (139, 56 - 58) 
195. коли ваш дух опиниться в "духовній 
долині", щоб дати звіт про своє 
перебування і справи на землі, Я найбільше 
запитаю вас про все, про що ви просили і 
що зробили на благо ваших ближніх. Тоді 
ви згадаєте Мої слова в цей день. (36,17) 
196 У "Другій Ері" 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. 
197. чи зможеш ти нести на своїх плечах 
хрест любові і жертовності для ближнього і 

таким чином увійти в Мою Присутність? 
Бачите, Я послав вас на Землю для цього, 
тому ваше повернення відбудеться тоді, 
коли ви станете переді Мною з виконаною 
місією. Цей хрест буде тим ключем, який 
відкриє для вас ворота обіцяного Царства. 
(67,17 - 18) 
198. я не прошу вас кидати все, як просив 
тих, хто пішов за Мною в Другу Еру, як 
просив Я тих, хто пішов за Мною. 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. (80, 13) 
199 Зрозумійте, що ви повинні змінитися 
духовно і фізично, що багато ваших звичаїв і 
традицій - спадщина ваших предків - 
повинні зникнути з вашого життя, щоб 
звільнити місце для одухотворення. (63, 15) 
200. в даний час ви не всі розумієте, що 
означає "одухотворення", і не розумієте, 
чому Я прошу вас досягти цього 
внутрішнього піднесення. Чи можеш ти бути 
готовим і слухняним Моїм заповідям, якщо 
навіть не усвідомлюєш, про що Я тебе 
прошу? 
201 Але деякі розуміють ідеал, який 
Учитель вселяє своїм учням, і вони 
поспішають слідувати його вказівкам. 
(261,38) 
202. якщо ви дійсно бажаєте стати 
майстрами в одухотворенні, ви повинні 
бути наполегливими, терплячими, 
старанними і уважними, бо тоді у вас буде 
можливість поступово пожинати плоди 
ваших праць на цьому шляху, завдяки чому 
ви будете накопичувати досвід, який є 
світлом, який є знанням істинного життя. 
(172, 9) 
203. я приношу новий урок, завдяки якому 
ви навчитеся жити на землі духовно, що є 
істинним життям, призначеним для людей 
Богом. 
204. я вже говорив, що "одухотворення" не 
означає ні фанатизму, ні релігійного 
фанатизму, ні надприродних практик. 
Одухотворення - це гармонія духу з тілом, 
дотримання Божих і людських законів, 
простота і чистота в житті, абсолютна і 
глибока віра в Отця, впевненість і радість у 



служінні Богу в ближньому, ідеали 
досконалості моралі і духу. (279, 65 - 66) 
205 Ви запитуєте себе, що означає "сім 
сходинок небесних сходів", і ваш Учитель з 
упевненістю говорить вам: число сім 
означає духовність, саме ту духовність, яку 
Я хочу бачити в Моєму обраному народі 
Ізраїлі. 
206. ти повинен прийти до Мене з усіма 
своїми чеснотами і розвиненими 
здібностями. На сьомій сходинці або стадії 
вашого розвитку ви прибудете до Мене і 
побачите, як Небеса відкриють свої ворота, 
щоб прийняти вас. (340, 6) 
207. по-перше, зрозумійте, що поки люди 
не досягнуть повного одухотворення, вони 
потребуватимуть матеріальних храмів і 
ставитимуть перед своїми очима 
скульптури або зображення, які зроблять 
Мою присутність відчутною для них. 
208. ступінь одухотвореності або 
"матеріалізму" людей можна оцінити за 
характером їхнього релігійного поклоніння. 
Матеріаліст шукає Мене в земних речах, і 
якщо він не бачить Мене згідно зі своїми 
бажаннями, він представляє Мене якимось 
чином, щоб відчути, що він має Мене перед 
собою. 
209 Той, хто розуміє Мене як Духа, відчуває 
Мене в собі, поза собою і в усьому, що його 
оточує, бо він став Моїм власним храмом. 
(125, 49 - 51) 
210. принесіть Мені духовне поклоніння і не 
будьте подібні до тих, хто будує церкви і 
вівтарі, вкриті золотом і дорогоцінним 
камінням, подібні до тих, хто здійснює 
тривалі паломництва, карає себе грубими і 
жорстокими бичуваннями, припадає до 
землі з молитвами на устах і молебнями, 
але так і не зміг віддати Мені свої серця. Я 
наставляв вас через совість, і тому кажу 
вам: хто говорить і говорить про те, що він 
зробив, і сурмить про це, той не має заслуги 
перед Отцем Небесним. (115, 9) 
211. щоб виконувати Мій закон, ви повинні 
молитися, завжди підносити свій дух до 
Отця вашого. 
212. я бачив, що ти віддаєш перевагу 
усамітненню і тиші, щоб молитися, і ти 
добре робиш, якщо шукаєш натхнення 
через молитву або якщо хочеш подякувати 
Мені. Але так само кажу вам молитися в 
будь-якій ситуації, в якій би ви не 

опинилися, щоб у найважчі моменти свого 
життя ви знали, як закликати Мою 
допомогу, не втрачаючи при цьому 
незворушності, самовладання, віри в Мою 
присутність і впевненості в своїх силах. (40, 
34 - 35) 
213 Розкажи Мені мовчки про свої 
страждання, довірся Мені про свої бажання. 
Хоча Я знаю все, Я хочу, щоб ти поступово 
вчився формулювати свою власну молитву, 
поки не будеш готовий здійснювати 
досконале спілкування свого духу з Отцем. 
(110, 31) 
214. ви усвідомили, який вплив має 
молитва, і зрозуміли незмірну силу, 
закладену в ній, коли ви підносите її вгору - 
як для того, щоб відвернути духовну 
потребу, так і для того, щоб просити про 
вирішення матеріальної потреби. 
215. пам'ятайте, що часто достатньо було 
вимовити слово "Батько", щоб все ваше 
єство затремтіло і щоб ваше серце 
наповнилося втіхою, яку дає Його любов. 
216. знай, що коли твоє серце кличе Мене з 
палкістю, Мій дух також тремтить від 
радості. 
217 Якщо ти назвеш Мене "Батьком", якщо 
це ім'я прорветься зсередини тебе, твій 
голос буде почутий на небесах, і ти вихопиш 
якусь таємницю у Божественної Мудрості. 
(166, 49 - 51) 
218 Необхідно, щоб ви навчилися просити, 
чекати і отримувати, і щоб ви ніколи не 
забували передавати те, що Я дарую вам, 
що є найбільшою заслугою. Моліться за тих, 
хто день за днем гине на війні. Я дарую тим, 
хто молиться з чистим серцем, що до 1950 
року всі, хто поліг на війні, піднімуться 
духовно до світла. (84, 53) 
219 Сьогодні ви ще учні і не завжди здатні 
зрозуміти Мій урок. А поки що промовляйте 
до Бога серцем, думками, і Він відповість 
вам у глибині вашого єства. Його послання, 
яке промовлятиме у вашій совісті, буде 
ясним, мудрим, люблячим голосом, який ви 
потроху відкриєте для себе і до якого 
згодом звикнете. (205, 47) 
220. не дивуйтеся і не обурюйтеся, коли Я 
скажу вам, що вся пишність, сила і 
помпезність ваших релігійних громад 
повинні зникнути, і що - коли це станеться - 
вже буде накритий духовний стіл, за яким 



будуть харчуватися натовпи, голодні за 
любов'ю і правдою. 
221. багато людей, почувши ці слова, будуть 
заперечувати, що вони належать мені. Але 
тоді я запитаю у них, чому вони 
обурюються, і що вони, власне, захищають? 
Їхнє життя? Я це відстоюю. Мій закон? Я 
також стежу за цим. 
222 Не бійтеся, бо ніхто не помре, 
захищаючи мою справу; помре тільки зло, 
бо добро, правда і справедливість будуть 
жити вічно. (125, 54 - 56) 
223. чи не здається вам неймовірним, що 
цей науковий і матеріалістичний світ знову 
відчуває схильність до одухотворення? 
Кажу вам, що немає нічого неймовірного, 
бо моя сила безмежна. Внутрішнє 
піднесення, віра, світло і добро є більш 
нагальною потребою для духу, ніж їжа, 
пиття і сон для вашого тіла. 
224. навіть якщо дари, здібності і 
властивості духу довгий час перебували в 
сплячому стані, вони пробудяться на Мій 
заклик і спричинять повернення 
одухотворення до людей з усіма його 
чудесами і одкровеннями, які будуть 
більшими, ніж ті, що були в минулі часи, бо 
тепер ви краще здатні розуміти їх. (159, 7 - 
8) 
 
Розвиток  
225 Так само, як ти бачиш, як розвивається 
тіло людини, так само розвивається і дух у 
ній. Але тіло у своєму розвитку зустрічає 
межу, а дух потребує багатьох тіл і вічності, 
щоб досягти своєї досконалості. Це і є 
причина вашого перевтілення. 
226 Ти народився чистим, простим і 
непорочним, як зернятко, з батьківського і 
материнського творчого духу Бога. Але не 
помиляйтеся, бо бути чистим і простим - це 
не те саме, що бути великим і досконалим. 
227 Можна порівняти її з дитиною, яка 
щойно народилася, і досвідченою 
людиною, яка навчає дітей. 
228 Це буде твоєю долею на всіх етапах 
життя, як тільки твій дух розвинеться. Але як 
повільно прогресує ваш дух! (212, 57 - 60) 
229 Вивчайте, думайте уважно, бо декого 
бентежить думка про те, як це можливо - 
якщо ваш дух є часткою Моєї 
Божественності - щоб він страждав? І якщо 
світло духу - це іскра світла Святого Духа - то 

як він може бачити себе тимчасово 
огорнутим темрявою? 
230. усвідомте, що цей шлях розвитку має 
на меті набуття достатніх заслуг перед 
Богом, завдяки яким ви зможете 
перетворити свій дух з невігласа і 
нерозвиненого духу на великого духа 
світла, що сидить праворуч Отця. (231, 12) 
231. я хочу, щоб ти був добрим, і більше 
того, я бажаю, щоб ти став досконалим. Бо 
хоч ти і незначний на вигляд, але ти 
більший за матеріальні речі і світи, бо ти 
маєш життя вічне, ти - іскра мого світла. 
232. Ви - духовні істоти. Ви повинні 
усвідомити, що таке дух, щоб зрозуміти, 
чому Я закликаю вас на шлях до 
досконалості. (174,60 u.) 
233 Ви підкоряєтеся закону еволюції, це і є 
причина ваших перевтілень. Тільки мій дух 
не потребує еволюції: Я незмінний. 
234. Від самого початку Я показав вам 
драбину, по якій духовні істоти повинні 
піднятися, щоб досягти Мене. Сьогодні ви 
не знаєте, на якому рівні буття ви 
знаходитесь, але коли ви знімете свою 
оболонку, ви дізнаєтеся свій ступінь 
розвитку. Не стійте на місці, бо ви будете 
перешкодою для тих, хто прийде після вас. 
235 Будьте об'єднані духом, хоча ви живете 
на різних рівнях, і одного разу ви будете 
об'єднані на сьомому рівні, найвищому, і 
насолоджуватиметеся Моєю любов'ю. (8, 
25 - 27) 
236. я говорив вам, що ви приходили на 
землю не один раз, але ваш дух приймав 
тілесні оболонки стільки разів, скільки було 
необхідно для його розвитку і 
вдосконалення. Тепер маю додати, що від 
вас також залежить, чи буде час досягнення 
мети коротшим або довшим, відповідно до 
вашого бажання. (97, 61) 
237 Хто з вас може довести, що він не 
існував до цього життя? Хто з тих, хто 
абсолютно впевнений, що переживе ще 
одне втілення, може довести, що його 
рахунок з Отцем зведений і що на його боці 
"мають" ще є заслуги? 
238 Ніхто не знає, на якому рівні 
досконалості він знаходиться. Тому 
боріться, любіть і йдіть до кінця. (46, 58 - 59) 
239. для того, щоб Я міг дати вам ці нові 
одкровення, необхідно було, щоб у 
проміжку, який лежав між Моїм проявом 



людству як людини і Моїм приходом у дусі 
в цей час, ви пройшли через багато 
перевтілень на землі, щоб, коли Я зажадав 
від вас минулого уроку, ваш дух знав, як 
відповісти, і щоб, коли Я дарував йому нові 
одкровення, він був у змозі зрозуміти їх. 
(13, 52) 
240 Скільки разів вам доведеться 
повернутися на Землю, щоб мати тіло, 
через яке ви могли б ще ясніше виявляти 
послання, яке ви несете світові? 
241 Нехай твій дух, як жайворонок, відчуває 
і насолоджується своєю весною в цьому 
житті, і нехай він знайде необхідний досвід 
у своєму паломництві, щоб повернутися до 
Мене. 
242 Поки багаті накопичують скарби, які є 
надто тлінними, тобі слід накопичувати 
досвід, істинне знання. (142, 72) 
243 В цей час ви будете боротися проти 
невігластва людства, яке, хоча і 
матеріалізоване в усіх сферах, є менш 
жорстоким і більш високорозвиненим 
завдяки досвіду, який воно набуло в своїх 
минулих втіленнях. 
244 Якщо ви знаєте сьогодні когось, хто не 
розуміє і не виражає своє поклоніння Богу 
так, як це робить більшість, - навіть якщо це 
вас відштовхує і ви ображаєтесь на це, - ви 
більше не кричите, що його треба спалити 
живцем. (14, 21 - 22) 
245 Чи боїтеся ви говорити зі своїми 
ближніми про перевтілення духу? Хіба ви 
не переконані в люблячій справедливості, 
що міститься в ньому? 
246 Порівняйте цю форму спокути з вічним 
покаранням у безперервному пекельному 
вогні - ідеєю, яку людство використовує для 
залякування людського розуму. Скажи 
Мені, який з цих двох типів дає тобі 
уявлення про божественну, досконалу і 
милосердну справедливість. 
247 В одному - жорстокість, безмежна 
образа, помста, в іншому - лише прощення, 
батьківська любов, надія на осягнення 
вічного життя. Яке ж велике спотворення 
зазнало Моє вчення в результаті поганих 
інтерпретацій! 
248. я готую вас до бою, бо знаю, що з вами 
будуть боротися через те, чого ви будете 
навчати. Але якби ваших побратимів, які 
воюють з вами в цей час, застала смерть, і я 
запитав би їх - коли вони помруть у гріху, - 

чому вони віддають перевагу: вічному 
вогню, в який вони вірять, або можливості 
очиститися в новому житті, - істинно кажу 
вам, вони віддали б перевагу другому 
рішенню, навіть якщо, засліплені 
фанатизмом, їм довелося б боротися з ним 
у своєму житті. (120, 15 - 17) 
249. 249. Досить знати - як Я говорив вам у 
Слові Моєму, - що перевтілення духу є 
істина, і вже у ваших серцях запалюється 
світло, і ви ще більше захоплюєтеся Моєю 
люблячою справедливістю. 
250 Порівняйте теорії та різні інтерпретації, 
які конфесії дали цим вченням, і зробіть 
вибір на користь тієї, яка містить найбільше 
справедливості і має найбільше підстав. 
251. але істинно кажу вам, що це одне з 
одкровень, яке найбільше схвилює дух у 
цей час, коли пробуджується внутрішнє 
знання цієї великої істини. (63, 76) 
252 Ви повинні стверджувати, що 
реінкарнація духу є однією з великих істин, 
яку людство повинно знати і в яку повинно 
вірити. 
253. деякі підозрюють це, приймають і 
вірять у це з інтуїції, як у щось таке, чого не 
може бракувати в Моїй люблячій 
справедливості до людей. Але буде також 
багато тих, хто назве вас богохульниками і 
брехунами. 
254. не бійтеся, те саме сталося з моїми 
апостолами, коли вони проповідували 
воскресіння з мертвих, як навчав Ісус. За 
проповідь такого вчення священики і судді 
кидали їх до в'язниці. 
Пізніше світ прийняв це одкровення, хоча 
можу вас запевнити, що він не зміг осягнути 
повного сенсу того вчення, так що Мені 
необхідно прийти в цей час і навчити вас, 
що "воскресіння плоті" може відноситися 
тільки до перевтілення духу, оскільки це 
суть і причина життя - те, що в істині вічне. 
Для чого потрібно воскрешати мертві тіла, 
адже вони були лише тлінним одягом духу? 
256 Плоть занурюється в землю і змішується 
з нею. Там вона очищується, 
перетворюється і постійно піднімається до 
нового життя, а дух продовжує розвиватися 
вгору, продовжує йти до досконалості, і 
коли він повертається на землю, то для 
нього це є воскресіння до людського життя, 
а також для його нової тілесної оболонки - 
воскресіння в єднанні з духом. 



