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Забележка по този въпрос:  
 

Този том е обработен точно според съдържанието на гореспоменатия немски оригинал за 

преводаческата програма DeepL, ProVersion, която се превежда на 26 езика.  

Досега с него са преведени следните томове:   

 

Статус декември 2020 г.  

 

Третият завет  

От немския оригинал на езиците:  Нидерландски, полски, руски, португалски, португалско-

бразилски,. Да бъде последвано от: Японски и китайски 

Досега тя беше достъпна на следните езици: немски, английски, испански, италиански, 

френски,  

Книгата на истинския живот 

От немския оригинал: Томове IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - останалите 5 тома вече бяха 

налични. 

Ще последват допълнителни преводи.  

 

Волята на Господ е тези произведения да бъдат достъпни безплатно за всички хора. Не е 

Негова воля да продава това произведение за пари. Всички налични томове могат да бъдат 

изтеглени безплатно в PDF формат от интернет.  

Волята на Господ е да разпространява Словото Си по целия свят. Това се случва във връзка 

със свидетелството на моя собствен, спиритуалистичен пример. Поради тази причина всички 6 

тома на моя личен, спиритуалистичен пример, публикувани досега, са достъпни на моята начална 

страница за безплатно изтегляне в PDF формат, както и 5 тома с поезия на немски и английски 

език, които се основават на Книгата на истинския живот.  

През 2017 г. Господ ме призова да Му служа. Записах тази история в горните 6 тома, като 

посочих датата на всеки от тях. Тя съдържа много сънища, видения, тайни, които Господ ми 

разкри, пророчества, предсказания за актуални събития по света. Това е призив за събуждане на 

човечеството, а за мен - фаза на пречистване, възнесение и завръщане в лоното на Отец.  

 

Името ми Анна Мария Хоста е духовно име, което Господ ми откри през 2017 г.  

Господ ми каза, че Hosta има следното значение:  

Hos... (фамилията на съпруга ми) - Hos - t.... (Домакин, Хляб на живота, Слово на Бога) и  

Hos...t...A (A за моето име, Анна)  

Моето гражданско име е без значение, тъй като волята на Господ е СЛОВОТО да движи 

сърцата и те да се ориентират към Словото, а не към пратеника. Пратеникът е само носител на 

СЛОВОТО, а то е самият Бог. Тя е същността на всички преживявания на Бога със съществата, 

които е създал, и е предназначена за тяхното обучение, за да могат да я изучават, за да се 

пречистят и усъвършенстват с цел да се върнат при Бога и да влязат отново в лоното на Отца.  

 

Анна Мария Хоста 

Мирният Христос на Земята 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com (многоезичен) 

Електронна поща: a.m.hosta@web.de  
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Посвещение 
Комисията, натоварена със съставянето на тази антология, посвещава тези книги в името на 

Господа на всички хора с добра воля по света, които са вдъхновени от желанието да постигнат 

извисяване на духа си чрез изучаване на Божествените откровения и практикуване на учението 

на Божествения Учител. Всеки, който изпитва в себе си желание да живее според учението на 

Шестия печат, получено в тази Епоха на Духа на истината, трябва да се наслади до последна 

капка на духовния смисъл, съдържащ се в тези книги. След това от сърцето му ще се изтръгне 

молба към цялото човечество и ще прозвучи едно изречение, което ще зазвучи в най-нежните 

струни на човешкото сърце: "Обичайте се един друг". 

Предговор към немското издание 
Тази книга е точен превод на първия от дванадесетте тома на "Книга на истинския живот" от 

оригиналния текст на испански език и дава божествени откровения. Тя не се отнася до нищо друго 

освен до Второто пришествие на Господ като Светия Дух. Чрез инструменти, специално избрани и 

подготвени от Него (думата в испанския текст е: "portavoz", както и "носител на глас", "посредник 

на думи", "говорител"), Христос предаде велики истини, за да ни обясни смисъла на нашия земен 

живот, да ни разкрие тайните на Духа, които не са били разбрани или са били непознати, и да ни 

даде утеха, сила и насоки сред нарастващия хаос, който носи тежки посещения на цялото 

човечество с цел неговото пречистване. Това е вечното, неизменно послание на Бога към Неговите 

деца: в Първата епоха чрез Мойсей и пророците и във Втората епоха чрез Исус и Неговите ученици. 

Ако посланието ни се струва ново в настоящата Трета епоха, то е, защото са обяснени много думи 

от Първата и Втората епоха, които не са били разбрани, и защото Господ ни открива допълнителни 

духовни прозрения, които не е могъл да ни даде тогава. ("Имам още много неща да ви кажа, но 

сега не можете да ги понесете. " Йоан 16:12.) 

Книгата е разделена на много глави и всеки стих е номериран; това не само служи за точно 

позоваване на даден пасаж, но и има за цел да покаже отвън, че не е лесно да се чете; по-скоро 

съдържанието трябва да се чете, изучава и вниква със събрани сетива и размисъл. След това обаче 

трябва да последва най-важното: изпълнението, актът. 

Внимателният читател ще забележи, че много мисли и духовни учения често се повтарят, макар 

и най-често с различни думи или от различни гледни точки. Причините за това са няколко: На 

първо място, ученията са били преподавани в продължение на много години на десетки места за 

събиране. На второ място, в този процес участват различни посредници на словото и в зависимост 

от духовната зрялост на инструмента Божието слово може да стане известно. И накрая, поученията 

не се изнасяха в затворени кръгове, а публично пред обикновена публика, така че винаги можеха 

да дойдат нови хора, поради което Господ трябваше да им повтаря основните понятия в Своето 

Слово. 

Днес не бива да се обиждаме от повторенията, но те трябва да ни дадат възможност да 

запечатаме дълбоко в себе си божествените мисли. И освен това повторенията потвърждават, че 

ученията идват от Бога; защото въпреки множеството места, на които са дадени, и многото 

посредници на Словото, се разкрива единството на Словото. 

Би било катастрофално за цялото човечество, ако въз основа на погрешно тълкувани 

пророчества - точно както еврейският народ преди почти 2000 години - то отхвърли Божията 

помощ и остане глухо за гласа на вашия Господ, който в това безпогрешно истинско и 

неподправено Божие слово се обръща към всеки човешки дух и го призовава към размисъл, 

обръщане и одухотворяване. Един ден същият глас ще поиска сметка от всеки от нас доколко сме 

се съобразили с неговите любящи наставления и инструкции. 

В произведението "Книга на истинския живот" основната тема е духът, поради което тази дума 

се среща много често в различни връзки. Какво се разбира под "дух"? - В днешната обичайна 

употреба и в речниците думата "дух" се използва в смисъл на способност за мислене, т.е.: ум, 
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интелект, идея, съобразителност и т.н. - В настоящите учения, както и в Библията, думата "дух" има 

друго значение и Исус го е изяснил, когато е казал: "Бог е дух и онези, които Му се покланят, трябва 

да Му се покланят с дух и с истина" (Йоан 4:24). Вечната елементарна сила, Бог, е чист дух, без 

форма - което обаче не изключва възможността Той да се открива на децата си в специални случаи 

и в човешка форма, като Отец. Най-същественото качество на Бога е любовта и воден от тази 

любов, Той създава други духовни същества от Себе Си, за да може да им даде Своята любов. Тези 

духове, искри от Божия дух и притежаващи същите характеристики като Бога в ограничена степен, 

изпълвали безкрайното пространство, докато не се отделили от Бога поради своята гордост и 

непослушание, след което били положени в материално тяло, за да могат отново да започнат пътя 

към дома. Следователно основната част на човека е неговият дух, искрата на божествения дух в 

него. Накратко те са следните: 

Божият Дух = любов, мъдрост и сила. 

Човешкият дух = Божията духовна искра в човека. 

Духове = първични ангелски духове, както и човешки духовни същества, независимо дали са все 

още в материалното тяло (въплътени) или извън него (превъплътени). 

Божествените откровения са направени в Мексико на испански език. При превода на немски 

език е отделено голямо внимание, за да се гарантира, че духовното значение е възпроизведено 

във всички случаи. Оригиналният текст беше до голяма степен следван и при формирането на 

думите и изреченията, поради което понякога се получаваха малко необичайни изрази и 

конструкции на изречения. Само в сравнително малко случаи се е налагало да се избере по-

свободен превод, за да се намери приятна форма на изразяване на немски език, но духовният 

смисъл винаги е бил вярно запазен. 

Кратките обяснения, които изглеждат необходими за разбирането, са добавени като бележки 

под линия; допълненията към текста в съответствие със смисъла са поставени в скоби. По-дълги 

бележки под линия можете да намерите като бележки в приложението към книгата. 

Преводачите 

Обяснения за по-добро разбиране на инструкциите 
I. Второто пришествие на Христос в огледалото на библейските обещания. 

Предговорът на преводачите започва с краткото изречение: "Това не е нищо по-малко от 

Второто пришествие на Господа като Светия Дух". Много читатели очакват обяснение на това 

твърдение, което ще бъде дадено по-долу. Още от най-ранното начало на християнството 

вярващите са се интересували от Второто пришествие на Христос и всяка епоха е създавала свои 

собствени идеи за него. Дори и днес вярващите имат различни, предимно неясни възгледи за него, 

защото не знаят как да тълкуват правилно символичните образи на съответните библейски пасажи. 

Ето защо е необходимо да се постигне яснота. За тази цел искаме да разгледаме неточните и често 

причудливи идеи и да ги сравним със съответните библейски думи. 

Разпространено е следното мнение: според него Господ ще се яви пред очите на всички хора в 

небесните облаци, като всички очи ще Го видят едновременно; защото се предполага, че Неговото 

завръщане ще бъде като светкавица в небето, която ще освети всичко и ще бъде видима за всички 

хора. - Възможно ли е това изобщо да се случи и съответстват ли тези идеи на съобщенията на 

Самия Исус, както са ни предадени от различни евангелисти? 

Както знаем, Земята е сферична и само поради тази причина тази популярна идея за това 

събитие е физически невъзможна, тъй като жителите на един сферичен свят не могат да видят 

небесно явление едновременно по цялото земно кълбо. 

Нека първо да проверим дали от различните библейски препратки не става по-достоверна 

картината на това събитие, ако преведем думите на пророчеството от символичните образи на 

днешния ни език и по този начин разберем духовния смисъл, който трябва да бъде изразен. 
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Що се отнася до времето на Второто пришествие, Господ казва, че никой не знае деня и часа, 

преди да настъпи събитието, освен Отец (Мат. 24, 36 + 42); но Той дава различни 

предзнаменования на Своето идване: лъжехристи и лъжепророци, войни, мор, скъпи времена, 

земетресения, нарастваща немилост и изпитания, ужаси и големи знамения в небето, наводнения 

и силни бури, провъзгласяване на Евангелието по целия свят. - Всички тези знаци са изпълнени, но 

вярващите все още очакват изпълнението на обещанията. 

В една притча Господ дава още по-точно указание за времето и начина на Своето завръщане. 

Той го сравни с крадливо проникване на крадец през нощта и добави: . . "Защото Човешкият Син 

ще дойде в час, когато вие не мислите" (Мат. 24:44). От тази притча ясно се виждат две неща: 

първо, че Неговото завръщане няма да се случи като свръхестествен небесен спектакъл, а тайно, 

незабелязано от света и християнството като цяло. И второ, че времето на Неговото идване също 

ще бъде различно от очакваното. 

Господ засилва значението на тази притча за правилното разбиране на Неговото завръщане, 

като я споменава отново в Откровението Си към Йоан: "Ето, идвам като крадец. Блажен е онзи, 

който бди и пази дрехите си готови. .. "(Откр. 16:15). 

Във втората притча за мъдрия и нечестивия слуга дори се подсказва дали времето, когато 

хората очакват Неговото идване по време на завръщането Му, е определено твърде рано или 

твърде късно. В тази притча Исус казва:... . "Но ако този нечестив слуга каже в сърцето си: 

Господарят ми няма да дойде дълго време..., тогава господарят на слугата ще дойде в деня, в 

който той не мисли за това, и в часа, в който не мисли за това. .. "(Math. 24, 48 + 50). Това ясно 

показва, че Господ ще дойде по-рано, отколкото християните обикновено предполагат.  

По какъв начин трябва да се осъществи това завръщане на Господ, което ще се случи в тишина? 

- В Матей четем: "Защото както светкавицата излиза от изгрева на слънцето (на изток) и свети, 

докато залезе (на запад), така ще бъде и пришествието на Човешкия Син" (Мат. 27, 27). - На всеки 

би трябвало да е ясно, че това не може да бъде естествена светкавица, която виждаме с 

физическите си очи; защото в много малко случаи светкавицата свети от изток на запад, а се спуска 

от небето към земята: следователно смисълът трябва да е различен. - Тъй като светкавицата е 

явление, което проблясва в небето, а терминът "светлина" често се използва в Божието Слово като 

символ на духовно познание, очевидно е, че тази "светкавица" се тълкува като откровение на 

Христос, идващо от духовното небе. 

Защо началото му е на Изток, а краят - на Запад? - Господ ни казва в Своето ново Слово, че този 

образ символизира цялостното Негово учение към човечеството, което е започнало в народа на 

Израел, т.е. в Ориента или Изтока, и е трябвало да намери своя цялостен завършек на Запад, в 

една страна от Западното полукълбо, и сега също го е намерило. (Духовните откровения в 

Мексико) - Символът на светкавицата има и значението, че за Него времето между двете 

откровения е било само кратък миг, който е преминал като светкавица в небето. - За нас, хората, 

почти 2000 години са много време, а за Бога - само миг от вечността. 

Следващите стихове от Евангелието на Матей, така както са достигнали до нас, сякаш 

противоречат на това тълкуване на Христовото завръщане като откровение с думи, тъй като в тях се 

казва, че "слънцето и луната" ще изгубят светлината си, "звездите" ще паднат от небето, "знакът на 

Човешкия Син" ще се появи на небето и след това Той Самият ще се яви "на небесните облаци" с 

голяма сила и слава. 

Ако термините в кавички се разбират в материален смисъл, както обикновено се случва, земята 

ще бъде обвита в мрак, на нощното небе звездите ще се надбягват в объркване или на земята ще 

падне дъжд от метеорити, в този хаос на небето ще се види знак и тогава самият Господ ще се 

появи между нощните облаци, за да съди ужасените хора. Но ако разбираме библейските думи за 

Второто пришествие на Христос като алегорични образи за духовните процеси - а това трябва да е 

така - те носят съвсем различно разбиране. 
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Нека се ограничим с дешифрирането на символичния термин "облак". Среща се няколко пъти в 

Библията, но в повечето случаи не в естествения смисъл на думата. Когато израилтяните 

преминават през пустинята, "Господ вървеше пред тях денем в облачен стълб...", а когато на 

планината Синай са дадени Десетте заповеди, "облакът" означава духовното присъствие на Бога за 

Неговия народ. В едно видение на Даниил се казва: "Видях в това видение през нощта, и ето, Един 

дойде "на небесни облаци" като Човешки Син при Стария по дни и беше доведен пред Него. Той 

му даде власт, чест и царство, така че да му служат всички народи, племена и езици. Неговата власт 

е вечна и няма да премине, и царството му няма край" (Дан. 7, 13 + 14). Тук се използва същият 

израз за духовното явяване на Христос, както в описанието на Неговото завръщане в Евангелието 

на Матей; но кой би твърдял, че това са материални облаци, а не символичен израз за духовното 

явяване на Христос? 

В Евангелието на Лука значително не се говори за "небесни облаци", а за "облак", като думата 

"небе" липсва напълно: "И тогава ще видят Човешкия Син да иде "в облака" с голяма сила и слава" 

(Лук. 21, 27). Този израз ясно показва, че не става дума за земни облаци в небето, а за духовна 

форма на откровение и че Господ няма да се яви материално-видимо. 

В библейския пасаж се говори и за хора, които виждат "Човешкия Син". Много християни 

разбират това буквално и вярват, че ще видят Исус с материалните си очи, когато Той се спуска от 

небето. - Дали физическият облик на Исус, който би бил видим с нашите материални очи, би 

събудил или укрепил вярата на човечеството в Него? - Съвсем не. Ако Христос слезе от небето, 

видим с физическите си очи, само нищожно малка част от човечеството ще може да види това. 

Останалата част от човечеството, на практика цялото човечество, нямаше да стане свидетел на този 

феномен и по този начин убедителният ефект от завръщането на Христос нямаше да се прояви. 

Така че отново щеше да зависи от това дали човек вярва на малцината очевидци или на Неговите 

думи, с други думи, ситуацията щеше да е същата като преди почти 2000 години. 

По онова време Христос вече е живял видимо сред хората, а в учението Му не са вярвали - с 

изключение на малко малцинство. И ако днес Той беше видимо сред нас като човешко същество за 

нашите физически очи, щяха да Му обърнат още по-малко внимание, отколкото преди 2000 

години, защото днес хората са твърде заети с борбата си за повече благоденствие или с тежките си 

проблеми, свързани с ежедневното снабдяване с храна, с борбите за власт, интригите и войните. - 

И все пак хората ще Го видят. Някои, които са надарени с духовно лице, ще видят Исус така, както 

Го виждат учениците по време на преображението на планината Тавор. Не като доказателство за 

Неговото присъствие - те не се нуждаят от такова доказателство - а като награда за тяхната вяра и 

духовна подготовка. - Другите ще усетят в най-дълбоката си същност присъствието на Христос в 

Неговите нови откровения. Техният дух им свидетелства за истината на Неговото Слово. - А други, 

мнозинството, ще треперят с цялото си същество, когато ги сполети тежкото посещение, което 

трябва да дойде. Тогава съвестта им ще им покаже ясно, че това е обещаното завръщане на 

Христос в Неговата неумолима справедливост. Това преживяване ще бъде много по-трайно, 

отколкото ако физическите им очи бяха видели "Човешкия Син".  

В Евангелието от Лука обещанието на Исус за Неговото завръщане на земята е последвано от 

думите: "Но когато това започне да се сбъдва, погледни и вдигни главите си, защото изкуплението 

ти наближава" (Лука 21:28). Изразът "когато започне да се случва" показва, че не става дума за 

внезапно "събитие от края на света", а за по-дълготраен процес, за който хората трябва да 

внимават. За какво става дума в този процес, се вижда от друго споменаване на Исус за Неговото 

завръщане: "Когато дойде Човешкият Син, мислите ли, че ще намери вяра и на земята? (Лук. 18, 8) 

Характерът на въпроса изразява отрицание и подсказва, че второто Му идване е свързано и с 

провъзгласяването на истината, на Неговото учение за спасението, и че хората отново ще имат 

възможност да приемат или отхвърлят това учение въз основа на свободната си воля, и че те - поне 

що се отнася до огромната маса от хора и техните водещи представители на църквата, науката и 
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държавата - първоначално ще се държат също толкова невярващо и отхвърлящо, както по времето 

на Исус. 

В притчата за синаповото зърно (Лук. 13, 18), която символизира появата на Божието царство на 

земята, Господ специално посочва дребността на зърното, т.е. първоначално малкото въздействие 

на Неговото Слово в света, което бива хвърлено "в градината", т.е. спуска се от небето на земята и 

се превръща в голямо "дърво", даващо подслон и сянка на всички птици, т.е. на хората, и по този 

начин в основа на Божието царство на земята. Същото усещане за постепенно израстване и 

проникване на Неговото Слово в съзнанието на човечеството се открива и в следващата притча за 

кваса. 