257. але матеріальне не має нетлінної 
природи, тоді як духовне має нетлінну 
природу, і тому Я ще раз кажу вам, що саме 
вашого духу Я шукаю, якого Я навчаю і 
якого Я хочу мати зі Мною. (151,56 - 58) 
258. твій дух важко тягне за собою ланцюг, 
створений життями, які Я дарував тобі як 
можливості для твого вдосконалення, 
якими ти не скористався. Кожна істота є 
ланкою в цьому ланцюгу. Але якщо ви 
спрямуєте своє життя за Моїм вченням, 
якщо будете дотримуватися Закону, то 
більше не прийдете в цей світ страждати. 
Якщо ви пустите час на самоплив, не 
вивчаючи Моє Слово, то Я, що є Час, здивую 
вас. Учіться, щоб зайняти своє місце в Моїй 
Справі. 
260. я хочу, щоб нерозуміння і різні думки 
про мою божественність припинилися. 
Зрозумійте, що ви всі вийшли від одного 
Бога. (181, 63 - 65) 
261 Споглядайте всесвіт і оцінюйте його в 
усій його досконалості і красі. Вона 
створена для того, щоб діти Господні 
надихалися нею і бачили в ній образ Отця. 
Якщо ви так уявляєте собі творіння, ви 
піднесете свої уми до Моєї божественності. 
(169, 44) 
262 Світло цього віку розриває темну завісу, 
що огортала дух людський; воно розриває 
кайдани, які сковували його і не давали 
йому вийти на істинний шлях. 
263 Поправді кажу вам: Не думайте, що 
Моє вчення забороняє досліджувати всі 
галузі знань, бо саме Я пробуджую ваш 
інтерес, ваше захоплення і вашу 
допитливість. Для цього Я наділив вас 
здатністю мислити, щоб вона могла 
безперешкодно рухатися в бажаному 
напрямку. 
264. я дав тобі світло розуму, щоб ти міг 
зрозуміти те, що бачиш на своєму шляху. 
Тому кажу вам: відкривайте, досліджуйте, 
але стежте за тим, щоб ваш підхід до 
проникнення в Мої таємниці був 
шанобливим і смиренним, бо тоді це буде 
воістину дозволено. 
265 Я не заборонив вам знати книги, які 
написали люди, але ви повинні бути 
навчені, щоб не спіткнутися і не впасти в 
помилку. Тоді ви дізнаєтеся, як людина 
починала своє життя і свою боротьбу і як 
далеко вона пройшла. 

266. потім, коли ви будете готові, ви 
повинні звернутися до Мого джерела вчень 
і одкровень, щоб Я міг показати вам 
майбутнє і мету, яка чекає на вас. (179, 22 - 
23) 
267 Запевняю вас: Якщо ви візьмете на себе 
обов'язок з цікавістю і любов'ю вникнути в 
зміст цих вчень, то на кожному кроці будете 
відкривати для себе справжні чудеса 
духовної мудрості, досконалої любові і 
божественної справедливості. Але якщо ви 
будете дивитися на ці одкровення байдуже, 
то не відчуєте всього того, що в них 
закладено. 
268 Не проходьте повз Моє явлення, як 
багато хто з вас проходить повз життя: 
бачачи, не дивлячись, чуючи, не чуючи, і 
думаючи, не розуміючи. (333,11 - 12) 
269. я не хочу, щоб ви вивчали Мій дух або 
що-небудь, що належить до духовного, так, 
ніби це матеріальні об'єкти. Я не хочу, щоб 
ви вивчали Мене, як вчені, бо ви впадете у 
великі і сумні помилки. (276, 17) 
270 Все Моє вчення має на меті змусити вас 
побачити все, що містить у собі ваше єство, 
бо з цього знання народжується світло, що 
дозволяє знайти шлях, який веде до 
Вічного, до Досконалого, до Бога. (262, 43) 
 
Очищення і досконалість  
271. сьогодні ви приносите Мені свої 
страждання, щоб Я полегшив їх, і істинно 
кажу вам, що це - Моє завдання, що Я 
прийшов для цього, бо Я - Божественний 
Лікар. 
272. але перш ніж Мій цілющий бальзам 
почне діяти на ваші рани, перш ніж Моя 
ласка досягне вас, зосередьтеся на собі і 
вивчіть свій біль, дослідіть його, ретельно 
обміркуйте його протягом усього 
необхідного часу, щоб з цього споглядання 
ви могли винести урок, який містить це 
дослідження, а також знання, яке 
приховане в ньому і яке ви повинні знати. 
Це знання буде досвідом, буде вірою, буде 
проблиском в обличчя істини, буде 
поясненням багатьох ваших незрозумілих 
випробувань і уроків. 
273 Досліджуйте біль як щось відчутне, і ви 
відкриєте в ньому прекрасне зерно досвіду, 
великий урок вашого існування, бо біль став 
учителем у вашому житті. 



274 Той, хто сприймає біль як учителя і з 
лагідністю прислухається до його закликів 
до оновлення, покаяння і виправлення, 
згодом пізнає щастя, мир і здоров'я. 
275 Уважно вивчіть себе, і ви відчуєте, 
скільки користі ви отримаєте від цього. Ви 
визнаєте свої недоліки і недосконалості, 
виправите їх і тому перестанете бути 
суддею для інших. (8, 50 - 53) 
276 Мені потрібно було б тільки захотіти 
цього, і ви були б чисті. Але яка була б 
заслуга, якби це Я очистив вас? Нехай 
кожен спокутує свої провини перед Моїм 
Законом, це - заслуга. Бо тоді ви знатимете, 
як уникнути падінь і помилок у 
майбутньому, бо біль нагадуватиме вам 
про них. 
277 Якщо між вчиненим проступком і його 
природними наслідками виникає щире 
каяття, то біль не досягне тебе, бо тоді ти 
вже будеш достатньо сильним, щоб знести 
випробування з покірністю. 
278. світ п'є дуже гірку чашу, але Я не 
покарав його. Але після її болю вона прийде 
до Мене, хто її кличе. Тоді ті, хто були 
невдячними, знатимуть, як віддячити Тому, 
Хто тільки обсипав їхнє існування благами. 
(33, 30 - 31) 
279 Відкиньте надмірну любов до свого тіла 
і змилуйтеся над своїм духом, допоможіть 
йому очиститися і піднестися. Коли ви 
досягнете цього, ви відчуєте, наскільки ви 
станете сильними розумом і тілом. 
280 Пам'ятайте: Якщо розум хворий - як 
може бути мир у серці? А якщо в душі є 
докори сумління - чи може вона 
насолоджуватися спокоєм? (91, 72 - 73) 
281 Якби ця земля давала вам усе, чого ви 
бажаєте, якби не було на ній великих 
духовних випробувань, - хто з вас захотів би 
тоді ввійти в Моє Царство? 
282 Не богохульствуй і не проклинай біль, 
бо ти створив його своїми гріхами. Терпляче 
переносьте це, і це очистить вас і допоможе 
вам наблизитися до Мене. 
283. чи усвідомлюєш ти, наскільки ти 
вкорінений у славі та задоволеннях цього 
світу? Що ж, прийде час, коли бажання 
прибрати вас з нього буде дуже сильним. 
284 Той, хто здатен пройти свої 
випробування через духовне піднесення, 
відчуває мир у цьому подоланні. Хто ходить 
по землі з очима, зверненими до неба, той 

не спіткнеться, і ноги його не поранить 
терня на шляху спокути. (48, 53 - 55 o) 
285 Виконуй своє призначення! Не майте 
бажання повернутися до Мене, не 
пройшовши спочатку шлях, який Я показав 
вам, бо вам буде боляче бачити плями у 
вашому дусі, які він ще не змив, тому що не 
дійшов до кінця свого шляху спокути. 
286. перевтілення пройшли повз вас, але 
багато хто з вас не оцінив безмежної 
благодаті і любові, яку Отець обдарував вас 
ними. 
287. врахуйте: чим більше можливостей, 
тим більша ваша відповідальність, і якщо ці 
можливості не будуть використані, з 
кожною з них тягар спокути і 
компенсаційного правосуддя буде 
збільшуватися. Це той тягар, непосильність 
якого багато істот не розуміють і який тільки 
моє вчення може відкрити вам. (67, 46) 
288 Ті випробування, в яких живуть люди, є 
плодами, які вони зараз пожинають, є 
результатом їхнього власного посіву - 
врожаєм, який іноді є результатом насіння, 
яке вони посіяли за рік до цього, а в інших 
випадках - плодом того, що вони посіяли за 
багато років до цього або в інших втіленнях. 
(178, 2) 
289. не думайте, що наслідки непокори 
негайні - ні. Однак Я кажу вам, що рано чи 
пізно вам доведеться відповісти за свої 
вчинки; навіть якщо іноді вам здавалося, 
що ваш проступок не спричинив за собою 
ніяких наслідків, з огляду на те, що минув 
час, а Моє правосуддя не подало жодного 
знаку. 
290. але ви вже знаєте через Моє Слово, що 
Я невблаганний як Суддя, і що коли прийде 
ваш суд, ви відкриєте свої очі до світла 
совісті. (298, 48) 
291. о духовні істоти, які чують Мене, не 
дозволяйте проблемам земного життя 
залишити на вас свій відбиток, а тим більше 
- зігнути вас. Шукайте світло, яке містить у 
собі кожне випробування, щоб воно 
допомогло вам стати сильними і 
поміркованими. 
292 Якщо духові не вдається підкорити тіло 
[душу], то останнє підкоряє його і панує над 
ним; з цієї причини духовні істоти стають 
слабкими і вважають, що вони вмирають 
разом з плоттю. (89, 11 - 12) 



293 Чи відчували ви у своєму житті фізичну 
пристрасть, яка заволоділа усім вашим 
єством і зробила неможливим для вас 
почути голос совісті, моралі та розуму? 
294 Це сталося, коли дух занепав ще 
глибше, бо тоді спокуси і сила звіра злоби, 
що живе в плоті, перемогли його. 
295 І чи не правда, що ви відчули глибоке 
почуття щастя і миру, коли вам вдалося 
звільнитися від цієї пристрасті і подолати її 
вплив? 
296 Цей мир і радість є наслідком перемоги 
духу над тілом - перемоги, здобутої у 
величезній боротьбі, "кривавій" внутрішній 
битві. Але досить було, щоб дух черпав нові 
сили і піднімався, стимульований і 
підказаний совістю, і вже він перемагав 
пориви плоті [душі] і звільняв себе від 
подальшого затягування в руїну. 
297 У цій боротьбі, у цьому зреченні, у цій 
битві проти самих себе ви побачили, як 
вмирає щось, що жило в вас, але не було 
вашим життям. Це була лише безглузда 
пристрасть. (186,18 - 19) 
298 Усвідомте, що наймогутнішого ворога 
ви маєте всередині себе. Коли ви його 
переможете, то побачите під своїми ногами 
"дракона з сімома головами", про якого 
говорив вам апостол Іоанн. 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. (73, 20) 
299 Незабаром ви зрозумієте, що не життя 
жорстоке до вас, людей, а ви самі жорстокі 
до себе. Ви страждаєте і змушуєте 
страждати тих, хто вас оточує, через 
нерозуміння. Ти відчуваєш себе самотнім, 
бачиш, що тебе ніхто не любить, і стаєш 
егоїстичним і жорстокосердим. (272,34) 
300. зрозумій, що всі страждання цього 
життя, яке ти переживаєш, є наслідком 
людських помилок, бо Я, люблячий тебе, не 
міг би запропонувати тобі таку гірку чашу. 
301. я відкрив вам з найдавніших часів 
Закон як спосіб, за допомогою якого ви 
можете вберегти себе від падінь, від 
руйнування і від "смерті". (215, 65) 
302. сьогодні ви ще не в змозі зрозуміти 
сенс ваших випробувань. Ви вважаєте їх 
непотрібними, несправедливими і 
необґрунтованими. Але я ще скажу вам, 
скільки справедливості і проникливості 

закладено в кожному з них, коли ви 
постарієте, а в інших, коли переступите 
пороги цього світу і оселитеся в духовних 
областях. (301,44) 
303. ще раз кажу вам, що Я сприймаю 
кожну думку і прохання, тоді як "світ" не 
здатний прийняти Моє натхнення, не 
підготувався до того, щоб дозволити Моїм 
божественним думкам засяяти в його 
розумі, і не чує Мого голосу, коли Я 
відповідаю на його заклик. 
304. але Я вірю в вас, вірю в вас, бо Я 
створив вас і наділив вас духом, який є 
іскрою від Мене, і совістю, яка є Моїм 
образом і подобою. 
305 Якби Я сказав вам, що не очікую від вас 
вдосконалення, це було б все одно, що 
заявити, що Я зазнав невдачі в найбільшій 
справі, яка вийшла з Моєї Божественної 
Волі, а цього не може бути. 
306. я знаю, що ви живете в той час, коли 
ваш дух вийде переможцем з усіх спокус, 
які зустрічаються на його шляху. Після цього 
вона підніметься, сповнена світла, до 
нового існування. (238, 52 - 54) 
 
По цей бік і по той бік земного  
307 Працюйте над собою, не чекайте, що 
смерть застане вас непідготовленим. Що Ви 
підготували 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, прихопивши з собою 
втому від цього життя, закарбовану в душі? 
Приготуйтеся, учні, і не будете боятися 
приходу тілесної смерті. 
308. 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. 
309 Якщо ви не прокинетеся - що ви будете 
робити, коли опинитеся на початку нового 
шляху, осяяного світлом, яке здається вам 
невідомим? 
310 Йдіть з цього світу без сліз, не 
залишаючи болю в серцях своїх близьких. 
Відокремлюйте себе, коли настане момент, 
і залиште на обличчі вашого тіла посмішку 
спокою, яка говорить про звільнення 
вашого духу. 



311 Смерть твого тіла не відокремлює тебе 
від істот, які були тобі довірені, і не звільняє 
тебе від духовної відповідальності, яку ти 
несеш за тих, хто був твоїми батьками, 
братами, сестрами або дітьми. 
312 Зрозумійте, що для любові, для 
обов'язку, для почуттів, одним словом, для 
духу смерті не існує. (70, 14 - 19) 
313 Працюйте з великим завзяттям, щоб - 
коли прийде смерть і ви закриєте очі свого 
тіла для цього життя - ваш дух відчув себе 
піднесеним, поки не досягне дому, якого 
він досяг завдяки своїм заслугам. 
314 Учні цієї роботи з настанням тілесної 
смерті відчують, як легко розриваються узи, 
що зв'язують дух з тілом. У нього не буде 
болю, тому що він повинен покинути земні 
зручності. Дух не буде блукати тінню між 
людьми, стукаючи від дверей до дверей, 
від серця до серця в прагненні світла, 
любові і миру. (133, 61 - 62) 
315. підніміть свій дух, щоб ви могли 
насолоджуватися тільки вічним, 
прекрасним і добрим. Якщо це не так, твій 
дух, матеріалізований життям, яке ти вів, 
буде дуже страждати, щоб відокремитися 
від свого тіла і всього, що воно залишило 
після себе; і він буде блукати деякий час в 
сум'ятті і гіркому болю в [духовних] 
просторах, поки не досягне свого 
очищення. 
316 Живіть за Моїм законом, тоді не будете 
боятися смерті. Але не закликайте і не 
бажайте Його раніше часу. Нехай 
приходить, бо він завжди виконує мої 
накази. Подбайте про те, щоб Він знайшов 
вас оснащеними, тоді ви увійдете в 
духовний світ як діти світла. (56, 43 - 44) 
317 Живіть у мирі у своїх домівках, зробіть з 
них святилище, щоб, коли невидимі істоти 
увійдуть, блукаючи в розгубленості в 
"Духовній долині", вони знайшли у вашому 
бутті світло і мир, яких вони шукають, і 
змогли піднятися в потойбіччя. (41, 50) 
318. вам, що живете духом і все ще 
прив'язані 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 
духу. По той бік, в "духовній долині", на вас 
чекає життя, сповнене світла, до якого ви 
будете йти крок за кроком по шляху добра. 

319. тим, хто слухає Мене як людина, Я 
кажу, що поки вони володіють цим тілом, 
яке супроводжує їх на їхній земній життєвій 
дорозі, вони повинні піклуватися про нього 
і зберігати його до останньої миті. Бо вона є 
посохом, на який спирається дух, і 
знаряддям для боротьби. Своїми 
матеріальними очима дух дивиться на це 
життя, а своїми устами він говорить і може 
втішати своїх братів. (57, 3) 
320. а тепер Учитель запитує тебе: де твої 
мертві, і чому ти плачеш про зникнення 
істот, яких ти любиш? Істинно кажу вам: в 
Моїх очах ніхто не помер, бо всім Я дав 
життя вічне. Вони всі живі; ті, кого ви 
вважали загубленими, - зі Мною. Там, де ви 
думаєте, що бачите смерть, є життя; там, де 
ви бачите кінець, є початок. Там, де ти 
думаєш, що все - таємниця і незбагненна 
таємниця, є світло, що сяє, як вічна зоря. 
Там, де ти думаєш, що небуття, там є все, а 
там, де ти думаєш, що велика тиша, там 
"концерт". (164, 6) 
321 Кожного разу, коли смерть закінчує 
існування вашої тілесної оболонки, вона є 
як би відпочинком для духу, який, 
втілюючись знову, повертається з новими 
силами і більшим світлом і продовжує 
вивчати той божественний урок, який він не 
завершив. Так протягом століть визріває 
пшениця, яка є вашим духом. 
322. багато чого Я відкрив вам про духовне 
життя, але кажу вам, що вам ще не все 
потрібно знати, а тільки те, що необхідно 
для вашого приходу у вічний дім. Там Я 
скажу вам все, що вам судилося дізнатися. 
(99, 32) 
323. чи можеш ти уявити собі блаженство 
того, хто повернувся до Духовного Життя і 
виконав на землі долю, яку визначив йому 
Отець? Його задоволення і спокій 
нескінченно перевищують всі задоволення, 
які дух може отримати в людському житті. 
324. і Я пропоную вам цю можливість, щоб 
ви були серед тих, хто радіє, коли вони 
повертаються до свого Царства, а не серед 
тих, хто страждає і плаче у своєму 
глибокому жаху або покаянні. (93, 31 - 32) 
325. вже близький кінець цього прояву, щоб 
відновити його у вищій формі через початок 
діалогу духу з духом з вашим Творцем, 
яким користуються вищі духовні істоти, що 
живуть зі Мною. (157,33) 



326. коли Я говорю з вами про Мій 
духовний світ, Я маю на увазі ті сонми 
слухняних духовних істот, які, як справжні 
слуги, виконують тільки те, що наказує їм 
воля їхнього Господа. 
327. їх Я послав вам, щоб вони були 
порадниками, захисниками, лікарями і 
справжніми братами та сестрами для всіх 
людей. Вони не скаржаться, бо мають мир 
всередині себе. Вони не задають питань, бо 
світло їхньої еволюції і їхній досвід на 
довгих шляхах дав їм право просвіщати уми 
людей. Вони з готовністю і смиренням 
приходять на кожен крик про допомогу і в 
кожній потребі. 
328. це Я доручив їм заявити про себе серед 
вас, щоб вони могли дати вам свої 
настанови, своє свідчення та заохочення. 
Вони йдуть перед вами, очищають шлях і 
надають вам свою допомогу, щоб ви не 
занепали духом. 
329. завтра і ви будете належати до цієї 
армії світла, яка діє в нескінченному світі 
духовних істот тільки з любові до своїх 
людських братів і сестер, знаючи, що таким 
чином вона прославляє і любить свого 
Отця. 
330. якщо ви хочете бути подібними до них, 
присвятіть своє існування добру. Діліться 
своїм миром і хлібом, приймайте з любов'ю 
нужденних, відвідуйте хворих і ув'язнених. 
Несіть світло на шлях своїх ближніх, які 
блукають у пошуках істинного шляху. 
Наповнюйте безмежність благородними 
думками, моліться за тих, кого немає, тоді 
молитва наблизить їх до вас. 
331. а потім, коли смерть зупинить биття 
твого серця і світло в твоїх очах згасне, ти 
прокинешся у світі, дивовижному своєю 
гармонією, порядком і справедливістю. Там 
ви почнете розуміти, що любов Божа може 
компенсувати вам всі ваші справи, 
випробування і страждання. 
332 Коли дух досягає цього дому, він 
відчуває, що його дедалі більше пронизує 
безмежний спокій. Одразу згадує про тих, 
хто ще живе далеко від цього блаженства, і 
в своєму пориві, своєму прагненні, щоб ті, 
кого він любить, також досягли цього 
божественного дару, приєднується до 
духовних воїнств, які борються і трудяться 
за спасіння, добробут і мир своїх земних 
братів і сестер. (170, 43 - 48) 

333 Хто бачив битви, які ведуть ці легіони 
світла проти навали розгублених істот, що 
постійно загрожують вам? Немає такого 
людського погляду, який виявив би цю 
битву, яку ви обидва безперервно ведете 
один проти одного, без вашого сприйняття. 
(334, 77) 
334 Ось тут продовження Моєї роботи, Моє 
пришестя в "Третю Еру" як духа втіхи, 
оточеного Моїми великими сонмами 
ангелів, як написано. 
335. ці духи, що йдуть за Мною, 
представляють частину тієї втіхи, яку Я 
обіцяв вам, і в їхніх корисних порадах і 
прикладах чеснот ви вже отримали докази 
їхнього милосердя і миру. Через них Я 
дарував вам блага, і вони були 
посередниками між вами і Моїм Духом. 
336. коли ти сприйняв їхні дари благодаті та 
їхню смиренність, ти відчув натхнення 
робити справи, такі ж праведні, як і ті, що 
вони робили у твоєму житті. Коли вони 
відвідували ваш дім, ви відчували честь 
їхньої духовної присутності. 
337 Будь благословенний, якщо ти пізнав 
їхню щедрість. Але Учитель каже тобі: "Ти 
думаєш, що вони завжди були 
доброчесними істотами? Хіба ви не знаєте, 
що велика кількість їх населяла землю і 
знала слабкість і тяжкі гріхи? 
338. але подивіться на них тепер: на них 
більше немає жодної плями, і це тому, що 
вони прислухалися до голосу совісті, 
пробудилися до любові і покаялися у своїх 
колишніх гріхах. У тому горнилі вони 
очистилися, щоб гідно піднятися, і сьогодні 
служать Мені, служачи людству. 
339. їхній дух з любові взяв на себе 
завдання допомогти своїм сусідам 
надолужити все те, що вони занедбали, 
коли населяли землю, і, як божественний 
дар, вони скористалися можливістю посіяти 
насіння, яке вони не посіяли раніше, і 
виправити кожну недосконалу роботу, яку 
вони зробили. 
340. тому тепер ви з подивом спостерігаєте 
їхню смиренність, їхнє терпіння і лагідність, 
а іноді ви бачили, як вони страждають 
заради свого відшкодування. Але їхня 
любов і знання, які є більшими за 
перешкоди, з якими вони стикаються, 
долають все, і вони готові йти аж до 
самопожертви. (354, 14 -15) 



341 Чи є у вас хоч якесь уявлення про 
духовний дім, який ви залишили, 
прийшовши на землю? "Ні, Учителю, - 
скажете ви Мені, - ми нічого не підозрюємо 
і нічого не пам'ятаємо". 
342 Так, люди, ви так давно відійшли від 
чистоти і невинності, що навіть не уявляєте 
собі того існування в мирі, того стану 
благополуччя. 
343. але тепер, коли ви навчені чути голос 
совісті і отримувати від неї одкровення, вам 
доступний шлях, який веде до Царства 
Обітованого тих, хто звертається до Мене. 
344 Це не той рай світу, з якого відійшли 
"перші", а той нескінченний світ духу, світ 
мудрості, рай істинного духовного 
блаженства, рай любові і досконалості. 
(287, 14 - 15) 
 
Одкровення Божественного  
345 Батько всіх істот говорить з тобою в цю 
мить. Любов, яка створила вас, дає про себе 
знати в кожному, хто чує це слово. (102, 17) 
346 Єдиний Бог, що існує, якого ви назвали 
Єговою, коли Він показав вам Свою силу і 
відкрив вам Закон на горі Синай; якого ви 
назвали Ісусом, бо в Ньому було Моє 
Слово; і якого сьогодні ви називаєте Святим 
Духом, бо Я є Дух Істини, говорить до вас. 
(51, 63) 
347. коли Я говорю до тебе як Отець, то 
перед тобою відкривається Книга Закону. 
Коли Я говорю з вами як Учитель, це Книга 
Любові, яку Я показую Своїм учням. Коли Я 
говорю з вами як Дух Святий, то це Книга 
Мудрості, яка просвічує вас через Мої 
вчення. Вони утворюють одне вчення, бо 
походять від одного Бога. (141, 19) 
348 Бог є світло, любов, справедливість. 
Кожен, хто проявить ці якості у своєму 
житті, буде представляти і шанувати свого 
Господа. (290,1) 
349 Не кажіть, що Я Бог убогості або печалі, 
бо ви вважаєте, що за Ісусом завжди йшов 
натовп хворих і стражденних. Я шукаю 
хворих, скорботних і бідних, але для того, 
щоб наповнити їх радістю, здоров'ям і 
надією, бо Я - Бог радості, життя, миру і 
світла. (113, 60) 
350. так, люди, Я - початок і кінець вас, Я - 
Альфа і Омега, хоча Я ще не повідомляю і 
не розкриваю вам усіх вчень, які Я тримаю в 
готовності для вашого духу і які ви відчуєте 

лише тоді, коли будете вже дуже далеко від 
цього світу. 
351. багато нових уроків Я відкрию вам у 
цьому теперішньому часі, але Я дам вам те, 
чим ви здатні володіти, не привласнюючи 
собі величі і не вихваляючись перед 
людьми гордовитою перевагою. Ви знаєте, 
що той, хто пишається своїми справами, 
руйнує їх цією самою гордістю. Тому Я 
навчив вас працювати в тиші, щоб ваші 
справи приносили плід любові. (106, 46) 
352. ви все ще не в змозі осягнути багато 
одкровень, яким судилося стати частиною 
вашого знання, і про які люди вважали, що 
їхнє знання належить лише Богові. Як тільки 
хтось виявляє бажання їх інтерпретувати 
або намагається в них проникнути, його 
відразу ж називають богохульником або 
вважають зарозумілим. (165, 10) 
353. вам ще багато чому треба навчитися, 
щоб стати сприйнятливими до Моїх 
натхнень і Моїх закликів. Як часто ви 
сприймаєте вібрації духовного, не в змозі 
зрозуміти, хто вас кличе! Ця "мова" 
настільки заплутана для вас, що ви не 
можете її зрозуміти і приписуєте духовні 
прояви галюцинаціям або матеріальним 
причинам. (249, 24) 
354 Не дивуйтеся, що Я, хоч і Господь усього 
створеного, 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! (63, 48) 
355. відчувайте Мене дуже близько до 
себе; Я даю вам докази цього у важкі 
моменти вашого життя. Це було Моїм 
бажанням, щоб ви приготували Моє житло 
зі своїх сердець, щоб відчути Мою 
Присутність у них. 
356. як так сталося, що ти не відчуваєш 
Мене, хоча Я перебуваю в тобі? Одні бачать 
Мене в природі, інші відчувають Мене лише 
за межами матерії, але істинно кажу вам: Я 
в усьому і скрізь. Чому ти завжди шукаєш 
Мене поза собою, коли Я - всередині тебе? 
(1, 47 - 48) 
357 Навіть якби у світі не існувало жодної 
релігії, достатньо було б зосередитися на 
основі свого буття, щоб знайти Мою 
Присутність у своєму внутрішньому храмі. 