Сега трябва да проучим какво казва по темата апостол Йоан, любимият ученик на Исус, който - 

както доказва неговият евангелски разказ - е разбрал и предал учението на своя Учител по най-

дълбокия и духовен начин. В прощалната си реч към учениците Си Господ казва: "Ако Ме любите, 

пазете Моите заповеди. И Аз ще се помоля на Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да 

пребъдва с вас до века: Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото Го не вижда и 

не Го познава. Но вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и ще бъде във вас; няма да ви 

оставя сираци; дойдох при вас" (Йоан 14:1518). 

Поради важността на това обещание за Неговите последователи, Исус се връща към него 

няколко пъти в голямата Си прощална реч: "А Утешителят, Светият Дух, Когото Моят Отец ще 

изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви припомни всичко, което съм ви казал" (Йоан 

14:26). Тук научаваме, че Утешителят или Духът на истината е Светият Божи Дух, който "в името" на 

Христос е изпратен на вярващите на земята, за да ги научи на всичко и да им припомни всички 

учения на Исус. 

След като Исус още веднъж е положил заповедта Си за любов в сърцето на учениците и ги е 

подготвил за предстоящите гонения, Той им дава успокояващо уверение като обещание след тези 

гонения: "А когато дойде Утешителят, Когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, Който 

изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мене. И вие също ще свидетелствате, защото сте с Мен 

отначало" (Йоан 15:26-27). "Но истина ви казвам: добре е да отида (при Отца). Защото, ако Аз не 

отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя" (Йн 16:7). Следователно 

предпоставката за идването на Утешителя като Дух на истината е завръщането на Исус при Отца. 

Това означава, че този Дух на истината произхожда от самия Христос като "Слово" на Бога и Той ще 

Го изпрати от престола на Отца, в единство с Него, на Своите вярващи на земята. Защото Той е бил 

и великият свидетел на истината за Бога като човек, поради което признава пред Пилат: "Аз съм 

цар. Аз се родих и дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Който е от истината, чува гласа 

Ми" (Йоан 18,37). 

"Имам още много да ти кажа, но сега не можеш да го понесеш. Но когато дойде Той, Духът на 

истината, ще ви въведе в цялата истина. Защото той няма да говори от себе си, но каквото чуе, ще 

го каже, и каквото има да стане, ще ви го съобщи. Той ще ме преобрази; защото от Моите ще вземе 

и ще ви го възвести. Всичко, което има Отец, е мое. Затова казах: Той ще вземе от Моето и ще ви го 

съобщи" (Йоан 16:12-15). 

С горните думи Господ насочва вниманието на учениците Си към факта, че те все още не са в 

състояние да понесат цялата истина, която Той трябва да предаде от Отец като Негов носител на 

откровение. Затова Той отново ги насочва към Своето идващо Слово на откровение като Дух на 

истината, който ще ги запознае с всички истини. Той ще провъзгласи като "Слово", както и на 

земята, само онова, което ще получи в единство с Бог Отец като божествена истина и мъдрост от 

Него и което въпреки това не е нищо чуждо, само предадено, а произлиза от Неговия собствен дух. 

По този начин Той ще "преобрази" Своя живот и учение като Човешкия Син, Исус, внасяйки в него 

светлина и яснота, тъй като този Дух на Утехата и Истината е Слово на Самия Единен Божествен 

Дух, поради което Той е и "Свети Дух". 
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Както виждаме от предходните цитати, Новият завет ни дава множество сведения и обяснения 

за "другия Утешител", "Светия Дух", "Духа на истината", когото Отец ще изпрати на Своите деца 

след завръщането на Исус при Отца. Библията разказва също, че това се случва, когато Светият Дух 

се излива върху учениците. Сред вярващите често се среща мнението, че с това обещанията са 

напълно изпълнени и могат да се считат за завършени. Но дали това мнение е правилно? - Трябва 

да сме наясно, че всички думи на Исус и особено Неговите обещания не се отнасят само до 

настоящето или близкото бъдеще, но че тяхното духовно значение е важно и за по-късните 

времена. Изливането на Светия Дух върху учениците на Исус, върху техните по-късни сътрудници и 

съмишленици, а след това и върху няколко избрани, въпреки голямото си значение, е само 

скромно начало, едно предварително изпълнение на онова, което предстои да се случи. В така 

нареченото петдесятно събитие е обхванат само малък кръг; но съвършеното изпълнение трябва 

да обхване целия израилски народ, както пророкува още пророк Йоил: "И след това ще излея Духа 

Си върху всяка плът, и синовете ви и дъщерите ви ще сънуват сънища, и юношите ви ще виждат 

видения". (Йоил 3:1) - Това, което тогава е било бъдеще, от 1866 г. е настояще. Духът на истината 

вече е сред нас. Но колко малко са тези, които вече са вътрешно готови и способни да действат 

пълноценно в силата на Светия Дух, въпреки че са приели в себе си този Дух на истината! "Това ви 

говорих чрез "притчи" (на образен език). Но идва време, когато няма да ви говоря вече чрез 

притчи, а ще ви възвестявам свободно за Моя Отец" (Йоан 16:25). По този начин Господ 

потвърждава, че Неговият език е език на картините, пълен със символи и духовни съответствия на 

земните материални неща и процеси с тези от духовно естество. Но ще дойде време - и това може 

да бъде само времето на Неговото завръщане като Дух на утеха, истина и святост - когато Той 

безпогрешно ще възвести Своя Отец на Своите в техния тогава по-развит свят на езика и понятията, 

така че озадачаването на ума относно истинското значение на езика на картините ще приключи 

веднъж завинаги. Страхливите християни, които виждат във всяко духовно напредничаво 

откровение измама, и именните християни, които не искат да бъдат обезпокоявани в духовната си 

леност, ще посочат предупрежденията на Исус срещу лъжехристите и така ще се опитат да възпрат 

хората да приемат това ново Божие слово. Но те трябва да са наясно, че точно по времето на 

лъжехристите и лъжепророците, каквито е имало и все още има достатъчно, "истинският" Христос 

също е обещан със Своето ново Слово. Следователно неизследваното или предубедено 

отхвърляне на всичко, което е ново и не се вписва в собствените идеи и интереси, неизбежно води 

до отхвърляне на Христос при Неговото Второ пришествие! Затова е и сериозното 

предупреждение: Изпитвайте всичко, а доброто пазете. 

В заключение на това изследване нека да си припомним Посланието на Христос в Неговото 

духовно откровение до апостол Йоан, което според формулировката му е адресирано до 

християнските църкви в Мала Азия, но в истинския си смисъл е увещание към християнските 

църкви през седем последователни епохи на развитие. Последната епоха е символизирана от 

Лаодикийската община, в която можем да разпознаем сегашните църковни организации от 

християнски тип, които са застинали в култ. Господ й казва: "Зная делата ти, че не си нито студена, 

нито гореща. О, че ти е студено или топло! Но понеже си хладен, и нито студен, нито горещ, ще те 

изплюя от устата Си." (Откр. 3:15 + 16) - Каква точна характеристика на днешното име и обичайно 

християнство! "Ти казваш: богат съм, имам достатъчно и не се нуждая от нищо, а не знаеш, че си 

окаян, жалък, сиромах, сляп и гол. Съветвам те да си купиш от мен злато, пречистено с огън, за да 

забогатееш, и бели дрехи, за да се облечеш и да не се покаже срамът от голотата ти, и да помажеш 

очите си с очен балсам, за да виждаш." (Откр. 3:17, 18) - Християните мислят, че имат всичко и не се 

нуждаят от допълнително откровение за Христос. Но в Неговите очи те са духовно окаяни, жалки, 

слепи и голи, затова Той ги съветва да придобият от Него златните и белите дрехи на 

неподправените божествени истини за спасение. 

Освен това те трябва да намажат с мехлем очите си, които са слепи за истината. - Наказвам и 

наказвам онези, които обичам. Затова бъди усърден и се покай" (Откр. 3:19). Въпреки суровото 
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изобличение Господ не отхвърля Своите деца. Той ги обича, особено по време на големите 

изпитания и посещения, които са дошли и ще дойдат върху човечеството, защото те са 

предназначени да ни доведат до покаяние и обновление. 

"Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, Аз ще вляза при него и 

ще общувам с него, и той с Мене. (Откр. 3, 20) - Той не отваря вратата и не принуждава децата си. 

Но онези, които се вслушват в гласа Му, който се чува отново, и отварят вратата на сърцето си, 

преживяват най-близката връзка от дух до дух със своя Господ. 

Опитахме се да помогнем на критично настроените съмняващи се, но с добра воля, да разберат 

завръщането на Христос. По-горе отбелязахме, че Той няма да се завърне по време на грандиозно 

небесно събитие, нито пък ще се завърне по физически видим начин. Също така разбрахме, че 

огромните тълпи не забелязват Неговото завръщане, защото Той идва като крадец през нощта: 

неочаквано и тихо, по духовен път. Оттук идва и Неговият призив: Внимавайте и се молете, за да не 

пропуснете това важно и значимо време. Не бъдете като петте неразумни девици от притчата, 

които оставили маслото в светилниците си - символ на вярата, любовта и надеждата - да пресъхне 

и затова не могли да посрещнат младоженеца, идващ в духовната тъмнина на полунощ, с радостно 

признание и накрая закъснели за сватбата. 

II. Три пъти и седемте печата 
След духовното си сътворение голяма част от Божиите деца са отпаднали от своя Създател, 

злоупотребявайки със свободната си воля в неподчинение. По този начин те се обричат на вечно 

отдалечаване от Бога, т.е. на смърт. Но Бог в Своята неизмерима любов направи възможно децата 

Му да се върнат в духовния си дом. Но пътят беше много дълъг, труден и мъчителен. Ето защо Той 

не ги остави сами, а им разкри могъщо учение, с чиято помощ те можеха да си възвърнат 

изгубения духовен рай стъпка по стъпка и стъпка по стъпка. Планът за обучение и образование е 

разделен на три големи епохи, които на свой ред са разделени на седем етапа на развитие, 

съответстващи на седемте печата на Книгата на живота в Откровението на Йоан. 

Трите пъти 
За първи път. 

В началото на Първата епоха Бог все още можел да общува духовно със Своите деца чрез някои 

избраници. Те чуваха Неговия духовен глас, който ги напътстваше. Но когато тази връзка се изгуби 

в резултат на нарастващия материализъм на Неговите деца, Бог потърси посредник. Той си е 

поставил човек, чрез когото да предаде Себе Си на Своя народ. Мойсей е избраният инструмент, 

чрез който Той обявява Десетте заповеди, които трябва да дадат насоки за живот първо на 

израелския народ, а по-късно и на целия свят. Мойсей, с Десетте заповеди и подробните 

инструкции, символизира Първия път, когато Бог се разкрива на Своите деца като Творец, 

единствен Бог, в Своята неумолима справедливост (Бог Отец от Троицата). 

  

Втори път. 
Когато времето се изпълни, Бог изпрати Своя Единороден Син. Божият Дух стана човек в Исус и 

живееше сред хората. В Своите учения Той разкриваше Божествената любов, а с живота и 

жертвената си смърт даваше на човечеството съвършен пример; затова Той беше Божественият 

Учител, който изпълни десетте заповеди от Първата епоха чрез любовта, намерила своя най-висш 

израз на кръста, когато се пожертва за човечеството. Исус символизира Втората епоха (Бог Син от 

Троицата). 

Трети път. 
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Исус не е могъл да разкрие всичко по време на земния Си живот, защото човечеството все още 

не е било готово за това. Но Той обяви, че Отец ще изпрати Утешителя, Светия Дух. Това трето 

време е въведено от Илия, чийто Дух просветлява инструмент, определен от Бога. Това е един 

обикновен човек на име Роке Рохас; той, подобно на Йоан Кръстител, е предвестник, за да може 

Божият Свети Дух, Духът на истината, да се прояви сред хората. През 1866 г. Духът на Илия 

провъзгласява чрез своя Посредник на Словото: "Аз съм Илия, Пророкът на Първата епоха, този от 

Преображението на планината Тавор; пригответе се..." Онези слушатели, които са имали дарбата 

на духовно зрение, са видели Исус, Мойсей и Илия, както учениците са преживели 

преображението на Исус на планината Тавор. Това е потвърждението на трите велики епохи и че 

Илия символизира третото време, в което Духът на истината общува, или: завръщането на Христос 

в Духа (Бог Свети Дух от Троицата). 

Бог дава Своите откровения в съвършен ред: учението за любовта ни е дадено чрез Исус (втори 

път), след като вече сме имали достатъчно познания за Божията правда (първи път). И така, ние ще 

можем да получим учението за истината и мъдростта дотолкова, доколкото изпълняваме учението 

за любовта (Трето време). 

Седемте печата 
"Книгата на живота" със седемте печата, известна от Откровението на Йоан, съдържа историята 

на човечеството, както е предвидена от Бога. Тя е разделена на седем основни глави, всяка от 

които има специален печат. Тези печати бяха разпечатани от Христос, за да може светлината, 

съдържаща се в съответната глава на Книгата на живота, волята и образователният план на Бога, да 

има ефект и да се реализира в човешкия свят. По този начин основното учение за съответния 

духовен етап от развитието на човечеството е символизирано в символично събитие от един от 

Божиите избраници, като водач и модел на тази епоха и на всички по-късни времена. - От началото 

на Третата епоха "Книгата на живота" се отваря при Шестия печат. 

Първият печат: Жертвата 
Господ ни казва в Своето ново Слово: "Първият от тези етапи на духовно развитие в света е 

символизиран от Авел, първият служител на Отца, който принесъл своята изкупителна жертва на 

Бога. Той е символ на жертвата. И завистта се надигна срещу него." (U. 161, 54) 

От Битие 4 глава знаем, че Каин и Авел принасят на Бога всеизгаряне. Бог погледна милостиво 

на Авеловото дарение, защото то беше дадено с невинно и чисто сърце. Но това на Каин Бог 

отхвърли, защото Каин не беше с чисто сърце. Това силно разгневи Каин и от завист и омраза той 

уби брат си Авел. Дълбокият смисъл на този библейски разказ обаче се крие във факта, че Авел - 

освен материалната си всеизгаряща жертва - е принесъл на Бога и духовната жертва на земните си 

човешки страсти. Затова сърцето му е невинно и чисто. По този начин пречистването на неговото 

същество е самият символ на жертвата. В обобщение можем да кажем: Първият печат означава, че 

трябва да жертваме греховните си страсти, че духът доминира над материята и че по този начин 

постигаме духовна връзка с нашия Небесен Отец. 

Вторият печат: вяра 
Символът му е Ной. Хората не се вслушаха в учението на Първия печат, а злоупотребявайки със 

свободната си воля, позволиха да бъдат управлявани от злите страсти на материализма. В Битие 

6:3 и следващите глави четем: "Тогава Господ каза: Човеците няма вече да бъдат наказвани от Моя 

Дух, защото са плът. Ще им дам още сто и двадесет години. . Но когато Господ видя, че нечестието 

на хората е голямо на земята и че всички мисли и действия на сърцата им са лоши до века, . ...той 

каза: Ще изтребя от земята хората, които създадох... . Но Ной намери благоволение пред Господа... 

. Ной е бил благочестив човек, безупречен и е водил благочестив живот в своето време. . . " 
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Народът пренебрегна Божието предупреждение и не повярва на крайния срок, който му беше 

даден, за да се поправи. Само един вярва: Ной. Господ го избира за свой инструмент, за да започне 

отново с ново човечество след потопа. - Необходима била силна вяра, за да се изпълнят всички 

Божии заповеди, които по онова време били доста необичайни и затова хората им се присмивали. 

Но Ной се доверява на своя Бог и постъпва така, както му е заповядано. Вярата не само буквално, 

но и духовно е спасителният ковчег за Ной, а и до днес вярата е спасителна сила за всеки вярващ. 

Не е случайно и това, че Авраам, другият велик герой на вярата, е живял точно по времето на 

Втория печат. 

Третият печат: Духовна сила 
Символът му е Яков. Бог дава на Яков духовното име "Израил", което означава "силен". В 

живота си Яков или Израил се сблъсква с много трудности и опасности, с които Бог го изпитва, но 

които той успява да преодолее благодарение на духовната сила, която е в него. Той се превръща за 

хората в символ на духовната сила, която трябва да придобием, за да можем да понасяме с 

търпение и преданост изпитанията, които Бог ни изпраща. Благодарение на гореспоменатото 

духовно качество Бог го избира за родоначалник на израилския народ, тъй като от неговите 12 сина 

произлизат 12-те племена. Чрез него Йехова успява да направи и голямо духовно откровение.  

От Стария завет ни е известна историята, известна като "стълбата към небето" (Битие 28:10 и 

сл.): Яков видял в съня си стълба, която стояла на земята и стигала до небето, а Божиите ангели се 

изкачвали и слизали по нея. На върха на стълбата стоеше Господ. По този начин Бог показва 

развитието на духа чрез символични образи. Духът ни трябва да стане по-зрял и чист, за да се 

издигаме стъпка по стъпка. Можем да разберем, че духът ни не може да постигне необходимата 

чистота, за да се изкачи по стълбата, докато не се окажем при Бога в един човешки живот, при 

първия опит, така да се каже. Необходими са много опити, много инканации, за да се изкачваме 

всеки път няколко стъпала по-високо, в зависимост от зрелостта, която е достигнал нашият дух. По 

този начин Господ ни увещава да не спираме по стълбата, т.е. да напредваме постоянно в 

духовното си развитие, защото в противен случай пречим на духовното развитие на тези, които 

идват след нас. - Божиите ангели, слизащи по стълбата, са напредналите духове на светлината, 

които Господ изпраща надолу, за да помагат на изкачващите се. Тук отново е изразено, че Бог не 

ни оставя сами по пътя към Него, а ни предлага Своята помощ.  

Начинът да постигнем качеството на Третия печат е да се вслушаме в ученията на предишните 

два: само чрез жертване на низшите страсти и чрез непоколебима вяра Бог може да направи така, 

че искрата на духа, която живее в нас, да се превърне в голяма сила. 

 

Четвъртият печат Законът 
Символ на това е Мойсей. Бог го избира, за да освободи народа на Израел от египетското 

робство, и чрез него дава на хората Десетте заповеди и много други наредби, които правят 

Божията воля достояние на човечеството. Десетте божи заповеди стават основа на всички човешки 

закони и ако те се спазваха стриктно, човечеството щеше да поеме по добрия път - пътя на 

истинското поклонение на Бога, справедливостта, реда и уважението към ближния. Но 

неспазването на божествения закон, т.е. неподчинението на човека на Божията воля, е довело 

човечеството до ръба на бездната. 

Петият печат: Любовта 
Тя е представена от Исус. В Него Бог стана човек от любов към нас. Неговият живот е съвършен 

пример, а учението Му - едно-единствено прославление на любовта, която намери своето най-

висше осъществяване, когато отдаде живота Си за нас. Ето защо Той може да обобщи учението Си с 

думите: "Нова заповед ви давам, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих, така и вие да се 
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любите един друг" (Йоан 13:34). И наистина, в тази нова заповед за любовта се съдържа целият 

закон. Спазването му до последно ще донесе духовното Божие царство на тази земя. В отвъдното 

това вече е така, защото любовта е предпоставка и основа на духовното царство. 