358. я також кажу вам, що достатньо було б 
спостерігати за всім, що підносить вам 
життя, щоб відкрити в ньому Книгу 
Мудрості, яка постійно показує вам свої 
найпрекрасніші сторінки і свої найглибші 
вчення. 
359 Тоді ти зрозумієш, що не годиться 
світові збиватися зі шляху, коли він носить у 
своєму серці правильний шлях, і не 
годиться йому блукати в темряві 
невігластва, коли він живе серед такої 
великої кількості світла. (131, 31 - 32) 
360. сьогодні моя вселенська мова дає про 
себе знати всім, щоб сказати їм: хоча я 
перебуваю в кожному з вас, нехай ніхто не 
говорить, що Бог існує тільки в людині, бо 
саме істоти і все створене перебувають у 
Бозі. 
361 Я - Господь, а ви - Його створіння. Я не 
буду називати вас слугами, але дітьми; але 
знайте, що Я понад усе. Любіть Мою Волю і 
дотримуйтесь Моїх Законів; знайте, що в 
Моїх постановах неможливі ні 
недосконалість, ні помилка. (136, 71 - 72) 
362 Я створив тебе, щоб любити тебе і 
відчувати, що ти любимий Мною. Я 
потрібен тобі так само, як і ти потрібен 
Мені. Хто каже, що ви Мені не потрібні, той 
говорить неправду. Якби це було так, Я не 
створив би вас, не став би людиною, щоб 
врятувати вас через цю жертву, яка була 
великим доказом любові; Я дозволив би 
вам загинути. 
363. але ви повинні зрозуміти, що якщо ви 
живите себе Моєю любов'ю, то це 
справедливо, що ви пропонуєте те ж саме 
вашому Батькові, бо Я постійно кажу вам: "Я 
спраглий, Я спраглий вашої любові". (146, 3) 
364 Як ти можеш повірити, що Я менше 
люблю того, хто більше страждає? Як ти 
можеш сприймати свій біль як знак того, що 
я тебе не люблю? Якби ви тільки зрозуміли, 
що Я прийшов до вас саме з любові! Хіба Я 
не говорив вам, що праведний вже 
спасенний і що здоровий не потребує 
лікаря? Якщо ви відчуваєте себе погано і, 
розглядаючи себе у світлі своєї совісті, 
визнаєте себе грішниками, знайте, що саме 
вас Я прийшов шукати. 
365. якщо ви вірите, що Бог іноді проливав 
сльози, то, звичайно, не заради тих, хто 
насолоджується Його Небесним Царством, 

а заради тих, хто збентежений або плаче. 
(100, 50 - 51) 
366 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? 
(73, 37) 
367 Вивчайте закон, любіть добро, нехай 
любов і милосердя стануть ділом, дайте 
духу своєму святу свободу піднятися до 
своєї домівки, і ви полюбите Мене. 
368. хочеш мати досконалий приклад того, 
як ти повинен діяти і яким ти повинен бути, 
щоб досягти Мене? візьми Ісуса за приклад, 
люби Мене в Ньому, шукай Мене через 
Нього, йди до Мене Його божественним 
шляхом. 
369. але не любіть Мене в Його тілесній 
формі або в Його образі, і навіть не 
підміняйте практику Його вчення обрядами 
або зовнішніми формами, інакше ви 
назавжди залишитеся у ваших 
розбіжностях, у вашій ворожнечі і 
фанатизмі. 
370. любіть Мене в Ісусі, але в Його дусі, в 
Його вченні, і ви виконаєте вічний закон; бо 
в Христі праведність, любов і мудрість 
з'єднані в одне ціле, через що Я відкрив 
людству існування і всемогутність Його 
Духа. (1, 71 - 72) 
 
Людина та її доля  
371. ти вже давно не дотримуєшся Мене, ти 
вже не знаєш, хто ти є насправді, бо 
дозволив багатьом якостям, здібностям і 
дарам, які твій Творець вклав у тебе, 
бездіяльно лежати у твоєму єстві. Ви спите 
щодо духу і совісті, а саме в їхніх духовних 
якостях і полягає справжня велич людини. 
Ви живете, як істоти цього світу, бо вони 
народжуються і відходять у ньому. (85, 57) 
372 Учитель запитує вас, улюблені учні: Що 
вам належить у цьому світі? Все, чим ви 
володієте, дано вам Отцем, щоб ви могли 
користуватися ним, поки ходите по землі, 
поки б'ється ваше серце. Оскільки ваш дух 
походить від Моєї Божественності, оскільки 
він є подихом Отця Небесного, оскільки він 
є втіленням атома Мого Духа, оскільки ваше 
тіло також сформоване за Моїми законами і 



Я довірив його вам як знаряддя вашого 
духу, то вам, улюблені діти, ніщо не 
належить. Все створене належить Отцю, і 
Він зробив вас тимчасовими власниками 
цього. Пам'ятайте, що ваше матеріальне 
життя - це лише сходинка у вічність, це 
промінь світла у безкінечності, і тому ви 
повинні дбати про те, що вічне, що ніколи 
не вмирає, і це - дух. (147, 8) 
373 Дух повинен керувати розумом, а 
розум, керований лише серцем [душею], 
що бажає людської величі, не повинен 
керувати вашим життям. 
374 Подумайте: якщо ви хочете, щоб вас 
визначало те, що наказує ваш мозок, ви 
перевантажите його і не зможете вийти за 
межі того, що йому дозволяють його 
маленькі сили. 
375. кажу вам: якщо ви хочете знати, чому 
ви відчули натхнення творити добро і чому 
ваше серце палає милосердям, дозвольте 
вашому серцю і вашому розуму керувати 
Духом. Тоді ви будете вражені силою 
вашого Отця. (286, 7) 
376 Правильно, коли дух відкриває мудрість 
людському розуму [душі], а не розум дає 
"світло" духу. 
377 Багато хто не зрозуміє того, що Я 
говорю вам тут, і це тому, що ви вже давно 
спотворили порядок ваших життів. (295, 48) 
378 Знайте, учні, що одухотворення 
дозволяє совісті давати про себе знати з 
більшою ясністю, і хто слухає цей мудрий 
голос, той не буде обманутий. 
379 Ознайомтеся з совістю, це 
доброзичливий голос, це світло, через яке 
Господь пропускає своє світло - чи то як 
Батько, чи то як Учитель, чи то як Суддя. 
(293, 73 - 74) 
380 Будьте невтомними в повторюваному 
читанні Мого Слова. Немов невидиме 
долото, воно буде виконувати роботу по 
згладжуванню гострих кутів вашого 
характеру до тих пір, поки ви не будете 
готові мати справу навіть з найскладнішими 
проблемами ваших ближніх. 
381. ви знайдете в них страждання, 
необхідність спокути і обов'язок 
відшкодування, причини яких можуть бути 
дуже різними. Деякі з них не мають 
походження, яке особливо важко 
зрозуміти, але будуть і такі, які ви зможете 
прояснити лише за допомогою інтуїції, 

одкровення і ясновидіння, щоб позбавити 
своїх ближніх від важкого тягаря. 
382 Ці духовні дари будуть творити це чудо 
тільки тоді, коли той, хто ними 
користується, буде натхненний любов'ю до 
свого ближнього. (149,88) 
383. чому люди говорять про 
"надприродне", коли все в Мені і в Моїх 
справах є природним? Хіба, навпаки, злі і 
недосконалі вчинки людей не є 
"надприродними", оскільки природним 
було б те, що вони завжди діяли б добре з 
огляду на Того, від Кого вони вийшли, і на ті 
якості, якими вони володіють і які несуть у 
собі? У Мене все має просте і глибоке 
пояснення, ніщо не залишається в темряві. 
384 Ви називаєте "надприродним" все те, 
чого не розумієте або вважаєте оповитим 
таємницею. Але коли ваш дух піднесеться 
завдяки заслугам і побачить і відкриє те, 
чого раніше не міг бачити, він знайде, що 
все у творінні є природним. 
385 Якби кілька століть тому людству 
сказали про досягнення і відкриття, які 
людина зробить у нинішньому столітті, то 
навіть вчені засумнівалися б і вважали б такі 
чудеса надприродними. Але сьогодні, 
оскільки ви розвинулися і крок за кроком 
слідуєте за досягненнями людської науки, 
ви розглядаєте їх як природні витвори, хоча 
і захоплюєтеся ними. (198, 11 - 12) 
386 Я повинен вам сказати: не думайте, що 
дух 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. 
387 Матерія допомагає духу в його 
розвитку, в його досвіді, в його спокуті і в 
його боротьбі. Це її завдання, і ви можете 
знайти його підтвердження в цьому прояві 
Моєї Божественності через людину, в якому 
Я використовую її мозок і використовую 
його як приймальний пристрій, щоб 
передати Моє послання. Зрозумійте, що не 
тільки дух призначений для духовного, але 
навіть найменша річ у матеріальному 
створена для духовних цілей. 
388. спонукаючий до роздумів імпульс і 
заклик Я звертаю до вашого духу, щоб він 
зміг подолати вплив матеріального, який 
домінує в ньому, і, використовуючи дар 



інтуїції, дозволити його світлу досягти серця 
і розуму. 
389. це світло Моє є для твого духу шляхом 
до його звільнення, це вчення Моє дає 
йому засіб піднятися над людським життям 
і бути керівником усіх його справ, 
володарем своїх почуттів, а не рабом 
низьких пристрастей, не жертвою 
слабкостей і потреб. (78, 12 - 15) 
390 Хто, крім Мене, може панувати в 
духовних істотах і визначати їхню долю? 
Нікого. Той, хто, отже, спробував зайняти 
місце свого Господа в прагненні до 
панування, створює для себе царство, яке 
відповідає його нахилам, примхам, жадобі 
влади і марнославству, - царство матерії, 
низинних пристрастей і негідних почуттів. 
391 Не можна придушити совість, бо в ній 
досконала справедливість. У дусі тільки 
чистота має владу над благородними 
почуттями, тільки добро рухає ним - одним 
словом, дух живиться тільки істинним і 
добрим. (184, 49 - 50) 
392. оскільки Я сформував усе, що створено 
на землі, для насолоди людини, то завжди 
використовуй це для свого блага. Однак не 
забувайте, що всередині вас є голос, який 
вказує вам на межі, в яких ви можете 
користуватися всім тим, що пропонує вам 
природа, і ви повинні слухатися цього 
внутрішнього голосу. 
393 Подібно до того, як ви прагнете 
домівки, захисту, прожитку і задоволення 
для свого тіла, щоб зробити своє існування 
приємнішим, так само ви повинні давати 
духові те, чого він потребує для свого 
благополуччя і висхідного розвитку. 
394. якщо він відчуває потяг до вищих світів, 
де його істинна домівка, нехай злітає. Не 
тримайте його в неволі, бо він шукає Мене, 
щоб Я живив і зміцнював його. Кажу вам: 
кожного разу, коли ви дозволятимете йому 
звільнитися таким чином, він з радістю 
повертатиметься у свою тілесну оболонку. 
(125, 30) 
395 Дух хоче жити, він прагне свого 
безсмертя, він хоче очиститися і очистити 
себе, він жадає знань і спраглий любові. 
Дозвольте їй думати, відчувати і діяти, 
дозвольте їй використовувати частину часу, 
що знаходиться у вашому розпорядженні, 
для себе, щоб вона могла проявити себе в 
ньому і освіжитися своєю свободою. 

396 З усього, чим ти є тут, у світі, після цього 
життя залишиться тільки твоя духовна 
істота. Нехай накопичує чесноти і заслуги і 
зберігає їх у собі, щоб, коли прийде час її 
визволення, вона не була "бідною душею" 
біля воріт Землі Обітованої. (111, 74 - 75) 
397. я не хочу більше спокути або болю для 
вас; я хочу, щоб духи всіх моїх дітей, як 
зірки прикрашають небосхил, осяяли своїм 
світлом моє Царство і наповнили радістю 
серце вашого Батька. (171, 67) 
398 Моє Слово примирить дух з тілом 
[душею], оскільки між ними довгий час 
існувала ворожнеча, щоб ви дізналися, що 
ваше тіло, яке ви вважали перешкодою і 
спокусою на шляху розвитку духу, може 
бути найкращим інструментом для 
виконання ваших завдань на землі. (138, 51) 
399 Дбайте про гармонію між духом і 
тілесною оболонкою, щоб ви могли з 
легкістю виконувати 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. Форма 
вашого буття - одна воля. (57, 65) 
400 Я говорю вам не тільки про очищення 
духу, але й про зміцнення тіла, щоб нові 
покоління, які вийдуть з вас, були здорові, а 
їхній дух був здатний виконати свою 
нелегку місію. (51, 59) 
401. я хочу, щоб ви створювали будинки, які 
вірять в Єдиного Бога, - будинки, які є 
храмами, де практикуються любов, 
терпіння і самозречення. 
402 У них ви будете вчителями дітей, яких 
ви будете оточувати ніжністю і розумінням, 
доглядати за ними, співчутливо стежити за 
всіма їхніми кроками. 
403 Даруйте свою любов тим, хто наділений 
красою, і тим, хто негарний зовні. Красиве 
обличчя не завжди є відображенням такого 
ж красивого духу. З іншого боку, за цими 
потворними створіннями може ховатися 
дух, сповнений чеснот, який ви повинні 
плекати. (142, 73) 
404 Серйозно думайте про покоління, які 
прийдуть після вас, думайте про своїх дітей. 
Так само, як ви дали їм фізичне буття, так 
само ви зобов'язані дати їм духовне життя - 
те, що є вірою, чеснотами та 
одухотворенням. (138, 61) 