  

Шестият печат: Мъдрост 
Шестият печат е символизиран - като прелюдия и подготвителен етап на Третата епоха - от 

Илия, старозаветния пророк и велик воин, който, след като изпълнил мисията си, отишъл на небето 

в "огнена колесница" (2 Царе 2:11). С това картинно представяне ни се показва, че духът на Илия е 

изпълненият със светлина Божи воин. Този херувимски 

Според свидетелството на Исус Светият Дух се въплъщава и в Йоан Кръстител (Мат. 11, 7-14), 

който подготвя сърцата, за да може Исус да постави в тях Своето учение. Той също така проправя 

пътя на Господ в наше време при Неговото духовно завръщане и като могъщ ангелски княз предава 

на всички духове и светове светлината на Светия Дух, Божествената мъдрост, която извира от 

отворения Шести печат или глава от Книгата на живота, чиито учения и откровения Сам Господ 

оповестява чрез избрани инструменти до 1950 г. Но времето на Шестия печат не свършва дотук. 

Светлината на Шестия печат продължава да свети на човечеството, докато то не признае 

откровенията на Христос при Неговото Второ пришествие и не се одухотвори. Посещенията, които 

се случват по същото време, ще подпомогнат това развитие, за да могат духовете да получат 

истината и Божията мъдрост. По този начин човечеството ще бъде подготвено за Седмия печат. 

Седмият печат: завършването 
Със седмия печат делото на изкуплението е завършено, както на седмия ден - образно казано - 

е завършено сътворението. Духът е изминал дългия и мъчителен път и отново е в най-тясно 

общение със Своя Отец от Дух до Дух. Непокорният син се завръща у дома, в дома на Бащата, 

защото е победил себе си и света. - Символът на Седмия печат е самият Небесен Отец, който ще 

бъде окончателно постигнатата цел на този труден път на развитие и пречистване на духовете. 

Седмият печат все още не е отворен. Може би благодарение на своята духовна зрялост един или 

двама духове вече са получили малка представа за това, което ще донесе Седмият печат. Но за 

целия Израил и за човечеството все още ще трябва да идват и да си отиват поколения, ще трябва 

да минат много години на изпитания, много сълзи ще трябва да пречистят сърцата, докато настъпи 

най-великият момент за всички: времето на постоянно общение с Отца. 

  

III. народът на Израел 
  

В поученията Господ често говори за "народа на Израел", "Моя народ" или просто за "народа". 

Това по никакъв начин не се отнася за мексиканската нация, сред която се провеждат митингите. 

Означава ли това държавата Израел? - Не. За да се избегнат грешки, тук е дадено кратко обяснение 

за произхода на името "Израел" и за това към кого се обръща "народът на Израел" в откровенията. 

Библейският експерт знае историята от Стария завет, според която Яков, по време на трудна 

житейска ситуация, се бори с "човек" през нощта, докато се разсъмне. "Човекът" не можа да го 

надвие и накрая каза: "Ти вече няма да се наричаш Яков, а Израил, защото се бори с Бога и с хората 

и се предаде." И Бог подновява на Яков обещанието си: "Твоето семе ще бъде като пръстта на 

земята, и ти ще се разпространиш към вечерта и към утрото, на север и на юг; и чрез тебе и чрез 

твоето семе ще бъдат благословени всички земни племена" - Израел е духовно име и означава 

"силен". Тя трябваше да се превърне в силна, духовна общност, обхващаща цялата нация, в 

многобройна, силна нация на Израел. И Бог дава на хората Обетованата земя, за да могат да 

живеят там в мир и да задълбочат духовната си връзка с Него. Въпреки това, според завета, 

сключен с Бога, към него е било прикрепено условието да проповядва истинското поклонение на 
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единствения Бог и истината на Неговото учение на всички народи по земята, т.е. да бъде 

свещенически народ. 

Старият завет дава ярък отчет за развитието на израелския народ през вековете. Скоро в него се 

забелязва разделение: от една страна, малката група, която искаме да наречем Духовен Израил, 

защото тя поддържа духовна връзка с Бога и от нейните среди се появяват мъдрите водачи на 

народа и великите пророци. От друга страна, мнозинството, което ще наречем материалистичен 

Израел, защото използва божествените благословии на голяма мъдрост, постоянство и стремеж 

изключително за придобиване на власт и богатство. Това неподчинение на завета, сключен с Бога, 

често носи на израилтяните тежки изпитания, които те сами си причиняват, тъй като богатството, 

силата и гордостта им на практика предизвикват съседните държави да воюват срещу тях. В 

скръбта и бедствието народът викаше към своя Бог, но покаянието траеше само до момента, в 

който си възвърнаха свободата и забогатяха. 

По време на многобройните изпитания малцинството на духовния Израил живее незабелязано, 

но изпълнено с вяра и надежда в Месията. Ето защо Той успя да стане човек сред тях в лицето на 

Исус, за да привлече отново вниманието на Своя народ към духовната Си мисия сред народите и 

да ги подготви за нея. Духовният Израил Го следваше и се радваше да чуе Словото Му. 

Мнозинството, материалистичният Израел, почти не Го забелязва, а официалната църква твърдо Го 

отхвърля. Те очакват силен мъж, могъщ воин, който ще разбие властта на римляните и ще издигне 

земен, славен и непобедим Израел. Но Месията беше смирен и изповядваше: "Моето царство не е 

от този свят." Разочарованието им е толкова голямо, че Го осъждат като агитатор и богохулник и Го 

разпъват на кръст. - По този начин се случва събитие с огромно значение: видимото разделение 

между духовния и материалния Израел.  

Духовният Израил се събрал около апостолите и в малката тълпа скоро узряло познанието, 

което апостол Петър изразил с думите: "Сега научих с истина, че Бог не гледа на човека, а на всички 

хора, и който се бои от Него и постъпва правилно, е Му угоден." - Така че към Духовния Израел 

принадлежат не само евреите, но и всички религии и народи, които вярват в думите на Христос и 

действат според тях; защото това е духовна общност и следователно не е обвързана с народите. 

Материалистическият Израил, който фанатично се опитва да се отърве от римското 

владичество, претърпява тежко военно поражение и след разрушаването на Йерусалим през 70 г. 

от н.е. престава да бъде народ, а евреите са разпръснати по целия свят. Ужасна присъда се 

стоварва върху материалистичния Израел заради неподчинението му на божествените закони и 

отхвърлянето на Месията. Пророчеството на Исус се сбъдва неумолимо при вида на величествения 

храм в Йерусалим: "Истина ви казвам: няма да остане тук камък върху камък, който да не се 

разчупи." И отново: "Йерусалиме, Йерусалиме, ти, който убиваш пророците и убиваш с камъни 

изпратените при теб; колко пъти съм искал да събера децата ти, както кокошка събира пиленцата 

си под крилата си, а ти не си искал! Ето, домът ти ще ти бъде оставен пуст." - През следващите 

векове те навсякъде са били нежелано малцинство, което е трябвало да понася потисничество, 

унижения и трудности. 

Но сега, почти 2000 години след тези ужасни събития и последвалото ги видимо разделение 

между духовния и материалистичния Израел, отново настъпва невъобразимо важна промяна. 

Духовният Израил, който като едва забележимо малцинство сред земните народи е слаба, слабо 

влиятелна група, се пробужда и събира. При Своето духовно завръщане Христос говори на "Израел 

по дух". Сега Той обединява всички "разпръснати племена на Израел", за да ги въоръжи със Своя 

Дух и да ги изпрати в битка, докато не постигнат спасението и одухотворяването на човешката раса. 

Инструкциите за това са новите откровения на Христос, събрани в 12-те тома "Книга на истинския 

живот". 

От другата страна е материалистичният Израел. Неговото поклонничество е дълго и скръбно, 

откакто е изгонило от пазвата си Този, Който му е предложил Своето царство като ново наследство. 

Но времената на най-жестокото потисничество са отминали; тя е забогатяла и с парите си 
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упражнява голямо влияние. Тя е станала силна и горда, а националистическият клон се е утвърдил 

отново като нация, старите религиозни традиции са се събудили. То вярва, че изпълнява законите 

на Йехова и Мойсей, но в действителност продължава да се покланя на златното теле. Тя е далеч 

от разбирането и изпълнението на своята духовна мисия. Това не бива да се възприема като 

едностранчиво обвинение срещу евреите или израелската нация; всички народи на земята - може 

би с изключение на малки малцинства - са материализирани и "танцуват около златното теле". - 

Ако в това обяснение се споменава конкретно материалистичният Израел, то е, защото този трактат 

се занимава с духовния и материалистичния Израел и твърди, че последният все още не е 

изпълнил отредената му от Бога задача да бъде свещенически народ сред народите на земята. 

Неусетно се питаме: какво ще се случи след това? - Не бива да забравяме, че Бог е дал велики 

обещания на народа на Израел и никога няма да ги наруши. Но при това трябва да сме наясно, че 

обещанията за благословение, които Бог дава на Яков относно неговото потомство, се отнасят до 

духа, точно както по-късното име на Яков, Израил, вече е духовно име. Грешка е да се смята, че 

обещанията се отнасят до материята, т.е. до племето или до сегашното състояние на Израил. Ако 

това беше така, в него щяха да се появяват пророци и Божии пратеници. - Но ще дойде време, 

когато все още материалистичният Израел ще се обедини с духовния Израел и двамата отново ще 

образуват единство - единния народ на Израел. Но кога ще се случи това? - Когато 

материалистичният Израел се откаже от парите, властта и гордостта и признае новите откровения 

на Господа - което вероятно ще бъде възможно само след още едно най-тежко посещение - и 

извика със сълзи на болка: Исус беше Месията, а Христос е и за нас "пътят, истината и животът".  
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Инструкция 1  
1 В началото на времето Аз, като Отец, заповядах на човека да прави добро. Но хората се 

отвърнаха от божествените заповеди, изпаднаха в идолопоклонство и извършиха гнусни дела 
срещу Мен. Силните победили, слабите били победени, а мъжът взел жената за своя робиня. 
Така се налага на планината Синай Мойсей да получи Десетте заповеди на Закона. Този закон 
съдържаше заповедите, които трябваше да управляват израилския народ. С тях трябваше да му 
се каже: Всеки, който убие, ще понесе същата присъда върху себе си. Който открадне, да върне 
на брат си. Който върши зло, ще плати око за око и зъб за зъб. 

2 Наближаваше Втората епоха и Аз дойдох да живея сред вас в Исус, като ви казах в Словото 
Си: "Ако някой бъде ударен по дясната буза, подай му и лявата. Простете на враговете си." И в 
Третото време, в което се намирате, дойдох да ви кажа: какво бихте направили, ако убиецът на 
баща ви, преследван от човешкото правосъдие, почука на вратата ви и помоли за помощ? - 
Дайте му защита. Ако действате по този начин, ще докажете, че сте достигнали духовното 
развитие, което ви позволява да изпълните божествения закон на вашия Небесен Отец, който ви 
заповядва: Обичайте се един друг; съживявайте духовете, които са умрели за живота на 
благодатта, защото всеки дух ще бъде изцелен. 

3 Днес идвам да говоря на духа ви и да ви разкрия съдържанието на Седемте печата - книгата 
на вашата история, пророчества, откровения и справедливост. 

4 Аз съм този, който дойде да ви каже, че сега живеете във времето, което принадлежи на 
Шестия печат. 

5 Годината 1866 бележи началото на това светло време. Изпратих Илия да повдигне завесата 
на тайната и да открие времето на Моето проявление като Светия Дух сред човечеството. Илия 
просвети един човек, избран от Мен да бъде предвестник. Именно този избраник, на име Роке 
Рохас, чу от дух на дух гласа на пророка, който му заповяда в Мое име да призове и събере 
братята си*, защото божественото откровение беше готово да освети съдбите на човечеството. 
Роке Рохас, кротък и смирен като агне, се подчини на духовния глас и отговори: "Да бъде волята 
на моя Господ за мен".  
Вж. бележка 1 в приложението 

6 Роке Рохас събрал група мъже и жени, изпълнени с вяра и добра воля, и там, в лоното на 
първите му събрания, Илия се разкрил чрез съзнанието на пратеника, като казал: "Аз съм 
пророк Илия, този от Преображението на планината Тавор." Той дава първите учения на 
първите си ученици, като същевременно им обявява епохата на одухотворяване и им 
пророкува, че скоро ще дойде лъчът на Божествения Учител, за да се предаде на Своя народ. 

7 Един ден, когато скромното сборище на Роке Рохас беше пълно с последователи, които 
вярваха в думите на този човек, Илия слезе, за да просветли ума на своя говорител, и вдъхновен 
от Мен, помаза седем от тези вярващи, които трябваше да представляват или да символизират 
седемте печата. 

8 По-късно, когато настъпи обещаният момент на Моето проявление, открих, че от тези седем 
избрани само една гледаше в очакване на пристигането на чистия Съпруг и това беше сърцето 
на Дамяна Овиедо, девойката, чийто ум първи получи светлината на Божествения лъч като 
награда за нейната упоритост и подготовка. 

9 Дамяна Овиедо представляваше Шестия печат. Това беше още едно доказателство, че 
светлината на Шестия печат е тази, която осветява тази епоха. 

10 Във Втората епоха намерих женска утроба, майчинска утроба, а в настоящето си починах в 
чистото и непорочно сърце на Дамяна Овиедо. Нейната девствена утроба беше като утроба на 
майка за народа на Израел и чрез нейното посредничество Аз подготвих водачите*, "носителите 
на глас" и "работниците "**. Накарах я да прекрачи прага на старостта и й казах: "Ти, която си се 
издигнала като извор на любов и си запалила факела на вярата в сърцата, почивай сега. 
* Ръководители на общности 

** Въз основа на притчата на Исус за "работниците на лозето 
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11 Тя Ме помоли да й разреша да дойде в духа си, за да работи, защото бдеше над Моя закон 
с ревност и не искаше той да бъде осквернен; и Аз й го дадох. 

12 В същото време й дадох друга задача, като й казах: Дамяна, не е Моя воля мътните води да 
се смесват с кристално чистите. Бъдете от дясната страна на лидерите, за да може факелът на 
вярата да расте в тях ежедневно. Зарадвайте се и се освежете с тези хора от мястото, където се 
намирате. Вижте множествата, които ви обичат и са Ме познали. Те следват следата, която сте 
им оставили. Ето, факелът все още гори. Учителят е казал: Който сее любов, жъне любов; който 
сее светлина, жъне светлина. Вие се борихте да подготвите умовете на носителите на гласа* и 
да пречистите пътищата на Моите избраници; ето, това е вашето семе. 
като посреднически орган 

13 Истина ви казвам, хора: Дамиана е пречистата девица, дошла в Третата епоха като 
представителка на Мария, за да ви дари с нежност и ласка. Благословени са девиците, които 
следват този пример, защото Аз ще ги обсипя с Моята благодат. И Моето божествено желание е 
да превърна всички вас, които сте Мои деца, в Мои ученици, тъй като моментът на Моето 
заминаване наближава и Аз искам да ви оставя като учители сред човечеството. 

14 Вървете с уверена крачка, за да достигнете целта на своя път и да бъдете силни на земята 
чрез своята смиреност и отзивчивост. 

15 Материалистично настроените хора от това време също Ме призоваха. Гласът Ми намери 
духовен отзвук в тях и Учителят им даде мир в изобилие; само че, макар да съм с тях, те не 
искаха да Ме приемат и искаха да посеят семена от друг вид. 

16 В този момент Аз ви приемам и ви давам Моето Същество и Моята Светлина, които вие 
толкова много сте чакали. Не осъждайте братята си, които са се отклонили от пътя на истината, 
защото не знаете дали утре и вие няма да се отклоните по други пътища. Аз ви пазя от заблуда и 
ви давам мляко и мед. 

17 Днес идвам, за да ви кажа отново Моето Слово, за да ви припомня ученията от миналото. 
Но аз не идвам да ви напомням за Светото причастие във формата, в която Исус го символизира 
във Втората епоха с хляба и виното от земята. Отмина времето, когато ви предлагаха 
материален хляб като заместител на Моето Слово. Днес Моето Слово е хлябът, а божественото 
му значение е светото вино, което ви предлагам духовно във всеки един момент. 

18 Приближете се, приближете се, това е Моята воля. Дайте истината на този, който се храни с 
отломки. Доведете невярващия при Мен и нека разногласията и разединението изчезнат, за да 
може Хлябът на вечния живот да достигне до всички Мои деца, защото Моята Любов ви се 
притече на помощ, когато бяхте на път да паднете. Като спасително въже в бурята Моят Дух, 
изпълнен с милост, те спасява. 

19 Винаги, когато си мислеше, че си изоставен в час на изпитание, Аз ти позволявах да 
почувстваш Моето присъствие, за да укрепя вярата ти. 

20 Тогава твоите устни мълчаха, вече готови да хулят, укорявайки Ме: "Господи, защо 
позволяваш на Моите собствени братя да Ме нараняват, когато казваш, че съм Твой избраник?" 

21 О, малки деца, които все още не сте решили да станете Мои ученици, въпреки че съм казал: 
Блажен е онзи, който е измъчван и се оказва силен в изпитание, прощавайки на брата си и 
благославяйки Моето име, защото от него ще дойде светлина, която ще обърне дори онзи, 
който се е отрекъл от Моето учение. 

22 Всяко добро дело намира своята награда, която се получава не на земята, а в отвъдното. Но 
колко много хора биха искали да се наслаждават на това блаженство тук, на земята, без да 
знаят, че онзи, който не прави нищо за духовния си живот, ще бъде без заслуги, когато влезе в 
него, и тогава угризенията му ще бъдат големи. 

23 Малко по малко Моето учение ще накара хората да разберат същността или смисъла на 
живота; след това този кратък земен курс ще бъде използван в полза на духа. Но за това е 
необходимо да си прощавате един на друг, за да изгрее светлина и мир между хората. 

24 Но ако дори вие, Моите ученици, не давате пример за тези добродетели в този момент, на 
кого може да се надява човечеството? 
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25 Знайте, че това ви казва Този, Който даде кръвта и живота Си за вас и Който обичаше и 
прощаваше на тълпата, въпреки че тя Го съдеше, осъждаше и убиваше. 

26 Но истината, която е живот, която е любов, е безсмъртна и ето, тя е отново сред вас в 
проявлението на Моя Дух чрез човешкия ум. Моето Слово този път повтаря за вас този урок: 
"Обичайте се един друг, както Учителят обича Своите ученици". Ще я обясня, за да се осветли 
всяка тайна и да се отвори отново пред вас книгата, която ви оставих като завещание и която по-
късно хората скриха или затвориха.* 

27 Откровението на Йоан, което често е било оспорвано и отчасти отхвърляно поради трудното си за 
разбиране съдържание, е напълно потвърдено и обяснено от Господ в смисъла си. 

28 Много завеси ще бъдат разкъсани. Словото Ми е меч от светлина, който унищожава 
тъмнината. 

29 Скритото знание ще излезе наяве и непознати учения ще ви бъдат разкрити. Много тайни 
ще бъдат разгадани, но вие няма да намерите тези откровения в книгите на света, а в това Мое 
Слово. 

30 Всеки, който иска да бъде дете на светлината в истината, с благоговение да се вглъби в 
дълбините на Моето Слово и там ще разпознае своя Учител, който го чака, за да го научи. 

31 Наистина, наистина, не човешките учения ще донесат мир на света и ще спасят 
човечеството от пропастта. 

32 Вижте религиите, които се отричат една друга и казват, че проповядват Моето учение. 
33 Ето защо всички онези, които са призовани да бъдат Мои пратеници, Моите нови ученици в 

това време, ще бъдат пречистени и очистени, за да могат да бъдат достойни да донесат тази 
Блага вест на своите братя. 

34 През Втората епоха имаше дванадесет ученици, които разпространиха Моето учение по 
целия свят. В Третата епоха ще има дванадесет хиляди души от всяко "племе на Израел", които 
ще направят Моето учение за истината и любовта достояние на цялото човечество. 

35 Къде са тези сто четиридесет и четири хиляди? - Елиас е в процес на събирането им, 
независимо дали някои от тях са в духовната сфера, а други са въплътени. Всички те ще бъдат 
духовно обединени в това божествено дело. 

36 Ще наблюдавате велики събития, много от които ще ви учудят, но Аз ще ви дам светлина с 
Моите учения, така че никога да не сте в объркване. Изучавайте Моето Слово, което ще ви 
вдъхне любов към вашия Отец и към вашите братя. Не е необходимо да принадлежите към сто 
четиридесет и четирите хиляди, за да можете да служите на Отец или да се наричате ученици на 
Учителя. Тези, които принадлежат към това число, са онези, чиято задача е да бъдат пионери и 
защитници на Моето дело. 

37 Днес идвам в Духа. Във Втората епоха Аз бях видим за очите на хората, защото станах човек. 
38 Когато Ме видяха, мнозина се питаха: "Кой е Този, Който говори в името на Бога?" Други 

пък им казаха: "Това е синът на Мария и Йосиф, дърводелецът, това е галилеянинът." Тогава те 
се подиграват на Исус. 

39 Но Синът на дърводелеца направи така, че слепите от рождение да видят светлината и сред 
нея лицето на Исус, който ги беше изцелил. Когато почувстваха чудото на ласката на Учителя, те 
се поклониха в нозете Му и извикаха с пълен глас, че са Го разпознали като обещания Спасител. 

40 Разтревожени, невярващите се питат: Как е възможно този прост човек, когото те познават 
като един от многото, да извърши толкова велики чудеса? 

41 Днес Аз идвам в Духа и хората вече не могат да Ме наричат Син на дърводелеца; но 
наистина ви казвам, че дори в онези дни нямаха право да Ме наричат така. Беше написано, че 
една девойка ще зачене и че в нейната утроба "Словото" ще стане плът. Йосиф, главата на 
семейството, е само ангел пазител в житейския път на девойката и детето, видим за човешките 
очи; Мария, от друга страна, е въплъщение на Божията майчина любов и майка на Исус, който е 
човешката част на Христос. 
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42 С прости учения постепенно ще ви накарам да разберете откровенията, които наричате 
тайни и които не са. Ще ви науча да се молите, за да можете в часовете на изпитания да 
отправяте мислите си към вашия Отец.  

43 Във всички времена сте били обучавани на молитва. 
44 Мойсей ви накара да се молите* през последната нощ, която прекарахте в Египет, и по 

време на прехода ви през пустинята.  
Това се отнася за всички онези, които са били въплътени сред народа на Израил по времето на Мойсей. 

45 Във Втората епоха ви научих на Господнята молитва, за да можете, вдъхновени от нея, да се 
обръщате към вашия Отец в нуждите си и винаги да имате пред себе си обещанието за Неговото 
идващо Царство; за да можете да идвате при Него с молба за прошка, като питате съвестта си 
дали вие самите вече сте простили на своите длъжници по същия начин. 

46 Сега ви уча на духовната молитва, която не извира от устните, а от най-дълбокото дъно на 
духа ви, и която ми говори със смирение и доверие: "Господи, да бъде Твоята воля в нас". 

47 Научих те да лекуваш. Исус беше балсам, Той беше здраве, словото Му изцеляваше този, 
който го чуеше, ръката Му носеше здраве на този, когото докосваше; погледът Му предаваше 
безкрайна утеха на този, който го приемаше; дори полата Му, докосната с вяра, възвръщаше 
мира на потиснатите от горчивина и страдание, които идваха при Него; и дори кръвта Му, когато 
капна върху лицето на стотника, възвърна изгубеното зрение на очите му. 

48 Само любовта и милосърдието, които са дъщеря на тази любов, могат да извършат такива 
чудеса. С тях можете да се излекувате.  

49 Чувствайте Ме много близо до себе си; Аз ви давам доказателства за това в трудните 
моменти от живота ви. Желанието Ми беше да подготвите жилището Ми от сърцата си, за да 
почувствате присъствието Ми в него. 

50 Как така не можеш да Ме усетиш, въпреки че съм в теб? Някои Ме виждат в природата, 
други Ме усещат само отвъд всякаква материя, но Аз наистина ви казвам, че съм във всичко и 
навсякъде. Защо винаги Ме търсиш извън себе си, когато Аз съм и вътре в теб? 

51 Когато ви казах кой съм, вие не чухте и не разбрахте гласа, който ви говореше, и когато Ме 
видяхте, не знаехте кого гледате. Това беше доказателство за липсата на духовна 
чувствителност. 

52 Но най-накрая идваш при Мен, за да те науча, а не само да изтъквам несъвършенствата ти. 
Вие носите в духа си миналото си като бреме за изкупление*. 
Вж. бележка 2 в приложението 

53 След това снемам товара ти и те оставям да си починеш, премахвам тъгата ти и ти 
предлагам храна, която разпалва светлината на надеждата в сърцето ти. 

54 Колко много сърца, ожесточени от изпитанията на живота, са се почувствали победени от 
нежността на Моето Слово. Усетили са, че намират утеха, стават здрави и се събуждат за нов 
живот. Така се случва, че онези, които Ме следват, приписват на Моята сила и любов това, което 
са получили, и духът им вече не може да се отдели от Мен, защото сърцето им е изпълнено с 
благодарност и любов и те не биха заменили чистото бяло на своята духовна дреха за кралските 
одежди на най-богатия монарх. 

55 Но има и такива, които остават с Мен и които, въпреки че приемат Словото Ми като поток от 
кристално чиста вода, запазват лошите си наклонности. Сред тях са онези, които действат като 
завистливия Каин; когато видят, че тяхната жертва е по-малко угодна на Господа от тази на 
смирения, който действа като праведния Авел, сърцето им пламва от гняв и завист и те 
изваждат двуострия меч, който притежават, с езика си, за да наранят болезнено братята си. 
След като са ги оставили да ридаят от болка или са ги убили (психически), те идват в Моето 
светилище, издигат мислите си към Мен и казват, изпълнени с лицемерие, че Ме обичат. 

56 И все пак Аз не отблъсквам тези малки деца, чиито умове и сърца са закоравели, а ги 
подлагам на големи изпитания и ги карам да усетят Моето Слово отблизо. Ако се поклонят, те са 
спечелили; ако се разбунтуват, трябва да се заблудят отново и да чакат нова възможност. 



 

21 

57 За всичко това ви говоря, за да станете Мои добри ученици и да успеете да придобиете 
истинска мъдрост. 

58 Никога не бива да се хвалите с познанията си, защото тайната на Отец се разкрива само на 
онези, които смирено чукат на вратата Му. 

59 Ако хората на науката, които движат и променят вашия свят, бяха вдъхновени от любов и 
доброта, те вече щяха да са открили колко много съм приготвил за науката на това време по 
отношение на знанието, а не само тази много малка част, на която те толкова много разчитат. 

60 Соломон е наречен мъдър, защото неговите решения, съвети и изказвания се отличават с 
мъдрост; славата му се разпространява отвъд границите на царството му и достига до други 
страни. 

61 Но този човек, въпреки че беше цар, смирено коленичи пред своя Господ и поиска мъдрост, 
сила и закрила, защото призна, че е само Мой слуга, и пред Мен сложи скиптъра и короната си. 
Ако всички учени, всички учени постъпваха по същия начин - колко голяма щеше да бъде тогава 
тяхната мъдрост, колко много неизвестни досега учения щяха да им бъдат разкрити от Моята 
тайна съкровищница на знанието! 

62 Вие, нисшите в материята, вече сте получили много знания, които нито учените, нито 
учените са ви разкрили. 

63 Мистерията на "възкресението на плътта" е изяснена чрез откровението за прераждането 
на духа. Днес знаете, че смисълът на този закон на любовта и справедливостта е, че духът се 
усъвършенства, че никога не се губи, защото винаги ще намери отворена врата като възможност 
за своето спасение, предложена му от Отца. 

64 Моята преценка за всеки дух въз основа на този закон е съвършена и неумолима. 
65 Само аз знам как да те съдя, защото всяка съдба е непонятна за хората. Затова никой не е 

изложен или предаден на другите. 
66 След като духовете са изгубили себе си в греховете си, след толкова много борби и 

превратности и след дълги странствания, те ще дойдат при Мен, изпълнени с мъдрост заради 
преживяното, пречистени от болката, издигнати от заслугите си, уморени от дългото 
поклонничество, но прости и радостни като деца. 

67 Хора, помислете за времето, което ви предстои, и се вслушайте в Моето Слово, защото то е 
"Пътят". Познайте и изпълнете задачата си и понесете страданията си с търпение, защото няма 
път без тръни, по който да стигнете до върха на съвършенството. 

68 Светлината на Моето Слово ще обедини хората в тази Трета епоха. Моята истина ще засияе 
във всеки ум и ще направи така, че да изчезнат различията между вероизповеданията и 
култовете. 

69 Докато днес едни Ме обичат в Йехова и се отричат от Христос, други Ме обичат в Христос и 
не познават Йехова; докато едни признават съществуването Ми като Свети Дух, други се карат и 
разделят заради Моята Троица. 

70 И сега се обръщам към това човечество и към онези, които го водят духовно: Защо се 
отдалечавате един от друг, след като всички изповядвате истинския Бог? Ако Ме обичаш в 
Йехова, ти си в истината. Ако Ме обичате чрез Христос - Той е Пътят, Истината и Животът. Ако 
Ме обичате като Светия Дух, вие се приближавате към Светлината. Имате само един Бог, само 
един Баща. В Бога не съществуват три Божествени Личности, а само един Божествен Дух, който 
се е разкрил на човечеството през три различни етапа на развитие. Когато проникват в тази 
дълбочина, в своята детинщина те вярват, че виждат три лица, докато съществува само един 
Божествен Дух. Ето защо, когато чуете името Йехова, мислете за Бога като за Баща и Съдия. 
Когато мислите за Христос, разпознавайте в Него Бога като Учител, като Любов; а когато се 
опитвате да разберете произхода на Светия Дух, знайте, че Той не е никой друг освен Бог, когато 
разкрива Своята огромна мъдрост на по-напредналите ученици. 

71 Ако бях намерил човечеството от първите времена духовно развито, както е днес, щях да му 
се изявя като Отец, като Учител и като Свети Дух; тогава хората нямаше да виждат три божества 
там, където има само едно. Но те не успяха да разтълкуват правилно Моите учения, объркаха се 
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и се отклониха от Моя път, като продължиха да създават достъпни и малки богове според 
своите представи. 

72 Щом хората осъзнаят и приемат тази истина, те ще съжаляват, че са се оценявали погрешно 
заради грешка, която биха избегнали с малко любов. 

73 Научете закона, обичайте доброто, нека любовта и милосърдието се превърнат в действие, 
дайте на духа си свещената свобода да се издигне в своя дом и ще Ме обикнете. Искате ли 
съвършен пример за това как да действате и как да бъдете, за да Ме достигнете? - Вземете Исус 
за свой модел, обичайте Ме в Него, търсете Ме чрез Него, идвайте при Мен по Неговия 
божествен път; но не Ме обичайте в Неговата телесна форма или в Неговия образ, нито дори 
замествайте практикуването на Неговото учение с обреди или външни форми, иначе ще 
останете завинаги в различията си, във враждата и фанатизма си. 

74 Обичайте Ме в Исус, но в Неговия Дух, в Неговото учение, и ще изпълните вечния закон; 
защото в Христос правдата, любовта и мъдростта са обединени в едно, с което Аз оповестих на 
човечеството съществуването и всемогъществото на Моя Дух. 

75 Ако Христос е Любов, можеш ли да вярваш, че Той е независим от Йехова, тъй като аз съм 
Любов? 

76 Ако Светият Дух е Премъдрост, вярваш ли, че този Дух съществува независимо от Христос, 
тъй като Аз съм Премъдрост? Смятате ли, че "Словото" и Светият Дух са две различни неща? 

77 Достатъчно е да знаем само нещо от Словото, на което Исус е учил човечеството, за да 
разберем, че само един Бог е съществувал и ще бъде вечно само един. Затова казах чрез Него: 
"Който познава Сина, познава Отца, защото Той е в Мене и Аз съм в Него." По-късно, когато 
обявява, че ще се върне при хората в друго време, Той не само казва: "Ще дойда отново", но и 
обещава да изпрати Светия Дух, Духа Утешител, Духа на истината. 

78 Защо Христос трябва да дойде отделно от Светия Дух? Нима Той не може да донесе със 
Себе Си истината, светлината и утехата в Своя Дух? 

79 Колко малко са проникнали хората в Моята истина и колко объркани са станали в това 
малко, което са проникнали! Те вярват, че са достигнали до най-дълбоките истини, но докато 
използват истината, за да мамят, да убиват, да разрушават мира и да се съдят погрешно един 
друг, което е обратното на това, на което учи Моето Слово, хората не могат да кажат, че вървят 
по пътя на истината. 

80 На всички вас изпращам Моето послание в този момент - послание, обещано на 
човечеството чрез устата на Исус, когато Той живееше сред хората. 

81 Знам, че отначало това учение няма да се радва на уважение, защото е предадено чрез 
прости създания и грешници, каквито са посредниците на Моето слово. Но истината, 
съдържаща се в това откровение, ще надделее и това учение ще бъде чуто, защото в същността 
му присъства Светият Дух, Утешителят и обещаната истина. 

82 Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 2  
1 Ето, Аз съм отново сред вас в този час, когато духът ви Ме слуша и Ми благодари. 

2 Всеки път, когато започва нова година, човечеството черпи нова надежда, въпреки че има и 

такива, които изпитват страх. Защо се страхувате от живота и времето? Те винаги си остават 

същите; вие сте тези, които минават покрай тях. Днес сте деца, а утре сте възрастни; днес сте на 

земята, а утре вече не сте; днес се раждате, а утре умирате. 

3 Живеете в завършека на времето. Духът ви вече не е подвластен на материалния живот, а е 

навлязъл във вечността. Вие сте атоми на Моята Божественост. Аз съм вечен. Винаги съм бил такъв. 

Божественият Дух никога не остарява. Аз съм неизменен и нетленен, начало и край, Алфа и Омега. 

От Мен сте излезли и затова ще се върнете при Мен. 

4 Разбира се, всяка нова година е загадка за хората, но наистина ви казвам, че тя е нова 

стъпка, която трябва да направите по пътя на вашата еволюция. 

5 Не се страхувайте от бъдещето, защото не го познавате; не го виждайте забулено в мрак. 

Помнете, че Аз съм времето и вечността; помнете, че Аз съм в бъдещето. 

6 Вие, Моят народ, знаете нещо за бъдещето, защото Аз ви го разкривам и имате сред вас 

пророци, които проникват в бъдещето според Моята воля и ви го свидетелстват. 

7 Нямате право да се съмнявате; вие не сте слепци, които трябва да се страхуват да не се 

препънат по пътя. 

8 За всички хора съм направил пътеки, за да намерят мир. Аз съм очертал пътища за тях, за да 

Ме намерят в цялата Ми истина. 

9 О, човечество, Аз съм толкова близо до теб, а ти не Ме усещаш! 

10 Аз ви дадох тайната на мира, която е любов помежду ни. 

11 Ще настъпи час, когато хората толкова ще копнеят за мир, че ще го търсят с всички средства: 

в религиите, в науката и в различните учения. И вярващите, и онези, които се наричат атеисти и 

свободомислещи, ще се движат към една и съща точка в търсене на този мир и когато го достигнат, 

ще се изправят лице в лице с Мен. 

12 Внимавайте, вие, които в този момент слушате словото Ми, но скоро вече няма да го чувате. 

Това откровение няма да приключи през тази година, а едва във времето, което Моята воля е 

определила, а именно през 1950 г. 

13 Нека онези, които са Ме слушали дълго време, да си спомнят, че ви казах: Словото Ми ще 

слезе от върха на планината, а вие ще бъдете в подножието й, за да го приемете. 

14 Още от първия "говорител", чийто ум използвах за тази проява, ви казах, че тази божествена 

проява, започнала през 1866 г., ще приключи през 1950 г. и че след тази година няма да останете 

сираци, защото Присъствието Ми ще се усеща още по-силно, ако знаете как да се подготвите. 

15 Днес е първият ден на 1941 г., така че ще чувате Словото Ми още десет години - достатъчно 

време, за да могат много от вашите братя да узнаят това учение, мнозина, които не са повярвали, 

да повярват, а мнозина, които не са били послушни, да излязат и да изпълнят Моите заповеди. 

16 Моето смирено и нежно слово ще бъде наслада за страдащия и като роса и благоухание за 

всеки дух. Това Слово, което толкова много хора са отхвърлили и което толкова много хора са 

осквернили за свое удоволствие, ще изглежда като ласка за всички. 

17 Не си мислете, че само вашата страна ще получи Моите духовни блага. Не, от самото начало 

Аз държа наследството за всеки народ на тази земя. 

18 Моята истина отново ще влезе във всички жилища, както някога Исус влезе в храмовете, 

посветени на поклонението на Бога, и учуди свещениците, старейшините и учителите на закона със 

Своето слово. 

19 Кой ще ме вземе за пример в днешно време? Кои са тези, които не се страхуват от 

човечеството? - Тези, които свидетелстват за истината чрез делата си. Истина ви казвам: Който 

говори истината, подобно на своя Учител, няма да се страхува от смъртта. 
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20 Отдавна е време това слово да прозвучи в храмовете и църквите и ехото му да достигне до 

могъщите на земята. Но е необходимо носителите му да се пречистват и усъвършенстват, за да 

бъдат достойни негови вестители. Вижте как е минало времето, без да сте направили тази 

подготовка своя. 

21 Не искам от теб да правиш жертви; искам само действията ти да са спонтанни и любовта ти 

да е истинска. Въпреки това не забравяйте примера за послушанието и покорството на Авраам, 

когато Отец го помолил за живота на Исаак, любимия му син. Кой от сегашните хора, от тези, които 

Ме обичат, би Ми дал такова доказателство за послушание, любов и вяра? 

22 Моите апостоли проповядваха Моята истина и когато хората ги осъждаха, те не бягаха от 

смъртта. 

23 Който живее в истината, не трябва да се страхува от нищо. 

24 Пътят ти, народе Мой, е осеян с прекрасни примери. 