405 Пильнуйте доброчесність ваших родин і 
спокій ваших домівок. Подивіться, як навіть 
найбідніші можуть бути власниками цього 
скарбу. 
406. визнати, що людська сім'я є втіленням 
Духовної сім'ї: в ній чоловік стає батьком, 
таким чином, маючи справжню подібність 
до свого Небесного Отця. Жінка з її 
материнським серцем, сповненим ніжності, 
є образом любові Божественної Матері, а 
сім'я, яку вони разом утворюють, є 
втіленням Духовної Родини Творця. 
407 Дім - це храм, де найкраще можна 
навчитися виконувати Мої закони, якщо 
батьки готові працювати над собою. 
408. доля батьків і дітей - у Мені. Але один і 
другий зобов'язані допомагати один 
одному у виконанні їхніх завдань і їхніх 
обов'язків спокути. 
409 Як легко було б нести хрест і терпіти 
існування, якби всі батьки і діти любили 
один одного! Найважчі випробування 
будуть полегшені любов'ю і розумінням. 
Вони побачать, що їхня покірність Божій 
волі буде винагороджена миром. (199, 72 - 
74) 
410. вивчайте духовних істот, які вас 
оточують, і тих, хто перетинає ваш життєвий 
шлях, щоб навчитися цінувати їхні чесноти, 
приймати послання, яке вони вам несуть, 
або давати їм те, що вони повинні отримати 
від вас. 
411 Чому ви зневажаєте своїх ближніх, яких 
доля поставила на вашому шляху? Ви 
зачинили двері свого серця для них, не 
відчуваючи вчення, яке вони повинні 
принести вам. 
412 Часто ви віддаляєте від себе Того, Хто 
приніс звістку миру і розради вашому 
духові, а потім нарікаєте, коли наповнюєте 
свою чашу гіркотою. 
413 Життя підносить несподівані зміни і 
сюрпризи, і що ви будете робити, якщо 
завтра вам доведеться довго шукати ту, яку 
ви сьогодні гордовито відкинули? 
414 Подумайте про те, що, можливо, завтра 
вам доведеться з бажанням шукати того, 
кого ви відкинули і зневажили сьогодні, але 
часто буде вже занадто пізно. (11, 26 - 30) 
415 Який прекрасний приклад гармонії 
пропонує вам космос! Променисті небесні 
тіла, що вібрують у просторі, сповнені 
життя, навколо яких обертаються інші 

небесні тіла. Я - променисте, божественне 
небесне світило, що дарує життя і тепло 
духовним істотам; але як мало рухаються по 
своїй позначеній орбіті, і як численні ті, що 
кружляють далеко від неї! 
416. Ти можеш сказати Мені, що 
матеріальні небесні тіла не мають свободи 
волі і що, з іншого боку, саме ця свобода 
змушує людей збиватися зі шляху. Тому 
кажу вам: якою гідною буде боротьба для 
кожного духу, оскільки, незважаючи на дар 
свободи волі, він зумів підпорядкувати себе 
закону гармонії зі своїм Творцем. (84,58) 
417 Нехай ніхто, хто називає себе учнем 
цього духовного вчення, не скаржиться 
Отцеві на те, що він бідний у своєму 
матеріальному житті і не має багатьох 
зручностей, які інші мають в надлишку, або 
що він страждає від нестатків і позбавлень. 
Ці нарікання породжені матеріальною 
природою, яка, як відомо, має лише одне 
існування. 
418. твій дух не має права так говорити зі 
своїм Отцем, не має права виявляти 
незадоволення або нарікати на свою долю, 
бо всі духовні істоти на своєму довгому 
шляху еволюції на землі пройшли через усю 
драбину переживань, насолод і людських 
задоволень. 
419 Одухотворення духовних істот вже 
давно почалося, і цьому сприяє біль і 
злидні, які ваші серця відмовляються 
терпіти і страждати. Кожне духовне і 
матеріальне благо має сенс, який ви 
повинні визнати, щоб не заперечувати 
цінність ні того, ні іншого. (87, 26 - 27) 
420 Кожна людина, кожне створіння має 
призначене їй місце, якого вона не повинна 
покидати, але й не повинна займати місце, 
яке їй не належить. (109, 22) 
421 Чому ви боїтеся майбутнього? Ви 
хочете залишити весь досвід, який 
накопичив ваш розум у минулому, 
невикористаним? Ви хочете кинути зерно, 
не зібравши врожаю? Ні, учні. Пам'ятайте, 
що ніхто не може змінити свою долю, але 
він може відтягнути годину своєї перемоги і 
збільшити страждання, які є на кожному 
шляху. (267, 14) 
422. Царство Отця є спадщиною всіх дітей, 
цієї благодаті можна досягти лише через 
великі заслуги духу. Я хочу, щоб ви не 



вважали неможливим досягти благодаті, 
яка наближає вас до Мене. 
423 Не сумуй, коли почуєш у Моєму Слові, 
що ти досягнеш "Землі Обітованої" лише з 
великими зусиллями і працею. Радійте, бо 
той, хто спрямовує своє життя до цієї мети, 
не зазнає розчарування і не побачить себе 
обманутим. Його не спіткає та ж доля, що й 
багатьох, хто прагне слави світу і не досягає 
її після багатьох зусиль, або досягає, але 
незабаром відчуває страждання, 
спостерігаючи, як вона розсіюється, поки 
від неї нічого не залишається. (100, 42 - 43) 
424 Я даю вам ключ, щоб відчинити двері 
до вашого вічного блаженства. Цей ключ - 
любов, з якої випливає милосердя, 
прощення, розуміння, смирення і мир, з 
яким ви повинні йти по життю. 
425 Яке велике щастя вашого духу, коли він 
панує над матерією і насолоджується 
світлом Святого Духа! (340, 56 - 57) 
426. ця земля, яка завжди відправляла в 
потойбіччя врожай хворих, втомлених, 
стурбованих, розгублених духовних істот, 
або тих, що не досягли достатньої зрілості, 
незабаром принесе Мені плоди, гідні Моєї 
любові. 
427 Хвороба і біль все більше залишатимуть 
ваше життя, якщо ви будете жити здоровим 
і піднесеним життям. Тоді, коли прийде 
смерть, він знайде вас підготовленими до 
подорожі в духовний дім. (117, 24 - 25) 
428 Не впадайте у відчай, о духовні істоти, 
до яких Я звертаюся, зокрема, зі Своїм 
Словом. Витривайте на Моїй дорозі, і ви 
пізнаєте мир. Істинно кажу вам: усім вам 
судилося зазнати блаженства. Я не був би 
вашим Батьком, якби ви не були створені, 
щоб розділити зі Мною Царство Небесне. 
429 Але не забувай: для того, щоб твоє 
благословення було повним, необхідно, 
щоб ти крок за кроком вносив свої заслуги, 
щоб твій дух відчував себе гідним цієї 
божественної нагороди. 
430. усвідомте, що Я з вами і супроводжую 
вас на всьому шляху. Повністю довіртеся 
Мені, знаючи, що Моє завдання - єдине з 
вашим, а Моя доля - з вашою! (272, 61) 
 
Пороки, переступи, відхилення  
431 Зрозумійте Моє вчення, щоб більше не 
робити помилок у своєму житті; бо кожна 
кривда, яку ви завдасте своїм ближнім, чи 

то словом, чи ділом, залишиться 
незгладимим нагадуванням у вашій совісті, 
яка буде непримиренно докоряти вам. 
432 Я ще раз кажу вам, що ви всі потрібні 
для того, щоб здійснився Божественний 
задум і закінчилися такі великі духовні 
страждання серед людей. 
433 Доки існує егоїзм, доти існуватиме й 
біль. Змініть свою байдужість, свій егоїзм і 
своє презирство на любов, на співчуття, і ви 
відчуєте, як скоро до вас прийде мир. (11, 
38 - 40) 
434 Прагни свого прогресу в людському 
житті, але ніколи не дозволяй надмірним 
амбіціям керувати тобою, бо тоді ти 
втратиш свободу і матеріалізм поневолить 
тебе. (51, 52) 
435 Я прощаю ваші провини, але водночас 
виправляю вас, щоб ви вигнали егоїзм зі 
своїх сердець, бо це одна зі слабкостей, яка 
тягне дух найглибше вниз. 
436 Я збуджую вас через совість, щоб ви 
пам'ятали про свої обов'язки серед братів і 
сестер і сіяли на своєму шляху справи 
любові і прощення, як Я навчав вас у Другій 
Ері. (300, 29) 
437 Сьогодні сила матерії і вплив світу 
зробили вас егоїстами. Але матерія не 
вічна, як і світ та його вплив, а Я - терплячий 
Суддя, чия справедливість володарює над 
життям і часом. Не судіть тих, хто 
відрікається від Мене, бо тоді Я визнаю вас 
більш винними, ніж вони. 
438. хіба Я підняв Свій голос, щоб засудити 
Своїх катів? Хіба Я не благословив їх 
любов'ю і лагідністю? Якби ви розуміли, що 
багато з тих, хто через цю образу заблукав 
на якийсь час у світі, сьогодні очищаються в 
духовному світі! (54, 47 - 48) 
439 І не намагайся розкрити приховані 
почуття твого ближнього, бо в кожній істоті 
є таємниця, яку можу знати тільки я. Але 
якщо ти дізнаєшся про те, що - оскільки 
воно належить тільки твоєму братові - 
повинно бути для тебе священним, то не 
роби його відомим, не розривай цю завісу, 
а навпаки, зроби її ще товстішою. 
440. скільки разів я бачив, як люди 
проникали в серце свого брата, поки не 
виявляли його моральну або духовну 
наготу, щоб поласувати нею і негайно 
заявити про це. 



441 Нехай ніхто з тих, хто таким чином 
осквернив приватне життя ближнього, не 
дивується, коли хтось викриває і висміює 
його спосіб життя. Нехай тоді не говорить, 
що це мірило праведності, яке вимірює 
його, бо це буде мірило неправди, яким він 
міряв своїх ближніх. 
442 Поважайте інших, покривайте своїм 
плащем милосердя відкритих і захищайте 
слабких від людських пліток. (44, 46 - 48) 
443 Не всі, хто "ходить по вулицях і 
провулках", розповідаючи про події 
минулих часів і тлумачачи пророцтва або 
викладаючи одкровення, є Моїми 
посланцями; бо багато хто зловживає цими 
посланнями з марнославства, з гіркоти або 
з людських корисливих інтересів, щоб 
ображати і судити, принижувати або 
ображати і навіть "вбивати". (116, 21) 
444 Встань, людство, відкрий шлях, відкрий 
причину життя! Єднайтеся, люди з людьми, 
любіть один одного! Якою тонкою є 
перегородка, що відділяє один дім від 
іншого, і водночас - наскільки далекими 
один від одного є його мешканці! А на 
кордонах ваших країн - скільки умов там 
вимагають, щоб ви пропустили іноземця! 
Якщо ви робите це навіть серед братів 
людських, то що ж ви зробили з тими, хто в 
іншому житті? Ви опустили завісу між ними 
і собою - якщо не завісу свого забуття, то 
завісу свого невігластва, подібного до 
густого туману. (167, 31) 
445. чи бачиш ти тих людей, які живуть 
лише для того, щоб задовольнити 
надмірний голод до влади, нехтуючи 
життям своїх ближніх, не поважаючи права, 
які Я, їхній Творець, надав їм? Бачите, як їхні 
твори говорять лише про заздрість, 
ненависть і жадібність? Тому за них треба 
молитися більше, ніж за інших, які не так 
потребують світла. 
446 Прости цих людей за весь біль, який 
вони тобі заподіяли, і допоможи їм прийти 
до тями своїми чистими думками. Не 
згущуйте туман навколо них, бо якщо 
колись їм доведеться відповідати за свої 
вчинки, Я покличу до відповіді і тих, хто 
замість того, щоб молитися за них, лише 
насилали на них темряву своїми злими 
помислами. (113, 30) 
447 Пам'ятайте, що вам було сказано в 
Законі: "Нехай не буде у вас інших богів, 

крім Мене". Але є багато богів, яким 
людські амбіції створили поклонятися, 
віддавати їм данину і навіть жертвувати 
життям. 
448. зрозумійте, що Мій Закон не застарів, і 
що, навіть якщо ви не усвідомлюєте цього, 
він постійно промовляє до вас через 
совість; проте люди продовжують 
залишатися язичниками та 
ідолопоклонниками. 
449 Вони люблять своє тіло, лестять своєму 
марнославству і потурають своїм 
слабкостям; вони люблять скарби землі, 
яким приносять у жертву свій спокій і своє 
духовне майбутнє. Вони віддають шану 
плоті, іноді доходячи до виродження і 
навіть знаходячи смерть у прагненні до 
насолод. 
450. переконайте себе, що ви полюбили 
речі світу більше, ніж Отця вашого. Коли ви 
жертвували собою заради Мене, люблячи 
Мене в ближньому і служачи Мені? Коли ви 
жертвуєте своїм сном або ставите під 
загрозу своє здоров'я, щоб допомогти і 
полегшити страждання ближнього? А коли 
ви йшли на смерть заради одного з високих 
ідеалів, якими надихає моє вчення? 
451. усвідомте, що поклоніння 
матеріальному життю для вас передує 
поклонінню духовному життю. Тому Я і 
сказав вам, що у вас є інші боги, яким ви 
поклоняєтеся і служите більше, ніж 
істинному Богу. (118, 24 - 26) 
452 Ти настільки звик до гріха, що твоє 
життя здається тобі найприроднішим, 
нормальним і дозволеним, а проте 
здається, ніби Содом і Гоморра, Вавилон і 
Рим вивалили на це людство всю свою 
розбещеність і гріх. (275, 49) 
453. сьогодні ви живете в час духовного 
сум'яття, коли зло називаєте добром, коли 
вважаєте, що бачите світло там, де є 
темрява, коли віддаєте перевагу зайвому, а 
не головному. Але Моє завжди готове і 
корисне милосердя вчасно втрутиться, щоб 
врятувати вас, і вкаже вам світлий шлях 
істини - шлях, з якого ви зійшли. (358, 30) 
454 Щоб бути переможцем у всіх 
випробуваннях, робіть те, чого навчив вас 
Учитель: пильнуйте і моліться, щоб очі ваші 
завжди були пильними і щоб вас не 
здолали спокуси. Пам'ятайте, що лукавий 
має великий ніс, щоб спокусити вас, збити 



вас, перемогти вас і скористатися вашою 
слабкістю. Будьте гострозорими, щоб знати, 
як виявити її, коли вона підстерігає вас. 
(327,10 o.) 
455 Істинно кажу вам, що 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. 
(61, 52) 
 
Очищення і одухотворення людства  
456 Ви забули закон і чекали, поки сили 
природи нагадають вам про Мою 
справедливість: урагани, водотоки, що 
вийшли з берегів, землетруси, посухи, 
повені - це заклики, які потрясають вас і 
говорять вам про Мою справедливість. 
457. який ще плід може запропонувати 
Мені людство в цей час, окрім плодів 
розбрату і матеріалізму? Цей народ, який 
роками слухав Моє вчення, теж не може 
принести Мені приємного врожаю. (69, 54 - 
55) 
458 Хіба ви не чуєте криків 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: не було б 
потреби очищати вас, якби Я знайшов вас 
чистими. (69, 11) 
459. хоча в даний час вам здається 
неможливим створити мир у людстві, Я 
кажу вам, що мир прийде, і навіть більше: 
що людина буде жити в одухотворенні. 
460. багато лиха спіткає світ перед 
приходом цього часу. Але ці страждання 
будуть на благо людства, як земного, так і 
духовного. Це буде як "так далеко і не далі" 
для розгулу злих справ, егоїзму і 
пожадливості людей. 
461 Таким чином настане рівновага, бо сили 
зла більше не зможуть перемогти сили 
добра. 
462 Це очищення, оскільки воно завжди 
стосується найчутливіших і 
найулюбленіших, має вигляд покарання, не 
будучи таким. Бо насправді вона є засобом 
порятунку духів, які зійшли зі шляху або 
втратили його. 