25 Светлината на Шестия светилник носи светлина на хората от това време; но петте печата, 

които вече са преминали, също са оставили своята светлина в духовете. 

26 Когато пристигнахте при тази сияйна светлина, някои от вас с дух*, а други с тяло, вие се 

запитахте какво трябва да правите. Тогава чухте гласа, който ви говореше: Аз съм Агнето, което се 

пожертва от любов към вас, и дойдох да просветя духа ви, за да се обичате един друг и да дойдете 

при Мен. 
* като дух без материално тяло. 

27 По това време идвам в Духа. Моята светлина слиза върху хората като огнени езици, за да 

могат те да говорят за Моя закон на всички езици. 

28 Сто четиридесет и четири хиляди въплътени и преродени духове ще проправят пътя през 

това време. Те ще бъдат предшественици, пророци и пратеници. Те са отбелязаните от мен, които 

ще предвождат армиите. 

29 На тези белязани се открива името на племето, към което са принадлежали през Първата 

епоха, за да знаят, че са сключили завет със своя Бог по онова време и са били в пътя на Господа 

дълго време. Но в днешно време всяко племенно име е изчезнало, защото не Господ е този, който 

поставя граници, за да разделя хората. 

30 През 1950 г., когато Моят лъч ще се спусне за последен път чрез гласоносителя, всички ще 

бъдат подготвени за идните времена. Но докато дойде това време, аз ще продължа да ви уча. 

Преди това обаче възложете скръбта си на Мен и си починете. След това, когато болката ти утихне 

и сълзите ти пресъхнат, въздигни отново духа си, за да бъде в него Моето учение. 

31 Не искам да виждам никой от Моите ученици гладен или жаден; искам да ви видя сити, 

защото сте яли и пили хляба и виното на Моята любов. Само така ще можете да вършите достойни 

за Мен дела сред човечеството. Не забравяйте, че с всеки изминал ден моментът на Моето 

заминаване наближава и че този, който не се възползва от това време на обучение, по-късно ще се 

почувства сирак. 

32 Неслучайно сте попаднали в тази проява. Моят глас ви призова по вашите пътища и ви 

доведе до това място. Вече знаете, че сте дошли тук, за да научите за задачата, която трябва да 

изпълните на земята. В Моето Слово научихте какъв е вашият произход и цел. Открито ви е, че сте 

част от народ, който е получавал манната на Духа през три епохи. 

33 Ако духовно изследвате всичко, което се е случило с народа на Израел в първите две 

времена, ще разберете, че същото се случва и с вас в настоящето. 

34 Животът на този народ, неговата история, е урок, притча за цялото човечество. Това е 

учебник, чийто закон ви разкрих на планината Синай. 

35 Днес тази книга се отваря пред духа ви и вие виждате нови учения, които се зараждат от 

нея, защото едва сега се учите да разбирате това, което не сте разбирали в онези времена. 
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36 Духът ви може да пулсира пред портите на отвъдното в желание за мъдрост, а духовните ви 

способности ви позволяват да се приближите до Учителя, за да ви даде новите учения, които крие 

Неговата съкровищница. 

37 Хора Мои, когато ви видя да вървите по пътищата на света, влачейки със себе си веригите 

на труда и несъвършенствата, ви изпращам любовта Си, за да ви помогна по пътя на еволюцията. 

38 Ти се скиташ из пустинята и сред нея Аз направих да растат палми, за да намериш сянка и 

прохлада. 

39 От безплодната скала на сърцето ти направих да бликне неизчерпаем извор, за да пиеш и 

никога повече да не жадуваш. 

40 Днес няма да ви дам ниви в света, които да обработвате. Ще откриете своите полета в 

сърцата. Някои току-що са започнали да обработват земята, а други приключват със сеитбата. 

41 Бащите не бива да се оправдават с това, че за да изпълняват семейните си задължения, не 

могат да мислят и за това да правят добро за другите. 

42 Нека хората не Ми казват, че се чувстват неспособни да преподават Моя закон. На всички 

вас казвам, че в житейския ви път има много възможности да разпръснете Моето семе, без да 

губите времето си и да пренебрегвате задълженията си. 

43 Служете Ми и Аз ще ви служа. 

44 Не се разочаровайте, ако посеете любов в сърцата на синовете или братята си и пожънете 

неблагодарност. Знаете какво е посял Исус в света и какво е пожънал. Но Той ви каза, че жътвата 

не е на тази земя, а само на небето, когато настъпи подходящото време. И вие, Мои ученици, 

трябва да вземете за пример търпението на Учителя. Не търсете нито награда, нито 

възнаграждение на тази земя, а чакайте часа на своето блаженство в отвъдното. 

45 Помнете, че Аз съм дошъл да съдя делата ви и да разкривам достойнствата и недостатъците 

ви. Изливам благодатта Си върху всеки дух, като ви подлагам на изпитания и ви моля: Защо нямате 

жътва, която да Ми покажете днес, след като се върнахте на земята в края на времената, когато 

притежавате Моя закон от началото на времената и Аз ви възложих да бдите над народите*, за да 

ги обърнете към Моето учение? 
* Това включва: духовна готовност за помощ под формата на застъпничество, пример и провъзгласяване 

на божествената истина. 

46 В тази епоха дойдох в духа си и изисквам от вас изпълнението на заповедите, които ви 

оставих през Втората епоха, когато живеех сред вас. Търся в духа ти ехото на думите Ми и в пътя ти 

следите на стъпките Ми, но не ги намирам. Практикували ли сте и преподавали ли сте любов? - 

Въпреки всичко можете да поправите прегрешенията си и да наваксате пропуснатото време, 

защото ви давам нова възможност. Трябва да работите не само за себе си, но и за братята си, 

които в предстоящите дни на мир трябва да се обединят с Мен по един по-съвършен начин. 

47 В Мое лице имаш неуморен Учител и съвършен Баща, който те обича и те изобличава. 

Какво бихте направили, ако ви предоставях блага само за стриктното изпълнение на Моя закон? 

48 Когато ви говоря по този начин, вие плачете вътрешно за прегрешенията си и търсите 

благоуханна жертва: поставяте пред Мен благословените деца и Ме молите да простя греховете ви 

заради тяхната невинност. На това ви отговарям: Ако знаете как да подхранвате сърцата им и да ги 

поддържате в добродетел, ще приема предложението ви. 

49 Няма да ви съдя строго; преди това ще ви подготвя в подходящо време за издигане на духа 

ви, за да можете да работите и да се храните с Моето Слово. Междувременно ще станете 

свидетели на велики посещения, при които стихиите ще се развихрят; много народи ще бъдат 

бичувани от силни вихрушки и ще получат опрощение само чрез застъпничеството на майчината 

любов на Бога в лицето на Мария. 

50 В търсене на божествени знамения и доказателства ще видите множествата, които идват в 

този народ, и Аз ще ги приема, ще изтрия от умовете им всяко фалшиво тълкуване на Моето Слово 

и ще им покажа истината. Тогава те ще се преклонят пред Моята любов. 
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51 Имате Мария, вашата нежна Майка, която очаква вашето послушание. Тя знае, че Моят Дух 

е натъжен от несъвършенствата на хората, и се приближава до вас, за да ви вдъхне доброта, 

борейки се да ви доведе до постигането на съвършен мир. 

52 Докато човечеството се пречиства и плаче през това време, вие ще бъдете подготвени от 

Моето Слово да донесете утеха и мир на сърцата. Страданието ще бъде като тигел, в който духът 

ще се пречисти, за да стане достоен да дойде при Мен. Всички получиха Моята сила и в най-

големите изпитания ще напреднат. 

53 Приемам твоето изпълнение (на задачите) за една година, както приех изпълнението на 

всички Мои създания. Благославям добрите ви намерения и оставям във вас всяко семе, което не е 

било добре гледано, за да продължите да го правите плодоносно до съвършенство. Знайте какво е 

угодно на Мен, за да живеете винаги в съответствие с Моя закон. 

54 Не нарушавайте закона; не произнасяйте името Ми, ако не сте подготвени. Направете се 

достойни, за да бъдете признати и вашият пример да призове братята ви да Ме последват, а Аз да 

им кажа: Добре дошли, ученици, вие, които идвате смирено на тези места за срещи, като овце, 

които идват в кошарата си, водени от гласа на своя пастир. 

55 Който върви по този път, облечен в добра воля, никога няма да се чувства уморен. 

56 Ако по този път има последствия, Аз ви дадох оръжия за защита: не оръжия за убийство, с 

които да наранявате братята си, а молитва, чрез която сте силни и непобедими. 

57 Аз съм вашата цел и затова всички вие ще се върнете при Мен, когато изпълните Моя закон. 

Но вие трябва да дадете своя принос, за да напреднете по пътя на своето развитие. 

58 Направете словото Ми свое, защото то е ваше наследство. Познайте силата, която се крие в 

него. Този, който я притежава, ще може да спаси земята в разгара на посещението. 

59 Писано е: "Земята ще се разтресе от единия до другия край", и е необходимо в тези дни на 

мрак да има хора, изпълнени с вяра, за да бъдат като факли, осветяващи пътя на другите. 

60 Не искам този народ, който съм събудил в настоящето, да потъне отново в сън, защото в 

противен случай болезнените болки на човечеството ще го разтърсят. И когато се вдигне с главата 

напред, за да донесе утеха на своите съседи, ще открие, че те вече не са на земята, а в отвъдното. 

61 Кой от вас, чувайки гласовете на объркването, страха и болката на хората, ще поиска да им 

обърне гръб и да се махне от пътя, без да се довери на 

силата, която ви дава практикуването на Моето учение, за да направите нещо за тях? Нима не 

вярвате на думите Ми, когато ви казвам, че в часа на изпитанието Аз ще бъда Този, Който ще 

говори чрез устните ви и ще разкрие Своята сила в делата ви? 

62 Този, който се съмнява, ще бъде също толкова безсилен и нуждаещ се от помощ, колкото и 

онзи, който няма какво да даде на този, който го пита. 

63 Това е Третото време, когато вашият дух предчувства, че трябва да получи от Отец 

необходимите дарове и сили, за да се издигне над господството на материализма и покварата. Но 

истина ви казвам, че тези дарби почиват в духа ви от самото начало. 

64 Някои дойдоха при Мен отслабнали от болести, а други поискаха от Мен доказателства, за 

да повярват в Моето присъствие. Първите са осъзнали, че тяхното пречистване е било необходимо, 

за да дойдат при Мен пречистени. Те са на път да Ме последват. 

65 Последните си тръгнаха отново, когато получиха това, което търсеха, без да отдават 

значение на Моето слово и без дори да подозират къде и с кого са били. 

66 Други, които са дошли с увереността, че така ще намерят само материални блага, са се 

почувствали разочаровани от тази трапеза с духовна храна и са си тръгнали отново в търсене на по-

добри пътища. За тях ще мине много време, преди да разберат, че царството на духа не е от този 

свят. 

67 Но аз получавам всичко. Не е имало човек, който да почука на вратите Ми, без те да му 

бъдат отворени. Казвам ви това, защото някой също ще потърси достъп до вашите врати и аз ще 

бъда този, който ще почука смирено, както е прието да прави нуждаещият се. 
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68 Казвате Ми: "Учителю, как е възможно да се появяваш пред вратите ни като нуждаещ се?" 

Но аз ви казвам: Не се чудете и не мислете, че е невъзможно, Аз ще дойда скрит в сърцето на 

бедния, болния, победения и скърбящия, за да почукам на вратата на Вашето милосърдие. Ето, Аз 

ви казвам: Станете упорити в ума и духа си, за да се възползвате от учението, което ви донесох. 

69 Това е времето, когато ще се научите да практикувате, обяснявате и живеете Моето учение, 

което получавате днес в тези зали, а утре ще тръгнете да го разпространявате сред човечеството. 

70 В Словото Си говоря на всички Мои деца, независимо дали присъстват на тази проява или 

не, дали вече са били на земята или тепърва ще идват. Всеки трябва да приеме това, което го 

засяга. 

71 В това време това учение ще бъде светлината, която ще насочи човечеството към пътя на 

истината; защото хората са затворили очите си за тази светлина. Но истина ви казвам, че слепият не 

може да води слепия, без да се спъне или да падне в пропаст. 

72 Духът на истината е във всяко Мое учение. Възползвайте се от това време на Моите прояви, 

бдете ревностно над Моето слово и никога не се лишавайте от това наследство. 

73 Моята любов ще преодолее твърдостта на сърцето ти. Както и във Втората епоха, портата 

към спасението е отворена. Елате и стъпете на пътя, който ще отведе духа ви до Обетованата земя. 

74 Нито едно листо на дървото не се движи без Моята воля. - Ако съм ви се изявил, то е било, 

защото това е била Моята воля и в дълбините й се крият много големи намерения към всеки от вас 

и към цялата вселена. 

75 В момента хората се пречистват чрез големи страдания; но от това човечество, толкова 

грешно днес, утре ще излязат поколения, които ще бъдат в общение с Моята Божественост от дух 

на дух. 

76 Онези, които преживеят това време, ще се удивят на величието на Моето дело и на 

изпълнението на Моето слово. Тогава те ще видят как децата ще учат, наставляват и свидетелстват 

за Мен с истинска духовност, как младите и възрастните ще оставят удоволствията и забавленията 

на света, за да се посветят на практикуването на Моето учение, заявявайки, че времето, в което 

живеят, е времето, обявено от пророците. 

77 Но онези, които днес чуват Словото Ми и са мудни или невярващи, ще се срамуват пред 

тези примери. 

78 Те няма да чуят словото Ми чрез човешки глас, който е грешен и несъвършен, а ще чуят 

гласа на своя Господ в съвестта си. 

79 На вас, Моите слушатели, е отредено да Ме слушате по този път на разбиране, който, макар 

и много висок, не е най-съвършеният. Все още имате на разположение десет години. Използвайте 

ги, за да не плачете утре за изгубеното време, тъй като за вас, Моят народ, по-късно ще настъпи 

време на по-голямо духовно развитие. 

80 Ако сега не спазвате Словото Ми, по-късно, когато това проявление вече няма да 

съществува, ще идвате на тези места за молитва с болка в сърцата, за да помолите Отец да ви 

говори и че Той би искал отново да ви предаде Себе Си чрез човешкия ум; но няма да Го чуете 

отново. Тогава ще се обърнете към предишните Ми посредници на Словото, които ще мълчат за 

това проявление и само ще ви кажат да се издигнете духовно. 

81 Моята воля е да не осквернявате подредбата Ми. Не искам да ви казвам, когато 

пристигнете при Мен: "Махнете се от Мен, не ви познавам", и тогава в духа ви да остане тежко 

бреме на обезщетение. 

82 Говоря ви за духовни учения, които са в сферата на вашето познание, но все още има хора, 

които се съмняват в думите Ми. Ами ако ви говоря за Божествени проявления или ви опиша 

вечността? Тогава ще Ми кажете: "За какво ни говориш, Отче, ние нищо не разбираме от това? 

83 Поверявам ви Моите нови пророци, които имат известна представа за отвъдното. Те ще 

свидетелстват за тези духовни учения и ще ви съобщават за събития, които тепърва предстоят. 
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84 Ето Моето учение, ученици, не го удължавам, за да не се уморите и да се наложи да го 

повторя при друг случай. Но ако искате да се възползвате от Моите учения, обновете се и 

прекратете всяко зло и порок. 

85 Тогава ще изпитате как егоизмът, лицемерието, суетата и материализмът неусетно ще 

напуснат сърцата ви, а вместо това ще започнете да практикувате истинска любов към ближния, 

която не очаква никаква награда. 

86 Ще бъдете обидени и ще се чудите, че не сте отвърнали на удара, както сте правили в 

миналото. Тогава, изпълнени с благодарност към своя Учител, ще станете и ще Ми кажете: 

"Господи, само Ти ни даваш тези уроци и ни правиш силни в тези изпитания." 

87 Аз съм лозата, а вие сте пръчките; затова принасяйте същия плод, който Аз принесох за вас. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 3  
1 Ето, тук е хлябът на вечния живот; отдавна не сте го яли. 

2 Дълго време Ме чакахте и когато едва се замислихте, на небето изгря светлина. Когато 

попитахте откъде идва и какво означава, ви отговориха: Илия е този, който идва да подготви 

човечеството и да го направи достойно за единение с Учителя. 

3 Подобно на пастира, който събира овцете си и ги брои, като бърза да намери заблудените, 

за да покаже на господаря си пълния брой, така и Илия ви обичаше, водеше ви и ви накара да 

усетите топлината на обора. 

4 Когато ви видях така подготвени, ви предложих Моя Хляб, с който ще се храните вечно. 

5 Който е ял от този хляб в истината, той се е наслаждавал и пирувал с Моя мир. 

6 Тази храна, която е Моето божествено Слово, идва от устата на едно човешко същество като 

още една проява на това, че Бог живее в истината в съвестта на човека. 

7 Защо да ви отказвам блаженството да Ме усещате в себе си? 

8 Този, който пази мир и чистота в сърцето си, Ме усеща в себе си, макар че Аз съм във 

всички духове, колкото и да са съгрешили. Този, който е бил, никога няма да загине, а този, който 

живее, Ме носи в себе си, защото Аз съм Животът. 

9 Между Бог и Неговите създания има връзки, които никога не могат да бъдат прекъснати. Но 

ако хората се чувстват отделени от своя Небесен Отец, причината е в липсата на одухотвореност 

или на вяра. 

10 Нито смъртта, нито липсата на любов могат да разрушат връзката, която ви свързва с Мен. 

11 Никой не може да избяга от Моето присъствие. Няма жилище или място, където да се 

скриеш от Мен, защото Аз съм с теб, където и да отидеш, и ти си в Мен, където и да си. 

12 Не се задоволявайте с това. Трябва да Ме почувствате, за да мога да се изявя в делата ви. 

13 Помислете: Ако Аз съм във вас, къде сте Ме довели, когато съгрешавате? 

14 Казвам ти това, защото трябва да премахна пепелта, която лежи в сърцето ти, докато не 

открия искра светлина в него. 

15 Давам ти сила да издържиш изпитанието. 

16 Виждам как роднините ви разкъсват сърцата ви и ви подлагат на изпитания. На някои 

бащите им, а на други синовете им най-много им пречеха да Ме следват. 

17 Мнозина дойдоха на този митинг с плач, защото знаеха, че ще трябва да напуснат домовете 

си във вражда, за да Ме чуят, но въпреки това настояваха да Ме чуят. 

18 Колко много сълзи, колко много молитви, колко много търпение в надеждата, че тези хора 

ще признаят тази истина! 

19 Има хора, които в търсене на свободата да слушат Моите думи са били принудени да се 

разделят с домовете си; такива, които е трябвало да напуснат по-близките си домове, за да не 

бъдат заклеймени от родители и приятели; такива, които са загубили работата си, били са 

осмивани и наричани магьосници; има и такива, на които е бил отказан хляб. 

20 Как да не те приема с нежност, как да не излея лековития Си балсам в раните ти, когато 

страдаш, за да Ме следваш! 