463 Той, хто судить про земне, не може 
знайти в болю нічого корисного; але той, 
хто вважає, що володіє духом, який буде 
жити вічно, знаходить у тому ж болю світло, 
стійкість і оновлення. 
464 Якщо ви думаєте духовно - як ви 
можете вірити, що біль є злом для людства, 
коли він походить від Бога, який є любов'ю? 
Проходить час, і настане час, коли почнуть 
проявлятися ті великі випробування, і зі 
світу піде навіть останній залишок спокою, 
який не повернеться до тих пір, поки 
людство не знайде шлях Мого Закону і не 
прислухається до того внутрішнього голосу, 
який невпинно буде йому підказувати: Бог 
живе! Бог у вас! Пізнайте Його, відчуйте 
Його, примиріться з Ним! 
466 Тоді ваш спосіб життя зміниться. Егоїзм 
зникне і кожен буде корисним для інших. 
Моя справедливість надихне людей 
творити нові закони і керувати країнами з 
любов'ю. (232,43 - 47) 
467 У матеріалі ви також відчуєте 
перетворення: річки стануть повноводними, 
безплідні поля - родючими, сили природи 
повернуться у своє звичне русло, бо запанує 
гармонія між людиною і Богом, між 
людиною і божественними творіннями, між 
людиною і законами, продиктованими 
Творцем життя. (352, 65) 
468 Не турбуйтеся, улюблені свідки. Я 
оголошую вам, що це матеріалістичне 
людство, яке так довго вірило тільки в те, до 
чого торкалося, що бачило і осягало своїми 
обмеженими інтелектуальними 
можливостями, і в те, що доводило своєю 
наукою, стане духовним і зможе дивитися 
на Мене своїм духовним поглядом і шукати 
істину. (307, 56) 
469 Якби ти був духовно підготовлений, то 
зміг би бачити в нескінченності безліч 
духовних істот, які нагадували б перед твоїм 
поглядом незмірно велику білу хмару, і 
коли б посланці або емісари відокремилися 
від неї, ти побачив би, що вони 
наближаються до тебе, немов іскри світла. 
470. ваш духовний зір ще не проникливий, і 
тому Я повинен говорити з вами про 
потойбічне, про все те, що ви ще не в змозі 
побачити. 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. (71, 37 - 38) 
471 Чутливість, 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. 
472 Сьогодні ти сумніваєшся в існуванні цих 
духовних дарів, бо дехто приховує їх від 
світу, боячись його думки, а завтра володіти 
ними буде найприроднішою і 
найпрекраснішою справою. 
473. я приходжу до тебе в цей "третій раз", 
бо ти хворий тілом і духом. Здоровому не 
потрібен лікар, а праведному - очищувач. 
(80, 5 - 6) 
474 Сьогодні вам все ще потрібні 
священнослужителі, судді та вчителі. Але 
коли ваш духовний і моральний стан буде 
високим, вам вже не потрібні будуть ні ці 
опори, ні ці голоси. У кожній людині буде 
суддя, пастир, учитель і жертовник. (208,41) 
 

XVI. Пророцтва і притчі, розрада і 
обітниця 

 

Розділ  64 - Пророцтва  
 
Здійснення старих і нових пророцтв  
1 Те, що пророки провіщали, збудеться в 
цьому часі. Моє нове Слово дійде до 
філософів і богословів, багато хто буде 
насміхатися над ним, а інші будуть 
обурюватися. Але поки це відбувається, їхні 
здивовані очі побачать виконання 
пророцтв, які я зараз оголосив вам. (151, 75) 
2 Ці пророки минулих часів не були наділені 
жодною юридичною владою або 
повноваженнями на землі, вони не були 
змушені підкорятися жодній владі, і вони 
зосереджувалися лише на виконанні велінь 
свого Господа, який вкладав Своє слово в 
уста обраних Ним людей. 
3 Сповнені віри і мужності, ніщо не 
заважало їм виконувати своє завдання - 
навчати народ Моєму Закону і відвертати 
його від релігійного фанатизму, доводячи 

до його свідомості байдужість і помилки 
священиків. (162, 7 - 8) 
4 Людство, біль, страждання і хаос, що 
оточують вас в цей час, здаються вам 
непередбачуваними? 
5 Якщо ви дивуєтесь, то це тому, що ви не 
цікавитесь Моїми пророцтвами і не 
приготувались. 
6 Усе було передбачене, і все було 
провіщене, але вам забракло віри, і тепер 
ви п'єте дуже гірку чашу. 
7 І сьогодні Я пророкую через людський 
розум. Деякі пророцтва збудуться 
найближчим часом, інші - лише у віддалені 
часи. 
8 На людях, які їх чують, лежить велика 
відповідальність за те, щоб вони стали 
відомі людству. Бо в них є світло, яке 
допомагає людині зрозуміти реальність, в 
якій вона живе, і зупинитись у своєму 
шаленому бігу до прірви. (276, 41 - 42) 
9 Багато з того, що Я говорив вам за цей час, 
є пророцтво, яке іноді стосується теперішніх 
часів, а іноді - майбутніх часів. Саме тому 
багато людей не хочуть надавати цьому 
божественному посланню ніякого значення. 
10 Але це слово підніметься сповнене світла 
серед людей прийдешніх віків, які 
розпізнають і відкриють у ньому великі 
одкровення, точність і досконалість яких 
здивує вчених. (216, 13) 
 
Велике пророцтво народам від 10 січня 
1945 року, наприкінці Другої світової війни 
11 Цієї миті Я промовляю до народів землі. 
Всі мають Моє світло; з ним вони 
замисляться над тим, що наважилися 
розпоряджатися життям так, ніби вони є 
його власниками. 
12 Істинно кажу вам, ваша руйнація і біль 
викликали у багатьох глибоке покаяння і 
пробудили мільйони до світла, які шукають 
Мене і кличуть Мене, і від них до Мене 
піднімається крик жалоби з проханням: 
Отче, невже війна 1945 року не закінчиться, 
і Ти не висушиш наші сльози і не принесеш 
нам мир? 
13 Ось Я серед вас, о сім народів! Сім голів, 
ви, що піднеслися переді Мною у світі! 
14 АНГЛІЙСЬКИЙ: Я просвіщаю вас, Моя 
справедливість все ще буде жорстоко 
вражати вас; але Я даю вам силу, 
торкаючись вашого серця і кажу вам: ваші 



претензії на владу впадуть, ваші багатства 
будуть відібрані у вас, і вони не будуть 
віддані нікому. 
15 УПО: Я шукаю вашої гордости в цю мить і 
кажу вам: Готуйтеся, бо не загине насіння 
ваше! Ви просили Мене про нові землі, але 
люди втрутилися в Мої високі поради. Я 
схиляю твою шию і кажу тобі: візьми Мою 
силу і вір, що Я врятую тебе. 
16 Коли ж не будете вірити в Мене і 
піддастеся гордості своїй, то будете самотні 
і станете рабом світу. Але не на те Моя 
Воля, бо настав час, коли Я скидаю панів і 
звільняю рабів і невільників. Візьміть Моє 
світло і налаштуйтеся знову. 
17 РОСІЯ: Мій дух все бачить. Світ не буде 
вашим. Я буду царювати над усіма вами. Ви 
не зможете викреслити Моє ім'я, бо 
Христос, що говорить до вас, буде панувати 
над усіма людьми. Звільніться від 
матеріалізму і готуйте себе до нового життя, 
бо якщо цього не станеться, Я зламаю вашу 
зарозумілість. Я дарую тобі своє світло. 
18 ІТАЛІЯ: Ти більше не господар, як у 
минулі часи; сьогодні глузування, рабство і 
війна зруйнували тебе. В результаті вашого 
виродження ви проходите велике 
очищення. Але Я кажу вам: відновіть себе, 
усуньте свій фанатизм і ідолопоклонство і 
визнайте Мене Верховним Господом. Я 
виллю на вас нові натхнення і світло. 
Прийміть Мій цілющий бальзам і пробачте 
один одному. 
19 ФРАНЦУЗІЯ: Ви приносите свій біль 
переді Мною. Твій плач доходить до Мого 
високого престолу. Я приймаю вас. Раніше 
ви підносили себе до Господа, а тепер 
показуєте Мені лише кайдани, які тягнете за 
собою. 
20 Ви не пильнували й не молилися. Ви 
віддалися насолодам плоті, і дракон узяв 
вас як свою здобич. 
21 А Я спасу вас, бо плач ваших дружин та 
ридання ваших дітей до Мене доходять. Ви 
хочете врятуватися, і Я простягаю вам Свою 
руку. Але істинно кажу вам: дивіться, 
моліться і прощайте! 
22 Сполучені Штати Америки: У цю мить я 
також приймаю вас. Я дивлюся на твоє 
серце - воно не з каменю, а з металу, з 
золота. Твій металевий мозок, я бачу, 
застиг. Я не знаходжу в вас любові, не 

відкриваю в вас духовності. Я бачу тільки 
манію величі, амбіції і жадібність. 
23 "Продовжуйте," але Я питаю вас: коли 
насіння Моє пустить глибоке коріння між 
вами? Коли ж ви зруйнуєте свого "золотого 
тельця" і свою "вавилонську вежу", щоб 
замість неї звести істинний Храм Господній? 
24 Я торкаюся вашого сумління від першого 
до останнього і прощаю вам. Я просвіщаю 
вас, щоб у найважчу годину, коли 
відвідування досягне свого піку, ваш розум 
не затьмарювався, а мислив ясно і пам'ятав, 
що Я над вами. 
25 Даю вам світло, силу і владу. Не 
втручайтеся в Мої високі настанови, бо 
якщо ви не послухаєтесь Моїх настанов або 
перетнете накреслену Мною межу, то на 
вас прийдуть біль, руйнування, вогонь, 
моровиця і смерть. 
26 ЯПОНІЯ: Я приймаю вас і говорю з вами. 
Я увійшов у вашу святиню і все оглянув. Ви 
не хочете бути останніми, ви завжди хотіли 
бути першими. Істинно ж кажу вам, що 
насіння це не миле переді Мною. 
27 Треба, щоб ви спорожнили чашу 
страждання, щоб очистилося ваше серце. 
Треба, щоб ваша "мова" змішувалася з 
іншими "мовами". Це необхідно для того, 
щоб світ наблизився до вас. Коли світ буде 
підготовлений і очищений, він принесе вам 
насіння, яке Я передам йому. Бо я не бачу, 
щоб хтось був готовий. Я не бачу в тобі 
духовного насіння Моєї Божественності. 
Але я прокладу дорогу. 
28 Скоро в усьому світі настане хаос 
світоглядів, плутанина наук і теорій. Але 
після цього хаосу до вас прийде світло. Я 
готую вас усіх і прощаю, і піклуюся про те, 
щоб ви стали на правильний шлях. 
29. коли прийде час і настане мир для 
народів, не чиніть опору, не заважайте 
Моїм високим радам і не протидійте Моїй 
волі. Коли народи помиряться, не 
встромлятимеш їм ножа в спину, бо тоді Я 
наведу на тебе Свій суд. 
Сім націй! Сім голів! Отець зачав вас. Перед 
вами, під вашою владою - весь світ. Ви 
несете за це відповідальність переді Мною! 
31 Нехай світло "Книги Семи Печаток" буде 
в кожному з народів, щоб люди могли 
озброїтися, як на те Моя Воля. Мир Мій з 
вами! (127, 50 - 65) 
 



Війни і стихійні лиха - знаки на небі  
32 Той самий світ, в якому ви зараз живете, 
довгий час був полем битви. Але 
величезного досвіду, заповіданого людині 
предками, виявилося недостатньо - гіркого і 
болючого досвіду, який лежить перед 
людьми цього часу, як книга, розкрита 
совістю. 
33. але серце людини надто тверде, щоб 
прийняти той плід досвіду, який подібний 
до спадщини світла. Єдине, що вони 
успадкували від своїх предків - це 
ненависть, гордість, образа, жадібність, 
зарозумілість і помста, які передалися їм у 
крові. (271, 65) 
34. вважайте, що настав час суду, бо істинно 
кажу вам, що кожна провина буде 
відшкодована. Земля сама дасть відповідь 
за зле використання людиною її та її 
природних царств. 
35. все, що було зруйновано, закличе вас до 
відповіді і тим самим змусить людей 
усвідомити, що вони були створені Творцем 
з намірами любові, і що та сама Воля, яка 
могла б їх знищити, піклується про них, 
захищає їх і благословляє. (180, 67) 
36. я вручаю вам це послання, яке ви 
повинні передати через моря. Моє Слово 
перетне Старий континент і дійде навіть до 
народу Ізраїлю, який кинувся у братовбивчу 
боротьбу за шматок землі, не 
усвідомлюючи злиднів свого духу. 
37. ви не можете собі уявити, через яке 
випробування пройде світ. Всі чекають 
миру, але він настане тільки після того, як 
сили природи засвідчать Мене. (243,52) 
38. мої сили природи будуть випущені на 
волю і спустошать цілі землі. Вчені 
відкриють нову планету і "зоряний дощ" 
осяє ваш світ. Але це не принесе катастрофи 
людству, а лише сповістить людям про 
настання нового часу. (182, 38) 
- В Євангеліях ця ознака суду сповіщається 
словами: "Зорі впадуть з неба". 
39. я вже відкрив вам, що народ мій 
розсіяний по всій землі, тобто, що духовне 
насіння розсіяне по всьому колу землі. 
40 Сьогодні ви не погоджуєтеся і навіть не 
поважаєте один одного через дрібниці. Але 
коли матеріалістичні вчення 
загрожуватимуть поглинути вас усіх, ви, які 
мислите і відчуваєте духом, нарешті станете 
єдиним цілим. Коли цей час настане, Я дам 

вам знак, щоб ви могли впізнати один 
одного - те, що ви можете бачити і чути 
однаково. Тоді, коли ви будете свідчити 
один одному, ви здивуєтеся і скажете: "Це 
Господь відвідав нас"". (156, 35 - 36) 
 
Пророцтво про поділ мексиканських 
громад  
41. а тепер послухайте Мене добре, люди, і 
візьміться за виконання Мого Слова гідно і 
істинно. 
42. я бачу, що ви носите смуток у ваших 
серцях, бо передбачаєте, що не всі ці 
народи будуть дотримуватися Закону, який 
я написав у вашому дусі. Але я вам скажу, 
що сьогодні, як і в "Перший раз", народ 
розділиться. 
43. я багато говорив з вами і намітив 
єдиний шлях для всіх. Тому Я кажу вам: 
якщо хтось із Моїх дітей не послухається 
Мене, над цим народом буде винесений 
суд, коли настане день, призначений Волею 
вашого Отця, щоб покласти край цьому 
прояву. 
44 Я прийшов до вас у цей час як 
визволитель, Я показав вам шлях через 
пустелю, духовну "щоденну роботу" 
боротьби за визволення і спасіння, і врешті-
решт Я пообіцяв вам нову землю обітниці, 
яка є миром, світлом і блаженством для 
духу. 
45 Блаженні ті, хто вирушає в цю подорож і 
слідує за Мною в своєму прагненні до 
звільнення і одухотворення, бо вони ніколи 
не будуть відчувати себе покинутими або 
слабкими у випробуваннях, які принесе їм 
величезна пустеля. 
46 Горе ж тим, хто порушує віру, хто любить 
речі земні більше, ніж духовне, - тим, хто 
продовжує триматися своїх ідолів і своїх 
традицій! Думаючи, що вони служать Мені, 
вони будуть підданими "фараона", тобто 
"плоті", матеріалізму, ідолопоклонства. 
47 Той, хто хоче потрапити до Землі 
Обітованої, до Вітчизни Духа, повинен 
залишати слід добра у своєму ходінні по 
світу. 
48 Ідіть цією дорогою і не бійтеся. Бо якщо 
ви покладаєте надію на Мене, то 
неможливо вам збитися зі шляху. Якщо ви 
боїтеся або не маєте віри, то ваша віра не є 
абсолютною, і Я кажу вам, що той, хто хоче 



йти за Мною, повинен бути переконаний у 
Моїй істині. (269, 50-51 
 

Розділ  65 - Притчі, розрада і 

обітниця  
 
Притча про поганих управителів  
1 У бажанні милосердя натовп голодних, 
хворих і голих людей підійшов до одного з 
будинків. 
2 Управителі дому постійно готували її, щоб 
розважати за своїм столом тих, хто 
проходив повз. 
3 На бенкет прибув землевласник, власник і 
володар тих земель, щоб головувати на 
бенкеті. 
4 Минав час, і нужденні завжди знаходили 
в цьому будинку їжу і притулок. 
5 Одного разу той пан побачив, що вода на 
столі каламутна, їжа не корисна і не смачна, 
а скатертини заплямовані. 
6 І покликав до себе тих, що готували стіл, і 
сказав їм: "Чи бачили ви полотняні 
скатертини, і чи куштували їжу, і чи пили 
воду?" 
7 Відповіли вони: Так, Господи, - сказали 
вони. 
8 "Тож, перш ніж давати їжу цим голодним, 
нехай спершу з'їдять її ваші діти, і якщо 
вони визнають їжу доброю, дайте її цим 
гостям". 
9 Діти брали хліб, і плід, і все, що було на 
столі, але смак був огидний, і було 
невдоволення та бунт проти цього, і вони 
дуже нарікали. 
10 Тоді господар сказав до тих, що ще 
чекали: "Підійдіть під дерево, бо я дам вам 
плодів із саду мого та смачної їжі". 
11 А до слуг сказав так: "Очистіть 
заплямоване, зніміть поганий присмак з уст 
тих, кого ви розчарували. Я не маю радості 
в вас, бо велів вам приймати всіх, хто 
голодує і спраглий, давати їм найкращу їжу і 
чисту воду, а ви не послухалися. Ваша 
робота мені не подобається". 
12 Володар тих країв сам приготував свято: 
хліб був багатий, плід здоровий і стиглий, 
вода свіжа й освіжаюча. Потім він запросив 
тих, хто чекав, - жебраків, хворих і 
прокажених, - і всі вони бенкетували, і 
радість їхня була велика. Незабаром вони 

були здорові і не відчували страждань, і 
вирішили залишитися в маєтку. 
13 Вони почали обробляти поля, стали 
хліборобами, але були слабкі і не знали, як 
виконувати вказівки того Господа. Вони 
змішували різні види насіння, і посіви 
вироджувалися, пшениця забивалася 
бур'янами. 
14 Коли ж настав час жнив, прийшов 
господар маєтку та й каже до них: Що ви 
робите, коли я вам тільки доручив 
господарство в домі, щоб приймати гостей? 
Насіння, яке ви посіяли, не є добрим, інші - 
для обробітку полів. Ідіть і очистіть землю 
від будяків і бур'янів, а потім знову 
господарюйте в домі. Криниця пересохла, 
хліб не росте, а плоди гірчать. Робіть з тими, 
хто проходить, так, як Я зробив з вами. Коли 
ви нагодуєте і зцілите тих, хто до вас 
звертається, коли ви знімете біль ваших 
ближніх, тоді Я дам вам спокій у домі 
Моєму". (196, 47 - 49) 
 
Притча про перехід через пустелю до 
Великого Міста 
15 Двоє мандрівників повільними кроками 
йшли по безкрайній пустелі, і ноги їхні 
боліли від гарячого піску. Вони прямували 
до далекого міста, і тільки надія дістатися 
до місця призначення оживляла їх у 
нелегкій дорозі, адже хліб і вода поступово 
закінчувалися. Молодший з них почав 
втомлюватися і попросив свого супутника 
продовжити шлях наодинці, оскільки сили 
покидали його. 
16 Старий мандрівник намагався вселити в 
юнака нову відвагу, кажучи йому, що 
незабаром вони можуть натрапити на оазу, 
де вони відновлять втрачену силу, але той 
не наважився. 
17 Старець же не хотів залишати його в тій 
пустелі, і, хоч сам був втомлений, взяв на 
спину втомленого супутника і з труднощами 
продовжив шлях. 
18 А коли юнак спочив і побачив, що завдає 
клопоту тому, хто ніс його на плечах, то 
відв'язався від шиї його і взяв його за руку, і 
вони пішли далі дорогою. 
19 Безмірна віра оживила серце старого 
мандрівника, яка дала йому силу подолати 
втому. 
20 Як він і здогадувався, на горизонті 
з'явився оазис, під тінню якого на них 



чекала прохолода джерела. Врешті-решт 
вони дійшли до нього і пили цю освіжаючу 
воду, поки не напилися досхочу. 
21 І заснули вони спокійним сном, а коли 
прокинулися, то відчули, що втома минула, 
і не було ні голоду, ні спраги. Вони відчули 
мир на серці та сили дістатися до міста, яке 
шукали. 
22 Вони не дуже хотіли йти з того місця, але 
треба було продовжувати мандрівку. Вони 
наповнили свої посудини цією кришталево 
чистою і прозорою водою і продовжили 
свій шлях. 
23 Літній паломник, який підтримував 
молодого, сказав: "Ми хочемо лише 
помірно використовувати воду, яку несемо. 
Не виключено, що по дорозі ми зустрінемо 
паломників, які, перемагаючи виснаження, 
вмирають від спраги або хворіють, і тоді 
треба буде запропонувати їм те, що ми 
веземо". 
24 Юнак заперечив, кажучи, що було б 
нерозумно віддавати те, чого може не 
вистачити навіть для них самих; що в 
такому випадку вони можуть продати його 
за будь-яку ціну, оскільки вони доклали 
стільки зусиль, щоб здобути цей 
дорогоцінний елемент. 
25 Старець не задовольнився такою 
відповіддю і відповів йому, що якщо вони 
хочуть миру в душі, то повинні будуть 
ділитися водою з нужденними. 
26 Похмуро юнак сказав, що він вважає за 
краще споживати воду зі своєї посудини 
наодинці, ніж ділитися нею з усіма, кого 
вони можуть зустріти по дорозі. 
27 І знову справдилося передчуття старого, 
бо побачили вони перед собою караван 
чоловіків, жінок та дітей, що заблукали в 
пустині, і мали загинути. 
28 Добрий старець поспішно підійшов до 
тих людей і дав їм пити. Втомлені одразу 
відчули себе сильнішими, хворі 
розплющили очі, щоб подякувати 
подорожньому, а діти перестали плакати 
від спраги. Караван піднявся і продовжив 
свій шлях. 
29 Мир був у серці шляхетного 
подорожнього, а інший, побачивши, що 
його посудина спорожніла, сказав 
товаришеві, щоб вони повернули назад і 
пішли до джерела, щоб поповнити воду, 
яку вони спожили. 

30 "Ми не повинні повертатися назад, - 
сказав добрий мандрівник, - якщо 
матимемо віру, то далі натрапимо на нові 
оазиси". 
31 Але юнак засумнівався, злякався і вважав 
за краще попрощатися з товаришем своїм 
на місці, щоб повернутися в бажанні до 
джерела. Вони, що були супутниками у 
стражданнях, розлучилися. Поки один 
продовжував шлях, натхненний вірою в 
свою мету, інший, думаючи, що може 
загинути в пустелі, побіг до джерела з 
нав'язливою ідеєю смерті в серці. 
32 Нарешті він прибув, захеканий і 
виснажений. Але задоволений, він випив 
досхочу, забув товариша, якого відпустив 
одного, і місто, яке покинув, і вирішив 
відтепер жити в пустелі. 
33 Незабаром неподалік проходив караван, 
що складався з виснажених і спраглих 
чоловіків і жінок. Вони охоче підходили, 
щоб напитися води з цього джерела. 
34 Аж ось з'явився чоловік, що забороняв їм 
пити й спочивати, доки не заплатять йому 
за ті блага. Це був молодий мандрівник, 
який захопив оазис і зробив себе 
господарем пустелі. 
35 Ті люди слухали Його з сумом, бо вони 
були бідні й не могли купити того 
дорогоцінного скарбу, що втамував би їхню 
спрагу. Нарешті вони розлучилися з тим, що 
мали з собою, купили трохи води, щоб 
втамувати пекучу спрагу, і продовжили свій 
шлях. 
36 Незабаром той чоловік став не паном, а 
царем, бо не завжди там проходили бідні 
люди, але були й могутні люди, які за 
склянку води могли віддати ціле багатство. 
37 Цей чоловік уже не пам'ятав міста за 
пустелею, а ще менше братнього супутника, 
що ніс його на своїх плечах і врятував від 
загибелі в тій пустелі. 
38 Одного разу він побачив караван, що 
цілеспрямовано йшов до Великого Міста. 
Але з подивом побачив, що ці чоловіки, 
жінки і діти йшли повні сил і радості, 
співаючи хвалебну пісню. 
39 Чоловік не зрозумів, що він побачив, і 
його здивування було ще більшим, коли він 
побачив, що на чолі каравану стоїть Той, Хто 
був його супутником у подорожі. 
40 Караван зупинився перед оазою, а двоє 
чоловіків стояли обличчям один до одного, 



дивлячись один на одного з подивом. 
Нарешті житель оазису запитав того, хто був 
його супутником: "Скажи мені, як це 
можливо, що існують люди, які 
перетинають цю пустелю, не відчуваючи ні 
спраги, ні втоми?". 
41 Він зробив це тому, що в душі думав про 
те, що станеться з ним від того дня, коли 
ніхто не прийде просити в нього води або 
притулку. 
42 Добрий мандрівник сказав своєму 
супутнику: "Я дістався Великого Міста, але 
не сам. По дорозі я зустрічав хворих, 
спраглих, загублених, виснажених, і всім їм 
я давав нову відвагу через віру, яка оживляє 
мене, і так від оазису до оазису ми прибули 
одного разу до воріт Великого Міста. 
43 І я був покликаний до Господа того 
царства, який, побачивши, що я знаю 
пустелю і співчуваю подорожнім, доручив 
мені повернутися, щоб бути провідником і 
порадником для подорожніх під час 
мучительного переходу пустелею. 
44 І ось ти бачиш Мене на чолі іншого 
каравану, який Я маю вести до Великого 
Міста. - А ти? Що ти тут робиш?" - запитав 
він того, хто залишився в оазисі. - Останній 
мовчав, присоромлений. 
45 Тоді добрий подорожній сказав йому: "Я 
знаю, що ти привласнив собі цю оазу, що ти 
продаєш воду і береш гроші за тінь. Ці речі 
не належать вам, вони були розміщені в 
пустелі божественною силою, щоб той, хто 
потребуватиме їх, міг скористатися ними. 
46 Чи бачите ви ці натовпи людей? Їм не 
потрібен оазис, бо вони не відчувають 
спраги і не втомлюються. Досить того, що я 
передаю їм послання, яке посилає їм 
Господь Великого Міста через моє 
посередництво, і вже вони вирушають в 
дорогу і з кожним кроком знаходять нові 
сили завдяки тій високій меті, яка у них є: 
досягти того Царства. 
47 Залишіть джерело спраглим, щоб вони 
знайшли в ньому освіження, і щоб 
втамували спрагу ті, що терплять тяготи 
пустелі. 
48 Ваша гордість та егоїзм засліпили вас. 
Але яка тобі користь від того, що ти став 
господарем цього маленького оазису, якщо 
ти живеш у цій пустці і позбавляєш себе 
можливості пізнати Велике Місто, до якого 
ми з тобою разом прямували? Невже ти 

вже забув ту високу мету, яка була у нас 
обох?". 
49 Коли той чоловік мовчки вислухав того, 
хто був йому вірним і самовідданим 
товаришем, він розплакався, бо відчув 
докори сумління за свої гріхи. Він зірвав 
свої фальшиві шати і відправився у вихідну 
точку, де починалася пустеля, щоб піти 
шляхом, який приведе його до Великого 
Міста. Але тепер він пішов своєю дорогою, 
осяяний новим світлом - віри і любові до 
ближніх. 
- Кінець притчі - 
50. Я - Господь Великого Міста, а Ілля - 
Старець Моєї притчі. Він - "голос волаючого 
в пустелі", він - той, хто наново 
відкривається вам на виконання 
одкровення, яке Я дав вам при 
преображенні на горі Фавор. Саме Він веде 
вас у Третю Еру до Великого Міста, де Я 
чекаю на вас, щоб дати вам вічну нагороду 
Моєї любові. 
51 Ідіть за Іллею, о любі люди, і все 
зміниться у вашому житті, у вашому 
поклонінні Богові та ваших ідеалах; все 
перетвориться. 
52 Чи вірили Ви, що Ваша недосконала 
релігійна практика триватиме вічно? - Ні, 
мої учні. Завтра, коли ваш дух побачить на 
горизонті Велике Місто, він скаже, як його 
Господь: "Царство Моє не від світу цього" 
(28:18-40). 
 