Но никога не се оплаквайте от никого, не обвинявайте никого от братята си. Оставете делото си 

на Мен, Който ви казва истината: тези, които са ви наранили най-много, ще бъдат тези, които ще 

дойдат при Мен най-разкаяни и смирени в желанието си за изцеление и прошка. Тогава те ще Ми 

кажат: "Господи, прости ми, че нараних сърцето на детето си". Друг ще каже: "Господи, аз се 

отнасях с пренебрежение към съпруга си, защото той Те следваше. Наказах го, като се отделих от 

леглото му и спах в друга стая, защото го осъдих с тъмно сърце." 

Те ще Ме помолят за прошка, ще признаят грешките си и ще осъзнаят, че много пъти са 

получавали облаги чрез онези, които са преценявали погрешно. Тогава ще им кажа: Докато вие 
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мислехте как да затрудните живота на тези Мои работници, те ви "наблюдаваха" в мълчание и 

самота. 

Но истина ви казвам, ученици, вие получихте Моята прошка. Но прощавате ли им и от сърце? 

21 Оттогава Исус ви учи на съвършената прошка, която се ражда от любовта. Днес идвам в дух, 

но учението Ми е същото. 

22 Радвайте се, че чрез Учителя притежавате съвършения пример. Истина ви казвам: нито 

преди, нито след Исус не сте имали пример като този, който Той ви даде. 

23 Ще бъде ли съвършен Учителят, ако ученикът го надмине по мъдрост? - Не. 

24 Духът ви ще стане много велик, но никога по-велик от този на вашия Господ. Колкото по-

голямо е духовното ви издигане, толкова по-високо и по-силно ще виждате своя Бог. 

25 Високомерният човек винаги ще падне накрая, повален от собствените си дела, защото, 

вярвайки, че се бори за себе си, всъщност се бори срещу себе си. 

26 Гордостта е причина за много злини и страдания сред Божиите създания. 

27 Колко много нещастия и колко много мрак остави по следите си първият непослушник, след 

като се разбунтува срещу Моя закон! Оттогава злото съществува като невидима сила. Позволих на 

тази сила да се запази само за да ви подложа на изпитание, а чрез вас искам да я изкореня. 

28 Затова не обвинявайте конкретно същество, което олицетворява тази сила, за грешките и 

паденията си. Помнете, че срещу всяко изкушение в духа ви има добродетел, която се бори със 

злото. 

29 Разберете и проучете внимателно времето, в което живеете. Във Втората епоха ви съобщих, 

че ще се завърна, и ви казах какви ще бъдат знаците за Моето идване. Искам човечеството да 

осъзнае, че тези знаци вече са се появили. 

30 Ако ви казах, че ще дойда отново, то беше, защото имах да ви кажа още много неща и не 

можех да ви ги разкрия по това време, защото нямаше да ги разберете. 

31 Днес идвам в Духа и наистина ви казвам: Някои мислят, че в първите времена съм бил по-

близо до вас, отколкото съм днес. Те грешат, защото с всяко следващо идване се приближавах все 

повече до теб. 

Спомнете си, че в Първата епоха Аз се установих на една планина и оттам ви изпратих Моя 

закон, изсечен на камък. Във Втората епоха Аз напуснах планината и се спуснах във вашите долини, 

като станах човек, за да живея сред вас. И в момента, за да бъда още по-близо до теб, Аз направих 

сърцето ти Мое жилище, за да се изявявам там и да говоря на хората от него. 

32 Някои се съмняват, въпреки че са чули тези учения; и от тези съмняващи се някои ще 

повярват, а други ще продължат да не вярват. Но ще дойде 1950 г. и какъв студ ще почувстват 

тогава в душите си, как ще се видят връхлетени от ураганни бури, защото тогава сред човечеството 

ще настъпят големи страдания и посещения! 

33 След Моето заминаване през 1950 г. земята ще се разтрепери и плачът на хората ще се 

издигне до небето.* Всичко това ще прилича на тъмнината и урагана, които помрачиха Йерусалим 

в деня, в който Божият Син умря. 
* Вж. бележка 3 в допълнението 

34 За мнозина това ще бъде време на възкресение. Духовете, които са изпаднали в тъмнина, 

ще се издигнат към живот в светлина. 

35 Това време е пророкувано. Написано е, че ще дойда отново. Но ето, след като чуха Моето 

учение от устата на човек, мнозина се усъмниха и се отрекоха от Мен. Други не отдадоха и най-

малкото значение на Моето проявление. 

36 Пред лицето на безчувствеността и закоравяването на хората към Моето Слово, Аз 

трябваше да извърша онези дела, които вие наричате чудеса, за да събудя вярата на някои и да 

привлека вниманието на други. 
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37 Днес един, а утре друг, те постепенно се събраха около Моето Слово; тях символично 

отбелязах на челата им. Това е божественият знак, който те носят в духа си, а по-късно Аз ги 

нарекох "работници на Моята нива". 

38 Те няма да се нуждаят от книгите на науката, нито от философиите и доктрините на вярата, 

за да преподават. Светлината на Светия Ми Дух ще озари умовете им и единствената им книга ще 

бъде Моето Слово. 

39 Благословени са онези, които се довериха и останаха с Мен, защото те изпитаха голямо 

освежаване чрез божествения концерт на Моите учения. 

40 Това, че сте Божии деца, ви прави достойни за тази благодат, защото вашите заслуги са все 

още оскъдни. Не погледнах срамните ти петна, защото ги скриваше мантия. Но на кого 

принадлежи тази милосърдна мантия? - Мария, твоята любяща Майка, която неуморно бди над 

всяко от децата си. 

41 Дадено ви е да живеете в това Трето време на земята, което ще бъде съвършено и което 

Илия откри, като прояви Своя Дух чрез посредничеството на човешкия ум, посочвайки ви Моето 

проявление, което се осъществява в същата форма. 

42 Но времето на подготовка от страна на човешките посредници е към своя край. Скоро 

Словото Ми вече няма да се чува в тези зали и онези, които не са знаели как да го съхранят в 

сърцата си, ще се почувстват сираци. Някои, мислейки, че техният Господ е далеч, по-късно ще 

тичат след религиите, за да Ме намерят. 

43 От друга страна, онези, които са приели Моите божествени принципи, ще бъдат силните в 

Третата епоха, защото ще виждат ясно пътя си пред себе си. 

44 Нарекох тази епоха Епохата на Светлината; сега вижте, деца Мои, как народите се стремят 

да водят жестоки и братоубийствени войни. 

45 Вие, които сте наречени от Мен деца на светлината, молете се за вашите братя, които 

"бдят" над народите, за да може тази светлина да достигне до техния дух и утре те да поемат по 
пътя на Моя закон. 

46 Кога хората ще станат истински ученици на Христос? Винаги съм ви учил чрез Исус на 

послушание, смирение и милосърдие. Това е начинът. 

47 Обявих ви пристигането на големи множества, които ще дойдат от други земи на земята. На 

пръв поглед материални причини ще ги доведат във вашия народ, но в същност това ще бъде, за 

да могат да получат Благата вест на Словото, което ви дадох в този момент. 

48 Но помислете сериозно върху тази задача: какво ще предадете, на какво ще научите или за 

какво ще свидетелствате, ако не подготвите себе си или децата си? 

49 Спомнете си за своята отговорност, за да увеличите усърдието си за проникване в Моето 

Слово и за да можете, когато дойде часът да почукат на вратите ви, да сте готови да предложите 

божествената храна чрез своите мисли, думи и дела. 

50 Вярвайте, като Ми се предадете, и Аз ще говоря чрез устата ви. 

51 Знайте също, че на бащите на семейства, които умеят да се издигат и да одухотворяват 

живота си, се раждат деца, които носят здраве и сила в телата си и послание за мъдрост в душите 

си. 

52 В този молитвен дом, където се събирате, за да Ме слушате, ще намерите утеха за 

страданията си и смелост да устоите на посещенията, които трябва да дойдат. Но и вашият дух, 

когато се издига, Ми показва зърното, което внася малко по малко чрез работата си. 

53 Истина ви казвам: духът никога няма да се умори, докато работи на Моята нива; затова 

няма да има покой за него в гроба. Дори и след разпадането на материята си, тя ще продължи да 

работи за своето по-високо развитие и усъвършенстване. 

54 Ако Моето Слово е осветило пътя на духовната ви борба на земята, ще срещнете още по-

ярка светлина в отвъдното, докато продължавате пътуването си към своя Създател. 

55 Моята божествена светлина блести в цялата вселена. 
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56 Подчинявайте се на Моя закон, но нека послушанието ви произтича от разбирането на 

безграничната любов на Отец към вас. Слушайте Ме и се молете, но не излизайте в света, докато 

не се почувствате силни, защото иначе няма да можете да устоите на ураганите и вихрите. 

57 Показвам ти и подготвям пътя за теб, така че никога да не го напускаш. Истина ви казвам: 

Който сее добро в Моето име, което е милост, любов и мир, върви по Моя път и ще намери 

спасение. 

58 Единственото покаяние, което искам от вас, е да преодолеете егоизма, за да можете да 

служите на ближния си искрено и с добра воля. 

59 Изучавайте с внимание това Слово, което ви давам с посредничеството на много 

гласоподаватели, тъй като всеки от тях има своя дарба. Не презирайте този, който ви се струва 

неумел; защото колко много хора след края на това проявление в края на 1950 г. ще пожелаят да 

Ме чуят отново, дори и чрез този, който не ги е удовлетворил. 

60 Но Аз ви давам благодатта Моето слово да бъде запазено в писмен вид чрез онези, които 

съм определил и подготвил за тази задача, така че утре да не се чувствате като сирак, който е 

загубил наследството си. 

Тогава, когато тълпите и "последните" дойдат при вас, вие ще им представите книгата с Моите 

учения като най-вярно и истинско свидетелство за това, което съм ви говорил. Защото все още ти 

липсва много, за да бъдеш като истинска книга и пример в живота и думите си. 

61 Тази книга ще събуди много спящи духове и техните скрити дарби ще се разкрият. Четенето 

ѝ ще вдъхнови и въоръжи следващите поколения, като ги води стъпка по стъпка към духовно 

единение с Моята Божественост. 

62 Работници Мои, освежете се с мисълта, че Аз съм избрал вас, грешниците, за да ви 

превърна в Мое оръдие и да спася други изгубени. 

Можете ли някога да се уморите да носите мир, облекчение или радост на онези, които страдат 

от липсата на тези блага? 

Никога не търсете пустошта или уединението на своята стая, за да не достигнат до вас 

риданията. Осъзнайте, че това е решаващ момент за всеки дух и трябва да се изправите пред 

болката. 

Скоро, според Моята воля, ще засадите "дървета" в различни области - така съм нарекъл 

местата за срещи и молитвените домове в Моето Слово. Подгответе се за това и позволете на 

духовния свят да се прояви сред вас по един цялостен начин, за да можете правилно да тълкувате 

Моите учения. 

63 Времето, което ви остава, за да слушате тези пратеници на Моята Божественост, е кратко. 

1950 г. не е далеч и какъв напредък в Моята работа имате да Ми покажете? осъзнайте, че ви 

събудих от най-дълбоката летаргия, за да не сте като девиците от притчата, които оставили 

светилниците си да угаснат. Ако сте заспали, когато чуете последната дума на своя Господ, ще се 

събудите жестоко. 

64 Обърнете внимание на тези от вас, които пристигат уморени от походите. Някои идват с 

чиста съвест, а други - с разкаяние. 

65 Всички вие сте дошли тук, защото сте били привлечени от слуха, че в момента говоря на 

човечеството; и докато слушате това слово, чувате Отец да ви казва: Тук съм сред хората, за да чуят 

Моето учение и да изпълнят едно обещание. 

66 Ето една нова възможност да чуете Учителя и да получите Неговото учение. Напомням на 

всеки за неговите дарби и му позволявам да разпознае задачата си. Всеки, който се покаже 

непоколебим и силен по Моя път, скоро ще познае Моето царство. 

67 Никой няма да може да отнеме светлината от онзи, който я пази с усърдие и я кара да свети 

чрез своята добродетел. 
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68 Вие сте преходни в това земно съществуване и като ученици на това духовно учение трябва 

да разберете това. Приемам всички вас със съвършена любов и с тази любов ви съдя. Колко 

различен е съдът на твоя Господ от този на хората! 

69 От сто четиридесет и четирите хиляди, отбелязани от Мен, една част ще чуе Словото Ми 

чрез тези гласоподаватели, за да изпълни духовна задача, друга част ще получи заповедите Ми 

духовно, подкрепена от дара на интуицията, а трета, която е в отвъдното, ще изпълни мисията си 

за човечеството с духовни средства. 

70 Моята светлина трябва да свети навсякъде по земята. 

71 Някои питат Учителя кога ще се случат тези събития. Истина ви казвам, че много зависи и от 

вашата воля и от вашата упоритост. 

72 Онези, които не се събуждат, докато са в тялото си, биват взети от земята, за да може духът 

им да се освободи от всичко, което го свързва или му пречи да разпознае Моето дело. 

73 Много пъти съм ви казвал: не чакайте по-добри времена, за да работите, защото не знаете 

дали следващите няма да са още по-трудни. 

74 Изпълнете задачата си, за да не се налага по-късно да ви търся сметка за многото грешки, 

които човечеството допуска. 

75 Някои ми казват: "Отче, почакай ме още малко." 

Обърнете внимание на това, което ви казвам по този въпрос: аз мога да чакам дълго завръщането 

на Сина, защото съм Вечност; но помнете, че ви изпратих да спечелите това за себе си. 

76 Други ми казват: "Господи, по-добре ме вземи от този свят, защото не мога да издържам 

повече!" 

77 Кога ще заживеете в хармония със съдбата си, кога ще разберете, че много от страданията 

ви са изкупление, чрез което се освобождавате от тежкото бреме на несъвършенствата си? Само 

разбирането и предаването могат да ви донесат мир. 

78 Колко бавно се лутате по пътя на духовното познание! 

79 Преживяхте много векове на откровения и преживявания, но все още ви срещам като 

крехки бебета, когато виждам, че не сте в състояние да отговорите на някой въпрос, или когато се 

оказвате неспособни да напреднете в изпитанията, които ви очакват по пътя на живота. 

80 Искам всички вие да станете Мои ученици, да успеете да се откажете от това, което ви е 

пречело да се изправите пред истината. 

81 Винаги мислете по духовен начин, за да не ви е трудно да разбирате Моето Слово. Забрави, 

че ти беше този, който не можеше да си представи, че Бог е невидим, и че когато си мислеше за 

Мен, веднага си създаваше в съзнанието си фигурата на човешко същество с гигантски размери, 

Същество, което имаше форма, но не можеше да бъде видяно и винаги беше скрито зад плътна 

завеса от тайнственост. 

82 Когато станах човек в Исус, това не беше, за да ви накарам да разберете, че Бог има 

човешка форма, а за да Ме направят видим и чуваем за онези, които бяха слепи и глухи за всичко 

божествено. 

Истина ви казвам: ако тялото на Исус беше във формата на Йехова, то не би кървяло и не би 

умряло. То беше съвършено тяло, но все пак човешко и деликатно, за да може човечеството да го 

вижда и да чува чрез него гласа на своя Небесен Отец. 

83 Винаги, когато представата ви за Божественото е била далеч от реалността, съм идвал на 

помощ, за да унищожа фантазиите и нереалността и да ви накарам да поемете по истинския път. 

84 Аз съм пътят, истината и животът. Моето учение не е за смъртта. Когато често ви говоря за 

съществуването на духовното царство, то е защото там има живот и вечно щастие като обещание 

за вашия дух, а не за да копнеете за смъртта и да се отвращавате от този живот. 

85 В момента Моето Слово ви говори за духовния живот и това е така, защото в своето 

развитие вече сте стигнали до онази глава от книгата на живота, която показва неразкритите тайни 

на духа. 



U 3 

34 

86 Тъй като човекът притежава дух, естествено е той да му разкрие някои характеристики на 

неговата същност; но вече ви казах: Докато влиянието на материята не се подчини на властта и 

подтиците на духа, човекът ще може да проникне съвсем малко в себе си, за да съзре вътрешната 

си светлина и да чуе духовния си глас. 

87 Когато успеете да се съсредоточите и да размислите, несъзнателно влизате във връзка с 

духовното и усещате вечното и факта, че нещо от тази вечност живее и се движи във вашето 

същество. Същото се случило и когато човекът открил в първите времена, че носи в себе си 

същество, което не е от този свят, а принадлежи на друго ниво. Това изобщо не го плаши, а 

напротив, изпълва го с надежда, защото вижда, че животът му не се ограничава само с краткото 

съществуване на тази земя. Подозираше, че когато се откъсне от тялото, духът му ще се издигне в 

един свят, където ще изпита блаженство, каквото не е намирал на този свят, и ще получи 

справедливо удовлетворение за своя висок идеал. 

88 Дойдох на земята, за да потвърдя с учението Си всички тези вдъхновения; и на онези, които 

мечтаят за свят на мъдрост, любов и справедливост, където няма сълзи, няма страдания и раздори, 

посветих Моята Проповед на планината, за да упорстват в надеждата си. 

89 С каква доброта и любов първите учители на християнството са обучавали човечеството. 

Силата на тяхното слово се основава на истинността на делата им, чрез които те обръщат и 

приканват към одухотворяване. 

90 Наричам ги учители, защото са преподавали по Моя пример. Ако по-късно някой е искал да 

преподава по принуда на вярата, без да разбира смисъла на Моето учение, той не е бил учител. 

Ако е използвал властта, за да лиши братята си от свободата да мислят, вярват и съдят, той не Ме е 

имал за пример, а на практика е попречил на духовете да се опитат да вникнат в смисъла на Моите 

откровения. 

91 Казвам ви: Винаги, когато Моето име и Моето учение са били използвани за подчиняване 

на народите или за всяване на страх, и чрез този страх хората са били принуждавани да вярват, 

целта не е била духовна, а е била насочена към земна власт. Колко различно е било намерението 

на Учителя, когато ви е дал Своите думи и пример, които можете да обобщите в това изречение: 

"Моето царство не е от този свят." 

92 Влезте в лодката Ми, защото тя никога няма да се преобърне. Но не се съмнявайте като 

Петър, когато мислеше, че Учителят спи, защото иначе вече нямаше да ви говори Моят глас, а 

болката: о, маловерни! 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 4  
1 Всеки път, когато чуваш Словото Ми, чувстваш, че оставяш болката си при Мен. Но защо 

всеки път, когато се връщаш при Мен, сърцето ти е изпълнено с горчивина? 

2 Време е да се научиш да пазиш Моя мир. 

3 Това време е за подготовка и навсякъде, в селата, градовете и областите, израстват 

"дървета", които дават на странниците духовна сянка. 

4 Тези скитници са множествата, които идват от време на време на тази проява; когато чуят 

Моето Слово, което им казва, че друг път вече са намирали сянка под листата на Дървото на 

живота, те дълбоко осъзнават, че не са знаели как да използват времето, за да се приближат до 

Обетованата земя. 

5 Кой от вас ще Ме отхвърли отново, както в миналото, когато почувства, че има нова 

възможност за спасение? Кой ще избегне задачата си и ще пренебрегне гласа на съвестта си? Кой 

ще продължи да се отдава на материалистичните си мечти, след като бъде събуден от този глас? 