Притча про великодушність царя  
53 Жив-був цар, який в оточенні своїх 
підданих святкував перемогу, здобуту над 
непокірним народом, що став його 
васалом. 
54 Цар і його народ заспівали переможний 
гімн. Тоді цар так промовив до свого 
народу: "Сила моєї руки перемогла і 
зробила моє царство зростаючим; але 
переможених я буду любити так, як люблю 
вас, я дам їм поля в моїх маєтках для 
вирощування виноградної лози, і моя воля, 
щоб ви любили їх так, як люблю їх я". 
55. минув час, і серед того народу, який був 
завойований любов'ю і праведністю того 
царя, з'явився чоловік, який повстав проти 
свого пана і намагався вбити його уві сні, 
але тільки поранив його. 
56 Той чоловік, побачивши свій злочин, у 
страху втік і сховався в найтемнішому лісі, а 



цар нарікав на невдячність і відсутність 
свого підданого, бо серце його дуже 
любило його. 
57 Той чоловік потрапив у полон під час 
втечі до ворожого цареві народу, і коли 
його звинуватили в тому, що він підданий 
того, чию владу вони не визнають, той, 
злякавшись, закричав їм на весь голос, що 
він утікач, бо він щойно вбив царя. Але 
йому не повірили і засудили на смерть на 
вогнищі, попередньо прийнявши 
мученицьку смерть. 
58 Коли він уже стікав кров'ю, і його хотіли 
вкинути у вогонь, сталося, що там проходив 
цар зі своїми слугами, які шукали 
бунтівника, і, побачивши, що тут діється, той 
правитель підняв руку і сказав до 
поплічників: "Що ви робите, бунтівний 
народе?" І на звук величного і владного 
голосу царя повстанці схилили перед ним 
голови. 
59 Невдячний підданий, який все ще лежав 
у кайданах біля вогнища, чекаючи на 
виконання свого вироку, був вражений і 
занепокоєний, коли побачив, що цар не 
помер і що він крок за кроком 
наближається до нього і розв'язує кайдани. 
60 Він відвів його від вогню і обробив йому 
рани. Потім напоїв його вином, одягнув у 
нову білу одежу і, поцілувавши його в чоло, 
сказав йому: "Підданий мій, чому ти втік від 
мене? За що ви мене поранили? Не 
відповідай Мені словами, Я лише хочу, щоб 
ти знав, що Я люблю тебе, і кажу тобі зараз: 
прийди і йди за Мною". 
61 Люди, які були свідками цих сцен 
милосердя, з подивом вигукували і 
внутрішньо змінювалися: "Осанна, осанна!" 
Вони визнали себе слухняними васалами 
цього царя, отримуючи від свого пана 
тільки блага, і підданий, який колись 
повстав, переповнений такою любов'ю з 
боку свого царя, вирішив відплатити за ці 
прояви безмежної прихильності вічною 
любов'ю і поклонінням своєму пану, 
підкорений його настільки досконалим 
вчинком. 
- Кінець притчі - 
62 Ось, люди, яке ясне Моє Слово! Але 
люди воюють проти Мене і втрачають 
дружбу зі Мною. 
63. яку шкоду я зробив людям? Яку шкоду 
приносить їм моє вчення і мій закон? 

64. знайте, що скільки б разів ви не 
ображали Мене, ви будете прощені щоразу. 
Але тоді ви також зобов'язані прощати своїх 
ворогів, коли вони вас ображають. 
65. я люблю тебе, і коли ти робиш крок від 
Мене, я роблю такий же крок, щоб 
наблизитися до тебе. Якщо ви зачините 
переді Мною браму вашого храму, Я буду 
стукати в неї, доки ви не відчините, і Я не 
зможу ввійти. (100,61-70) 
 
Блаженства і благословення  
66 Блаженний, хто терпляче переносить 
свої страждання, бо саме в лагідності він 
знайде силу продовжувати нести свій хрест 
на шляху свого розвитку. 
67. блаженний, хто зносить приниження зі 
смиренням і вміє прощати тим, хто образив 
його, бо Я виправдаю його. Але горе тим, 
хто судить вчинки своїх ближніх, бо і вони 
будуть судимі! 
68 Блаженний, хто виконує першу заповідь 
Закону і любить Мене більше, ніж усе 
створене. 
69 Блаженний, хто доручає Мені судити 
його справедливу чи несправедливу справу. 
(44, 52 - 55) 
70 Блаженний, хто впокорюється на землі, 
бо Я прощу йому. Блаженний обмовлений, 
бо Я засвідчу його невинність. Блаженний, 
хто свідчить про Мене, бо Я благословлю 
його. І хто буде помилково оцінений через 
практику Мого вчення, того Я визнаю. (8,30) 
71. блаженні ті, що падають і встають, що 
плачуть і благословляють Мене, що, зранені 
своїми ж братами, уповають на Мене в 
глибині свого серця. Ці малі та стражденні, 
висміяні, але лагідні, а отже, сильні духом, є 
справді Моїми учнями. (22,30) 
72 Блаженний, хто благословляє волю 
Господа свого, блаженний, хто 
благословляє страждання своє, знаючи, що 
воно змиє плями його. Бо це дає підтримку 
його крокам по сходженню на Духовну 
Гору. (308, 10) 
73 Всі чекають світла нового дня, світанку 
миру, який стане початком кращого віку. 
Пригноблені чекають дня свого визволення, 
хворі сподіваються на ліки, які повернуть їм 
здоров'я, сили і радість життя. 
74. блаженні ті, хто вміє чекати до останньої 
миті, бо втрачене їм повернеться з 



відсотками. Це очікування Я благословляю, 
бо воно є доказом віри в Мене. (286, 59 -60) 
75 Блаженні вірні, блаженні ті, що 
витримають до кінця випробувань своїх. 
Блаженні ті, хто не розтратив сили, яку дає 
їм моє повчання, бо вони з силою і світлом 
перенесуть життєві перипетії в прийдешні 
часи гіркоти. (311, 10) 
76 Благословенні ті, хто благословляє Мене 
на вівтарі творіння і вміє смиренно 
приймати наслідки своїх проступків, не 
приписуючи їх божественним покаранням. 
77 Блаженні ті, хто вміє коритися Моїй Волі і 
зі смиренням приймати свої випробування. 
Вони всі будуть любити Мене. (325, 7 - 8) 
 
Заохочення до висхідного розвитку  
78. блаженні ті, хто просить Мене зі 
смиренням і вірою про піднесення духу 
їхнього, бо вони отримають від Отця свого 
те, чого просять. 
79 Блаженні ті, хто вміє чекати, бо Моя 
милосердна допомога дійде до їхніх рук у 
відповідну мить. 
80 Навчіться просити, а також чекати - 
знаючи, що ніщо не втече від Моєї волі 
любові. Вірте, що Моя воля проявляється в 
кожній вашій потребі і в кожному вашому 
випробуванні. (35, 1 -3) 
81 Блаженні ті, хто мріє про рай миру і 
злагоди. 
82 Блаженні ті, хто зневажає дрібниці, суєту 
і пристрасті, які не приносять користі 
людині, а тим більше її духові, і ставиться до 
них байдуже. 
83 Блаженні ті, хто покінчив з фанатичними 
актами поклоніння, які нікуди не ведуть, і 
відмовився від стародавніх і помилкових 
вірувань, щоб прийняти абсолютну, голу і 
чисту істину. 
84. благословляю тих, хто відкидає 
зовнішнє, щоб натомість віддатися 
духовному спогляданню, любові та 
внутрішньому миру, бо вони дедалі більше 
усвідомлюють, що світ не дає миру, що його 
можна знайти в собі. 
85. блаженні ті з вас, кого правда не 
злякала і хто не обурився нею, бо істинно 
кажу вам: світло впаде, як водоспад, на дух 
ваш, щоб навіки вгамувати ваше прагнення 
до світла. (263, 2 - 6) 
86 Блаженний, хто слухає Мою науку, 
робить її своєю і виконує її, бо він знатиме, 

як жити у світі, знатиме, як померти для 
світу, і, коли прийде його година, воскресне 
у вічності. 
87. блаженний, хто занурюється в Моє 
слово, бо він навчився розуміти причину 
болю, сенс відшкодування і спокути, і 
замість того, щоб впадати у відчай або 
хулити, чим він збільшить свої муки, він 
піднімається сповнений віри і надії на 
боротьбу, щоб тягар його боргів з кожним 
днем ставав легшим, а чаша страждань 
менш гіркою. 
88 Бадьорість і мир властиві людям віри - 
тим, хто погоджується з волею Отця. (283, 
45 - 47) 
89. твій прогрес або висхідна еволюція 
дозволить тобі відкрити Мою істину і 
відчути Мою Божественну Присутність, як у 
духовному, так і в кожному Моєму творінні. 
Тоді Я скажу вам: "Блаженні ті, хто вміє 
впізнавати Мене скрізь, бо саме вони 
воістину люблять Мене. Блаженні ті, хто 
здатний відчувати Мене духом і навіть 
тілом, бо це ті, хто наділив чутливістю все 
своє єство, хто по-справжньому 
одухотворив себе". (305, 61 - 62) 
90. ти знаєш, що зі Свого "Високого 
Престолу" Я огортаю всесвіт Своїм миром і 
благословенням. 
91. все благословляється Мною щогодини, 
щомиті. 
92. від Мене немає і ніколи не буде ніякого 
прокляття або осуду для Моїх дітей. Тому, 
не бачачи ні праведників, ні грішників, Я 
посилаю на всіх Своє благословення, Свій 
поцілунок любові і Свій мир. (319,49 - 50) 
МИР МІЙ З ВАМИ. 
 

Поклик Божий  
 
Заклик до людей цього часу:  
"Люди, люди, вставайте, час підтискає, і 
якщо ви не зробите цього в цей "день", то 
не прокинетеся в цьому земному житті. Ви 
хочете продовжувати спати, незважаючи на 
моє повідомлення? Ви хочете, щоб смерть 
плоті розбудила вас - всепоглинаючим 
вогнем покаяння вашого духу без матерії? 
Будьте щирі, поставте себе в позицію 
перебування в Духовному житті, перед 
обличчям Істини, де ніщо не може 



виправдати ваш матеріалізм, де ви дійсно 
бачите себе в лахмітті - заплямованому, 
брудному і подертому, - яке ваш дух одягне 
як одяг. Істинно кажу вам, там, побачивши 
свої страждання і відчувши такий великий 
сором, ви відчуєте величезне бажання 
омитися в водах найглибшого покаяння, 
знаючи, що тільки чистими ви можете піти 
на свято Духа. Вийдіть за межі людського 
егоїзму з усіма його немочами, які нині є 
вашою гордістю, вашим задоволенням, і 
скажіть Мені, чи відчули ви біль чоловіків, 
чи відлунюють у ваших серцях ридання 
жінок або плач дітей. Тож скажи Мені: ким 
ти був для людей? Чи були ви для них 
життям?". (228,62 - 63) 
 
Заклик до інтелігенції: 
"Прийдіть до Мене, інтелектуали, які 
втомилися від смерті і розчарувалися в 
серці. Прийдіть до Мене, ви, що 
заплуталися і зненавиділи замість того, щоб 
любити. Я дам вам відпочинок і дам 
зрозуміти, що дух, слухняний Моїм 
заповідям, ніколи не втомлюється. Я 
познайомлю вас з наукою, яка ніколи не 
збиває з пантелику інтелект". (282, 54) 
 
Заклик до втомлених і обтяжених:  
"Прийдіть до Мене, стражденні, самотні і 
хворі. Ви, що тягнете за собою кайдани 
гріха, принижені, голодні і спраглі правди, 
будьте зі Мною; в Моїй присутності зникне 
багато вашого зла, і ви відчуєте, як 
полегшується ваш тягар. Якщо ти хочеш 
володіти благами духу, Я дам тобі їх; якщо 
ти просиш у Мене земних благ, щоб добре 
ними користуватися, Я також дам тобі їх, бо 
твоє прохання благородне і справедливе. 
Тоді ви станете добрими опікунами, і Я 
дарую вам примноження цих благ, щоб ви 
могли ділитися ними зі своїми ближніми. 
(144, 80 - 81) 
 
Заклик до духовного Ізраїлю 
"Ізраїлю, стань лідером людства, дай йому 
цей хліб вічного життя, покажи йому цю 
духовну роботу, щоб різні релігії 
одухотворилися в моєму вченні і таким 
чином Царство Боже прийшло до всіх 
людей". (249,66) 
"Почуй Мене, улюблений Ізраїлю! 
Відкрийте свої духовні очі і побачте славу 

Отця вашого. Почуйте Мій голос через свою 
совість, прислухайтеся духовними вухами 
до небесних мелодій, щоб ваше серце і дух 
раділи, щоб ви відчули мир, бо Я є мир, і Я 
запрошую вас жити в ньому. Я відкриваю 
вам любов, яку Я відчував до людства в усі 
часи - причину, з якої Ісус пролив Свою 
найдорожчу Кров у "Другій Ері", щоб 
відкупити вас від гріха, навчити вас любові і 
закарбувати істинне вчення у ваших умах і 
серцях". (283, 71) 
"Спрямуй свій погляд на Мене, коли 
заблудишся; будь зі Мною сьогодні. 
Піднесіть свої думки до Мене і говоріть зі 
Мною, як дитина говорить зі своїм батьком, 
як людина говорить довірливо з другом". 
(280, 31) 
"Ідіть за моїми настановами, відчувайте 
себе новими людьми, вправляйтеся в моїх 
чеснотах, і вам буде щораз легше на душі, і 
Христос об'являтиметься на вашій дорозі". 
(228, 60) 
"Люди, йдіть до людей, говоріть до них так, 
як Христос говорив до вас - з таким же 
співчуттям, рішучістю і надією. Нехай вони 
зрозуміють, що існують шляхи висхідного 
розвитку, які дають більше задоволення, 
ніж ті, що дають матеріальні блага. Нехай 
вони зрозуміють, що є віра, яка змушує 
вірити і сподіватися за межами видимого і 
відчутного. Скажіть їм, що їхній дух буде 
жити вічно, і тому вони повинні готуватися 
до того, щоб мати можливість стати 
учасниками цього вічного блаженства". 
(359, 94 - 95) 
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