6 Духът ви трепереше, когато въпреки безпокойството си чухте Отец да казва, че ви обича, че 

ви прощава и ви помага да се обновите, за да дойдете при Него. 

7 Преклонили сте се пред божествената любов и с радост сте се отправили да търсите 

болните, за да могат те да побързат да отидат в присъствието на Учителя и да намерят изцеление 

на недъзите си при Него. 

8 Това е дървото, което предлага своите духовни плодове на хората. 

9 Аз съм дървото на вечния живот. Спомнете си за Христос на кръста. Той приличаше на 

дърво, чиито клони, подобни на ръце, бяха разтворени с любов, за да дадат сянка на човечеството. 

Думите Му, които бавно се спускаха към тълпата, и кръвта Му, която падаше капка по капка, бяха 

като плод, откъснат от божественото дърво. 

10 Наближава 1950 г., когато за последен път ще чуете това слово, което е небесен плод за вас. 

Тогава дървото, плодът и сянката ще бъдат в духа ви. 

11 Онези, които по това време все още са с материалистично мислене и са фанатизирани от 

Моето слово, ще се опитат да Ме задържат и ще поискат да им говоря под тази форма още 

известно време; но това няма да е възможно, защото Аз съм ви съобщил волята Си и тя е записана. 

12 "Славеите", които са предали Моето Слово, ще замлъкнат за тази проява и Аз ще 

възнаградя тяхното послушание с дара на Словото и вдъхновението. 

13 Вие все още не знаете какво съм приготвил в Моите високи планове за тези времена. Още 

днес ви казвам, че в тези благословени времена очаквам от всички вас да изпълнявате волята Ми и 

да бъдете послушни и кротки като овце. 

14 Но не е Моята воля да се съдите един друг. Моята съвършена справедливост ще съди всяко 

Мое дете. 

15 Чуй Ме, народе Мой, не Ме оставяй да говоря просто в празнота. Все още имате време да 

мислите и да се учите. 

16 Никой да не претендира, че действа според волята си, въпреки че човекът ще има 

възможност да го направи временно; защото правдата на Господа ще го достигне и тогава ще се 

случи само това, което е предназначено за него. 

17 Подгответе се, пророци на Третата епоха, за да можете да предупреждавате множествата и 

да не бъдат подмамени от фалшивите Христос и фалшивите прокламации. 

18 Не се съмнявайте в тези Мои думи само защото ви ги предавам чрез необразован и прост 

гласоподавател. 

19 Станете и проповядвайте тези учения на всички, защото остава много малко време. 

20 Една-единствена светла дума ще е достатъчна, за да държи братята ви будни. 
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21 Замяната на недостатъците с добри качества ще бъде благородният стремеж на 

духовниците на бъдещето, на онези, които ще изградят по-висше царство върху руините на 

човешкия живот. 

22 Бъдещите поколения ще изградят този свят на по-висш морал, по-дълбоко познание и по-

голяма духовност. Но вие, хората от настоящето, също можете да направите много. С малко добра 

воля ще премахнете руините, отломките от миналото, изпълнено с отклонения и безчестия, 

оставяйки само светлината на един дълъг и болезнен опит. Ще ви благословя и ще ви позволя да 

видите проблясък от светлината на онова царство на мира, което ще изградите заедно, ако се 

стремите да водите добър начин на живот, така че умът ви да е зает с добродетелите, а устните ви 

да са надежден инструмент на истината и вдъхновението, които покълват в духа ви. 

23 Въпреки че краката ви докосват земята, не бива да позволявате стремежите ви да бъдат 

задържани от нея. Поставяйте си все по-високи цели, без да забравяте да давате на Бога това, 

което е Божие, и на света това, което е негово. 

24 Словото Ми е предназначено за всички, но не всеки го приема по един и същи начин. 

Мнозина го чуват с безразличие, но има и такива, които вече не биха могли да живеят без 

удоволствието да Ме слушат. Сред тях видях и онзи, който идваше, без да е приемал никаква 

материална храна, и който, слушайки словото Ми, забравяше нуждите и лишенията си, а когато 

излизаше от залата за срещи, се чувстваше толкова изпълнен със сила и надежда, мир и утеха, че 

започваше да роптае: "Наистина, не само с хляб живее човек, а с всяко слово, което идва от Бога." 

25 Само аз виждам какво крие всяко сърце, без никой да знае. Намирам тъжни, жадни, болни 

или уморени овце; същества без любов и без дом, които обаче, когато Ме чуят, казват: "Щастлив 

съм, когато слушам Божествения Учител, защото тогава всичките ми грижи се изпаряват и сърцето 

ми се изпълва със светлина и радост". 

26 Други обаче изпадат в летаргия и не позволяват на сърцата си да се смекчат, както в 

първите дни, когато са чули гласа на своя Господ. 

Но как да продължим учението, докато едни слушат, а други не, докато едни Ме усещат, а 

други остават безчувствени? 

27 Ученици, влезте в себе си, чуйте и почувствайте Ме както преди. Спомнете си как 

изповядахте, че това Слово е вашият живот и светлината на вашата съдба. Не забравяйте, че днес 

ви казвам: това, от което се нуждаете, ще ви бъде дадено навреме. 

28 Налейте отново масло в лампите си, за да заблести отново пламъкът на вярата и знанието. 

29 Не спете, събудете се и се молете, защото Учителят може да ви изненада, когато влезе в 

дома ви, както правеше в онези дни на духовен ентусиазъм, когато усещахте присъствието Ми на 

всяка крачка. 

Тогава ще видите как животът ви ще бъде осветен наново от онази светлина, която е престанала 

да ви осветява, без да го осъзнавате, и тя ще ви върне увереността в едно бъдеще, изпълнено с 

изобилие и мъдрост. 

30 Поверете Ми всичките си мисли, предложете Ми сърцето си, всяка горчивина и страдание 

ще бъдат като цветя, които получавам; цветя на болката, горчивината и разочарованието, но 

накрая цветя, защото свидетелстват за пречистване и излъчват аромат, който се издига към Мен. 

31 Потопете се в тишина, о, духове, които приемате Моята светлина, докато сърцето ви 

оплаква пред Мен своята скръб. Остави сълзите си при Мен и вземи Моя изцеляващ балсам за тях. 

32 Отец, Върховното същество, е вперил поглед във вас. Не се показвайте победени или 

безсилни пред Него, защото, когато ви е създал, ви е дал Своята сила. 

33 Ако страданията ви са тежки, Неговата милост е по-голяма. Заслужавайте вяра и любов и не 

се съмнявайте, че Той ще ви въведе в царството на Своята доброта и мъдрост завинаги. 

34 Хора, доверете Ми се и когато силите ви не стигат, предайте Ми тежестта на кръста си, 

докато черпите нови сили. 
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35 Разберете, че този свят е източник на пречистване и че духът ви ще засияе като светлина в 

космоса, когато го напусне, за да се завърне в истинския си дом. Спомнете си, че ви казах: "Който 

Ме търси, намира Ме; който търси, намира." - Вие Ме потърсихте и сега стоите пред Мен. 

36 Но има и такива, които Ме търсят, но не Ме намират, защото го правят там, където Аз не 

мога да бъда. Тогава те дори започват да се съмняват в Моето съществуване, без да знаят, че са 

много близо до Мен, че Аз съм вътре в тях. 

37 Те не Ме намират в собствените си сърца, защото те са като затворени храмове. Мирът и 

светлината, които са в тях, остават скрити. 

Но има и истинско светилище, в което живея и ви чакам да влезете, за да ви говоря за дълбоки 

откровения и да ви обясня "защо" на много тайни. Когато влезеш, знаеш откъде си дошъл и накъде 

те води съдбата, и се учудваш, че си Ме открил там, където преди това не си виждал нищо. 

А който не познава това светилище, строи храма си в материала, издига в него олтар и поставя 

върху него бог, който е направил с ръцете си. Едва с течение на времето и след като се е убедил в 

несъвършенството на своя култ, той се пробужда и тръгва да търси духовния Бог, Бога на истината, 

единствения Бог, защото този, който е измислил, не може да му даде нищо, тъй като няма живот. 

38 Бог е Този, Който е дал живот на човека, Който го е създал, и не е човекът, който може да 

създаде богове и да им даде живот. 

39 Като чувате тази дума малко по малко, вие се приближавате към разбирането. Когато това 

просветление изпълни изцяло духа ти, ще Ми кажеш: "Господи, чудото се случи. 

40 Така ще разберете какви са делата, които върша в духа в момента. 

41 Вашата духовност няма да се нуждае от чудесата и доказателствата на Първото и Второто 

време, за да повярва в Мен. 

42 Днес ще видите как небесната манна слиза в духовна форма. Ще видите как от скалите, 

които са сърцата на големите грешници, извира вода на покаяние. Ще видиш как мъртвите във 

вярата и добродетелта възкръсват, болните от морални недъзи се пречистват, а слепите за 

истината отварят очи, за да видят Моето великолепие. 

43 Ако във Втората епоха Моето раждане като човешко същество беше чудо и Моето духовно 

възкресение след физическата Ми смърт беше друго чудо - истина ви казвам - то Моето 

проявление в тази епоха чрез човешкия ум е духовно чудо. 

44 Моите пророчества ще се изпълнят в това време до последното. Оставям ви Моите три 

завещания, които образуват едно цяло. 

45 Онези, които са познавали Отец като любов, жертва и прошка, трябва да Го опознаят 

съвършено в този момент, за да Го обичат и да Му се покланят, вместо да се страхуват от Неговата 

правда. 

46 Ако сте се придържали към закона в Първата епоха, това е било от страх, че божествената 

справедливост ще ви накаже; затова ви изпратих Моето Слово, за да разберете, че Бог е любов. 

47 Днес Моята светлина идва при вас, за да не се заблуждавате и да стигнете до края на пътя 

във вярност към Моя закон. 

48 Дълго време сте служили на света и той ви е възнаграждавал зле. Но кога ви беше казано, 

че човек трябва да бъде слуга на света? Не знаете ли или не помните, че ви беше казано: 

"Покорете земята"? Колко често ти се е налагало да идваш пред Мен като блудния син! 

49 Моето желание е да дойдете при Мен, изпълнени със заслуги, добродетели и смирение. 

50 Намерих те покрит с духовна проказа и те изцелих по Моята воля. Искам да лекувате 

братята си по същия начин, без да изпитвате отвращение от греховете им. Тогава делата ви ще 

свидетелстват, че Ме обичате, а не устните ви, които го възвестяват, без сърцето да го чувства. 

51 Не бива да се държите като фарисеите, които се хвалеха в синагогата, че са достойни пред 

Бога, и които показваха милосърдие по улиците. 
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52 Пазете Моите поучения, за да ги изучавате задълбочено, защото наближава денят, когато 

вече няма да чувате това Слово чрез ума на носителя на гласа, и тогава онези, които са научили и 

разбрали, ще бъдат силни като непобедими войници. 

53 Ако сте подготвени, ще говорите, вдъхновени от Мен, и ще учите човечеството по този 

прост начин. Докато някои от новите Ми ученици ще трябва да търсят хората, други ще трябва да 

чакат братята си да дойдат и да чуят от тях Моето учение. 

54 Хора, обяснявайте Моето слово и Моето учение и на децата. Помнете, че Моето учение не 

се ограничава от възрастта или пола, защото то е предназначено за духа. 

55 Дайте Моите учения на децата, като ги опростите и ги направите достъпни за съзнанието 

им. Но никога не забравяйте, че най-добрият начин да обясните Моето учение е чрез 

добродетелите на вашия живот, в който те ще видят делата ви на милосърдие, търпение, 

смирение и одухотворяване. Това ще бъде най-добрата форма на преподаване. 

56 Разкажете им за Исус, разкажете им за Мария и за всички онези мъже и жени, които са 

донесли на света послание за светлина. По този начин ще им покажете пътя към Мен. 

57 Кажи им, че в деня на почивката духът ти влиза в Моето светилище, за да Ме прослави. В 

продължение на шест дни се посвещавате на човешките си задължения и наклонности, а след това 

един ден почивате и посвещавате няколко минути на съзерцание и преклонение пред своя Господ. 

58 Там ще Ме намериш да те чакам и винаги да очаквам твоята молитва, която е езикът, на 

който Ми говориш за своите тревоги, за своята любов или Ми благодариш. 

59 влязохте в Моето светилище, оформено от тълпи, желаещи да чуят Моето Божествено 

слово. Наистина ви казвам, че ви обсипах с много поучения. Това Слово ще се превърне в 

плодородно семе в духа ви, за да се превърнете в Мои работници. 

60 Вие идвате с благодарни сърца, защото преди да ви кажа, че трябва да разпространявате 

активна благотворителност, ви дадох чудо, като ви върнах здравето, мира или някое друго 

изгубено благо. 

61 Днес, в своята благодарност, Ми казваш: "Учителю, какво мога да направя, за да се отплатя 

за толкова много любов?" След това ви показвам обширните "полета", за да ги разчистите от 

коприва и камъни и да посеете семената на любовта, мира и милосърдието. 

62 Преди да ви изпратя, ви изпълвам със сила и вяра, така че да не се колебаете и да не губите 

кураж в битката. Често ще виждате как пшеницата ви пониква и расте сред бодили и тръни и там 

ще я гледате до времето на жътвата, а след това ще отделите пшеницата от плевелите. 

63 Колкото повече страдания ви коства обработването на нивите, толкова по-голяма ще бъде 

любовта ви към тях и удовлетворението ви, когато ги видите да цъфтят. 

64 Истина ви казвам: Тази духовна пшеница, която отглеждате под Моите наставления, ще 

бъде хляб за вечен живот за вашите потомци до седмото поколение. 

65 Не се уморявайте да Ме слушате, о, ученици, вие, които сте обединени в радостта. Говоря 

на духа ти чрез тези нечисти човешки устни, чрез които се проявявам. Но истина ви казвам: Моето 

слово не е опетнено от тази нечистота, то достига до духа ви чисто. 

66 Изучавайте Моето учение, за да разберете какво представляват нивата, семето, водата и 

оръдията за обработка на нивата и за да знаете какъв е съвършеният начин за подготовка, 

засяване, поливане и обработка на почвата. 

67 Земеделецът, който работи по този начин, ще знае как да различи добрите плодове от 

лошите. 

68 Вижте колко много хора, мислейки, че вече могат да сеят, са тръгнали и вместо пшеница са 

посяли чуждо семе, което, когато узряло, им дало тръни. 

69 Искам работникът на Третата епоха да бъде на мястото си. Поради тази причина отправям 

призива към големите множества, за да могат сред тях да тръгнат онези, които трябва да Ме 

последват в това време. 
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70 Така постепенно, докато ви давам урок след урок, наближава времето, когато ще поемете 

изцяло задачата си. 

71 По време на разходките си ще се натъкнете на полета, които са били засети по друго време 

и които само чакат да бъдат напоени и обгрижени. Това са духовете, в които е семето на вярата, 

което са получили от времето на пророците и Моите апостоли. 

72 Едни носят семето на Първата епоха, други - на Първата и Втората епоха, а вие ще вложите в 

тях семето, което ви дадох в тази Трета епоха, тъй като притежавате семето на Трите епохи, поради 

което ви наричам тринитарианци. 

73 Това е животът и работата, които ви очакват. Защо се страхуваш от борбата, когато ти давам 

всичко? Защо виждам сълзи в очите на някои от Моите работници, когато най-трудната част от 

борбата все още не е започнала? 

Искам да вярваш, че съм близо до теб, че духовните ти дарби са реалност, че ще ти дам всичко, 

което поискаш от Мен в моменти на изпитания, в критични моменти за твоето духовно 

съвършенство. Вече не искам да ви виждам с отпаднало сърце. 

74 Повечето от тях идват, забравили духа си, за да поискат хляб, изцеление или работа за 

тялото, и във всички тях аз правя чудо, защото и те ще бъдат свидетелства, които утре ще запалят 

вяра и надежда в сърцата на вашите братя. 

Но не Ме молете за толкова малко. Това, което ви се струва толкова много, скоро ще свърши. 

По-скоро Ме молете за вечни блага, за духовни блага. След това ще ви дам това, което принадлежи 

на света, като допълнение. 

75 Имам да ви дам повече, отколкото можете да поискате от Мен. Затова не се примирявайте 

с толкова малко. 

76 Мога да превърна сърцата в извори на неизчерпаемо милосърдие, мога да изпълня ума с 

вдъхновение, а устните - със слово. Мога да ви дам дара на изцелението и властта да разпръснете 

мрака и да победите злото. 

77 Който се стреми към такова нещо, ще изпита как от него излизат силите, които са били 

несъзнателно в духа му. Кой ще затвори вратите си за онзи, който чука, въпреки че притежава 

толкова големи дарби? Какви пътища могат да изглеждат неравни и дълги за този, който се радва 

на Моята сила? Какво време би могло да му се стори безмилостно, когато той има власт дори над 

природните стихии? 

78 О, ученици, вашата най-висша задача ще бъде дейността на любовта! Често ще го правите 

тайно, без да се хвалите, без да съобщавате на лявата ръка какво е направила дясната. Но ще има 

случаи, когато вашата дейност на любов ще бъде видяна от ближните ви, за да се научат да 

участват в нея. 

79 Не се притеснявайте за наградата! Аз съм Отец, който възнаграждава делата на Своите деца 

със справедливост, без да забравя нито едно от тях. 

80 Казвал съм ви, че ако дадете чаша вода с истинска любов, това няма да остане 

невъзнаградено. 

81 Блажени са онези, които Ми казват, когато пристигнат при Мен: "Господи, не очаквам нищо 

като награда за делата си; съществуването и знанието, че съм Твое дете, са ми достатъчни и вече 

духът ми е изпълнен с щастие." 

Казвам ви: Идваш с плач, защото си изгубил пътя, здравето си и ключовете за работата си. Само 

тогава ще си спомняте за своя небесен Отец. 

82 Е, ето ме сред вас. Вие сте при Учителя и причината, която ви е довела тук, е маловажна. 

83 Слушайте Моите учения! Някои от тях са предназначени за учениците, но има и други, 

предназначени за "малките деца". 

84 Не се срамувайте да бъдете сред братя и сестри, които са напреднали в Моите учения и от 

които се опитвате да скриете невежеството си. Те дойдоха точно като вас. 
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85 Вие, които идвате тук, малко по малко научете божествения урок, за да имате какво да 

предложите на тези, които идват след вас. 

86 Никой не е изненадан, че Аз потърсих новите Си ученици сред мръсотията, обновявайки ги 

с Моето Слово, за да ги изпратя по-късно на човечеството с послание за обновление, живот и 

светлина за техните братя. 

87 Под греховете, несъвършенствата и оскверненията на този народ светлината на Моя Дух се 

разкрива в този момент. Затова дойдох, борейки се да победя тези тъмнини, докато не донеса 

светлината да заблести. 

88 Благословени са всички онези, които са затворили очите си за такова голямо човешко 

несъвършенство и са се издигнали над такава голяма мизерия, които са знаели как да намерят 

Моето присъствие в новото Ми проявление. 

89 Тези необразовани и грешни хора ще бъдат все повече и повече шлифовани и пречиствани, 

защото тяхната задача е да позволят на Моето духовно дело да се разкрива все по-съвършено от 

поколение на поколение. 

90 Вече не бъдете това, което бяхте вчера. Оставете остарелите култове, лошите навици и се 

стремете към подобряване на духа си. 

91 Изненадах ви точно в момента, който Исус и пророците обявиха за Моето ново пришествие. 

Сега, когато Моето обещание се изпълнява, вие виждате греха в най-големия връх на 

покварата, виждате човешката амбиция и омраза, които се проявяват във войни като последици от 

мрака, който обгръща духа на хората по това време. 

92 Но ето че когато мракът беше най-непроницаем, се спусна божествен лъч, за да го разкъса 

и, превръщайки се в човешко слово, да каже на хората: "Обичайте се един друг". 

93 Гледайте, молете се и не съдете себе си, за да не се налага да ви казвам отново: "Който от 

вас е без грях, нека пръв хвърли камък". 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 5  
1 Това е момент на радост за Божествения Дух, защото народът на Израел се е събрал пред 

ковчега на Новия завет. 

2 Дойдох отново, за да ви оставя следата Си, и вие я последвахте. Аз ви подхранвам и 

украсявам с Моята благодат. 

3 Това е ден, за който Илия се е подготвял и нетърпеливо се е надявал; дошъл е моментът, в 

който духът му се радва. Чистият Илия показва овцете си, защото преди това ги е окъпал в извора 

на благодатта, който е покаяние, обновление и възвисяване. Броят на тези, които Пастирът Ми 

показва днес, е малък, това е едва началото на оформянето на Моя народ, но Аз искам "първите" 

да бъдат обединени, за да могат да дадат добър пример на "последните". 

4 Не искам да идваш при Мен с наведена глава и изпълнен със срам като блудния син. Искам 

да гледате на дома на вашия Отец като на свой дом. 

5 Камбаната бие, часът е настъпил, тълпите се приближават. Спящите овце ще се събудят, 

защото Илия наближава, за да подготви духа на децата, младежите и възрастните да приемат 

светлината на Моето Слово и да ги подготви за единение с Моя Дух. 

6 Множествата се вслушват в призива Ми и идват, желаейки Моето Слово, което за тях е като 

достигане на Обетованата земя. Желаещи да чуят гласа Ми, който е мир и утеха, те идват, защото 

скърбите, страховете и болките правят пътя им тъжен. Те са тези, които носят молби вместо 

принос. Едни ми представят своите болести, други - безработицата си, а трети - бедността и 

сълзите си. Ще им дам всички допълнителни дарове и ще ги накарам да разберат, че духът е преди 

тялото. Днес те все още са Мои малки деца, но в резултат на тези ползи ще Ме следват, докато 

накрая се превърнат в Мои ученици. 

7 Давам ви Моята сила, за да не бъдете победени от изкушенията, които ще ви очакват по 

този път. Искам сред вас да цари любов, помощ и хармония. Моята воля е човечеството да Ме 

потърси с духа си в този период на Шестия печат. 

8 Искам да те издигна до Мен. Ако във Втората епоха Аз станах човек и дадох Живота Си за 

вас, сега, когато общувам чрез човешкия ум, ще ви дам Моето Божествено Същество. Но Аз няма 

да ви оставя да спите в изпълнението си, докато нося кръста на гърба Си. Ще ви наредя да носите 

на раменете си частта, която принадлежи на всеки един от тях. Пътят ще бъде разпознат от вас, той 

е белязан със следи от кръв и жертви. Ако желаете осеян с цветя път, изпълнен с удоволствия, той 

няма да ви отведе до върха на планината, където житейският ви път ще намери своя венец. 

9 Нарекох ви "мариански народ", защото умеете да обичате и признавате Божествената 

Майка и да идвате при нея като дете, което иска ласка, или като грешник, който търси 

застъпничество. 

10 Присъствието на Мария в света е доказателство за Моята любов към човечеството. Нейната 

чистота е небесно чудо, разкрито пред вас. От Мен тя слезе на земята, за да стане жена и в 

утробата ѝ да покълне божественото семе - тялото на Исус, чрез което ще говори "Словото". В 

настоящето време тя се разкрива отново. 

11 Любовта на Мария ще бъде за вас като небесен ковчег. Ще се съберете около нея, както 

децата се събират около майка си. Вслушайте се в сладкото ѝ слово и не ѝ позволявайте да намери 

сърцата ви закоравели; влезте в себе си и се покайте, за да може светлината ѝ да проникне във вас 

и да усетите нейната нежност. Когато сте подготвени по този начин, дайте обет пред своя Бог, пред 

Мария и пред Илия, че ще образувате едно тяло и една воля; дайте обет пред ковчега на Новия 

завет, че ще се борите неуморно да изкорените от сърцата си егоизма, омразата и фанатизма. 

Истина ви казвам, че ако изпълните обещанието си, времето на пречистване, което преживявате с 

болка, ще премине. 
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12 Хора Мои, ако дори скалите усещат присъдата на Моето слово, как да не я усетите вие? Ако 

земята се тресе и водите се раздвижват от гласа Ми, как да не се разтърси духът ти, след като той е 

най-висшето създание на творението? 

13 Учителят ще идва неуморно, за да ви учи и да ви предава Своята доброта с най-красивите 

учения. 

14 Опитайте се да разберете значението на ковчега на Новия завет, защото времето на битката 

наближава. Ако Исус е казал от кръста: "Отче, прости им, защото не знаят какво правят", и ви е 

било простено за вашето невежество, днес Моята воля е да съзерцавате Моята светлина, за да не 

нарушавате повече Закона. 

15 Наближава времето, когато тези, които наричате чужденци, ще дойдат да търсят Моето 

Слово и когато новите поколения ще се развиват с по-голяма духовност. Скоро ще видите сред вас 

хора с различни цветове и езици, които ще Ме слушат с любов и ще се превърнат в Мои ученици, 

защото словото Ми ще трябва да отекне до краищата на земята. След това, когато се научат, те ще 

се върнат в родината си и ще отнесат това послание със себе си. 

16 ученици, вие, които слушате с възторг словото Ми, защото духът ви е успял да се издигне: 

там, където сте влезли духовно, е светилището, храмът на Светия Дух. Вие сте се подготвили в 

смирение, смятате се за братя и сестри, обичате се в Моята Божественост и сте получили тази 

благодат. 

17 Бъдете апостоли на това Дело, за да работите за възстановяването на всичко, което Аз съм 

създал, а вие сте осквернили. Не бъдете слаби, защото всеки, който има божествения знак, ще 

бъде непобедим. Ако искаш да запазиш тази благодат завинаги, не се отклонявай по пътищата на 

блатото. Не навлизайте повече в тъмните гори, защото в противен случай Божественият Пастир ще 

ви намери да плачете като изгубени овце. 

18 Работете, всички вие, в изграждането на това светилище, защото нито една заслуга няма да 

остане неизвестна пред Мен. Словото Ми ще ви научи, съвестта ви ще ви води, а интуицията ви ще 

ви подскаже в кой момент и на кое място трябва да дадете израз на Словото Ми и да правите 

добро. 

19 Потърсете "нивите" за посев и ги обработете, като премахнете камъните. Направете 

безплодните полета плодородни, защото очаквам голям плод от вашата работа. Така че радост ще 

има както за този, който дава, така и за този, който получава. Наричам ви Моите войници и ви 

благославям. 

20 Тръбата, която държи ангелът на Шестия печат, се чу и твоят обет, който духовно си дал 

пред Мен, остава записан в Книгата на живота. 

21 Работете, защото наградата ви очаква, когато свършите работата си. 

22 Вие сте работниците, които получиха Моето семе в Трите времена. Но вие сте и онези, 

които изпаднаха в летаргия, когато видяха нивите си позлатени с пшеница, и които позволиха на 

червея да прегризе корена на растенията, като направи плодовете им глухи. 

23 Спомнете си за борбите си в Първите времена, за изневерите си, за паденията си. Ето защо 

ви намирам разпръснати и отслабени в този момент. Спомнете си, че ви съобщих, че ще дойда 

отново да ви събера; и ето, ето ме. Като Учител не съм дошъл да гледам вашите петна или обиди. 

Дойдох да ти простя, да те посветя и да ти дам отново Моята мъдрост. 

24 Това е новият завет, който сключвате с Моята Божественост. Това откровение е ковчегът на 

Новия завет. Ако искаш да вървиш по пътя си, без никога повече да се отклониш, иди и утешавай 

скръбните, "помазвай" болните*, спасявай изгубените, напътствай слепите и давай храна на този, 

който жадува за справедливост, разбирателство и мир. Направете път на онези, които са болни 

телом или духом, нека дойдат при Мен и Аз ще им дам изцеляващ балсам; но няма да им кажа, че 

причината за болката им е техният грях. 
* Означава не само прилагане на лекарство, но най-вече полагане на ръце с молитва. 
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25 Когато дойда в скинията на бедните, ще дойда и в обителта на силните. Истина ви казвам: и 

в двете места се сблъсках с братоубийствена вражда, а в тези полета ще посея семето на мира. 

26 Давам ви това наставление, което включва закон и справедливост, за да можете, следвайки 

своя Учител, да внесете мир там, където има вражда, и милосърдие там, където цари егоизъм. В 

живота на вашите братя бъдете като звезди, които осветяват пътя им. 

27 Никога не фалшифицирайте Моите учения. Представете Моето дело като книга, съдържаща 

само чистота, и когато завършите пътуването си, Аз ще ви приема. Няма да гледам на петната в 

духа ти и ще ти дам Божествената си целувка, която ще бъде най-голямата награда, когато 

пристигнеш в Обетованата земя. Защото Аз ви дадох шепа семе в това време, за да се научите да 

сеете в плодородни полета и да го умножавате там. 

28 Аз ви научих, че не трябва да жънете плода преди времето му, а да го оставите на 

растението, докато узрее. 

29 Вие не знаете колко века минаха, докато отново бъдете призовани от Мен и станете 

работници на Моята нива. Ти се скиташе по улиците на света, докато Моята любов не те потърси 

сред голямото множество. 

30 Днес те украсих и те запознах с наследството ти. 

31 Никой не желае да бъде отново като блудния син, защото всяко завръщане е по-болезнено. 

32 Не позволявайте на егоизма да влезе отново в сърцето ви и да запазите това наследство 

само за себе си. 

33 Не живейте духовно разделени и обединени само на пръв поглед, защото можете да 

измамите хората, но не можете да излъжете Мен. 

34 Ако знаете как да се молите, няма да се заблудите, защото освен Илия, Духовния пастир, 

който се грижи за вас и ви напътства, има и ваши братя, тези, които съм поставил пред вас на 

земята, за да ви съветват и поправят. 

35 Стремете се към обединение на всички общности, за да бъде това знаме на мира, 

единството и добрата воля. Никога няма да има братоубийствени оръжия в ръцете ви. Оръжията, 

които ви дадох, са направени от любов. 

36 В момента се учите как да "помазвате" болните и да съживявате мъртвите за живота на 

благодатта. Постепенно се научавате да се борите и да разпространявате Моето учение; но има 

хора, които дори по този път продължават да търсят богатство, външен блясък и почести, защото 

не знаят с колко болка се изчистват тези петна. 

37 Колко велик е дарът, поверен на Посредника на Словото! Какъв поток от мъдрост, любов и 

утеха тече през ума му и през устните му! Той е "посредникът" между Бога и хората, за да Ме чуят. 

В тях не бива да се загнездва суета или гордост, защото в такъв случай те биха изпаднали в 

изкушение. Техният пример трябва да бъде нежност, простота и отзивчивост, за да могат те да се 

радват на пълнотата на божественото вдъхновение. Сред тях обаче ще има и такива, които се 

чувстват като царе, търсят си слуги и се обграждат с ласкатели. Но дали хората ще могат да им 

повярват? Ще могат ли те да възкресят "мъртвите" за живота на благодатта и да дадат утеха на 

скръбните сърца? - Не, те само ще предизвикат подигравки, които няма да са за тях, а за Моето 

учение. 

38 Вашата задача е да преподавате. Но ако не се учите от Мен, на какво можете да научите? 

39 Обичам ви еднакво - както този, който Ме обича и усърдно спазва Моя закон, така и този, 

който го престъпва или нарушава. Последните ще измъчвам, ще поправям и накрая те ще бъдат 

Моите добри работници. 

40 Аз ще ти помогна да изпълниш обета, който си дал пред ковчега на Новия завет, и това ще 

стане, когато изпълниш задачата, която си донесъл със себе си на света. 

41 Винаги се усещам в теб, така че да живееш будно, а умът и сърцето ти винаги да са 

възприемчиви към духовните напътствия. 
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42 Тълпите ще се приближават в зависимост от времето и погледът на "последните" ще става 

все по-проницателен, за да прецени естеството на Моето слово и вашето оборудване. 

43 Пречистете се! Без обновяване не можете да дадете добър плод. Светлината на Светия Ми 

Дух е в съвестта ви, за да бъдат делата ви свидетелство за Моята истина. 

44 Използвайте годините, столетията, вековете, за да се приближите до Мен. 

45 Казвам ви това, защото виждам, че сте безразлични към Моето учение; от друга страна, 

когато усещате, че смъртта наближава, вие плачете, защото искате да осъществите и да 

възстановите изгубеното време. 

46 Не се страхувайте да изкачите планината. Знаеш, че те очаквам на нейните върхове. 

47 Аз изкачих Голгота с Исус, знаейки, че Кръстът ме очаква на върха, и останах смел; не 

забравяйте това мое учение! 

48 Използвам те, за да разкривам Себе Си на човечеството; чрез твоята уста Аз говоря Моето 

небесно Слово. Но ако хората се усъмнят в него, когато го чуят, това няма да е заради 

съдържанието му, а заради вашите несъвършенства. 

49 Аз ви уча с помощта на молитва и мисъл да се пренасяте в духа си на всяко място, където 

искате да изпратите помощ. Вие трябва да отидете и физически, за да разнесете Моето учение в 

различните области. 

50 Трябва да се възползвам от цялото ви същество. 

51 За да създам този народ, Аз трябваше да смекча каменните сърца, зад които криете духа си, 

и Моето слово на любов ви победи. По-късно ви дадох оръжия - това са Моите учения - за да 

можете в борбата си да преодолявате препятствията, и ви дадох да разберете, че е необходимо да 

практикувате чисто Моето учение и да преподавате Закона Ми непроменен, за да можете да се 

наричате синове на Израел. 

52 Това, което Ме питаш, и това, което Ми отговаряш, се случва в тишина, в най-съкровената 

част на сърцето ти. Отминаха годините, когато позволих на всеки от Моите ученици да се изправи 

физически пред своите братя, за да обсъжда Моето Слово и да отговаря на Моите въпроси. 

53 Как можеш да позволиш на времето да изтрие спомените и да отнеме Моето Слово от 

паметта ти? 

54 Моите наставления ви изглаждат като фино длето, докато животът с неговите превратности 

и изпитания ви подготвя. 

55 В горчивите и трудни моменти от живота си се утешавайте с мисълта, че Моят мъдър и 

съвършен закон съди всичко. 

56 Аз бях в твоята болка, за да можеш да Ме търсиш чрез нея. Аз ви натоварих с бедност, за да 

се научите да просите, да бъдете смирени и да разбирате другите. 

57 Аз дори не ви давах насъщния хляб, за да ви покажа, че всеки, който се доверява, е като 

птиците, които не се тревожат за утрешния ден; те виждат изгрева като символ на Моето 

присъствие и след като се събудят, първото нещо, което правят, е да изпратят своите трели като 

благодарствена молитва и доказателство за тяхното доверие. 

58 Усетих се в най-любимите ви близки, за да ви изпитам, така че духът да стане силен и с тази 

сила да подкрепи тялото си в големите изпитания на този живот. 

59 Голяма е непокорността на човечеството и всеки човек носи камък в сърцето си, но Аз ще 

дойда при всички с духовната ласка на Моето Слово. 

60 Сред огромните множества има много хора, които не биха се разколебали, ако видят Исус 

прикован на дървото и окървавен наново. Още по-малко ги вълнуват виковете на болка и реките от 

кръв, които се леят от техните съседи в тези часове на изпитание за човечеството. 

61 Нищо вече не трогва хората. Те виждат всичко повърхностно и не мислят за нищо. 

62 Необходимо е светлината на Моето Слово да достигне до духовете, за да се пробудят за 

истината, любовта и милосърдието. Тогава те ще разберат причината за толкова много страдания. 
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63 Всички трябва да разберете, че съм приготвил място за всеки от вас във вечността и че това 

място не е на този свят. 

64 Вие изпълнявате заповедта на Отец по пътя на живота си, която гласи: "Растете и се 

множете". Но сега е време духът ти да се подготви за завръщане при Мен. 

65 Много учения ще ви дам и ще ги оставя написани в този момент, защото скоро вече няма да 

Ме чувате в тази форма. След това ще се снабдите с оборудване и Моята светлина ще дойде 

директно в духа ви. Това ще бъде времето, когато трябва да тръгнете като истински ученици на 

Светия Дух. 

66 Вие мислехте, че дарът на пророчеството, на словото и на вдъхновението е прерогатив на 

праведните и светците; в това време Аз ви отнех тази грешка, като казах на париите: вие също 

можете да бъдете Мои пророци, Мои пратеници и Мои ученици. 

67 Когато човечеството ви презира заради материалната ви оскъдица, Аз ви каня на Моята 

трапеза, за да се почувствате обичани от Мен. - С какво ще отплатите за любовта, която имам към 

вас, Моят народ? С твоята вярност или с неблагодарност? 

68 Не се задоволявайте с първия успех, стремете се към все повече и повече, защото Аз чакам 

влака, оборудван, за да ги изпратя в широката земя с тази Блага вест. 

69 Страхувате ли се да оставите баща си, съпругата си или децата си? Притеснявате ли се да 

оставите това, което ви принадлежи на земята? Който иска да бъде Мой ученик, трябва да си 

спомни за Моите апостоли от Втората епоха и да ги вземе за пример. 

70 Блажен е онзи, когото телесната смърт изненада в проповядването на Моето учение, 

защото светлината в духа му ще бъде много голяма. 

71 Винаги бъдете подготвени, защото този час не е известен дори на ангелите. 

72 Тази божествена книга, която е Моето Слово, ще усъвършенства духовете. Пред него няма 

да има нито старец, нито възрастен, нито дете, а само ученици. 

73 Прочетете тази книга и я разберете, защото тя ще ви даде големи уроци. Вие сте тези, които 

не се умориха да слушат Моето Слово, което ви дадох чрез посредничеството на онези, които 

нарекох "славеи". 

74 Колко често се е случвало да се чувствате слаби по пътя си и само като си спомняте някои от 

Моите думи, да си възвръщате силата. 

75 Днес, когато сте изправени пред изпитание, вие търсите пряк контакт с Моята Божественост 

чрез духовна молитва и се борите вътре в себе си, за да изчистите съзнанието си и да получите 

благодатта, за която молите Отца. 

76 Това, което Ми изповядваш, знам само Аз. И довереникът, когото имаш в Мен, никога няма 

да издаде престъпленията ти, още по-малко ще те обвини. Научавам те наново да прощаваш. 

77 Приемайте посещенията като уроци и се възползвайте от Моите поучения. Времето минава 

бързо. Тези, които са дошли тук като деца, сега са младежи; тези, които са започнали този курс в 

младостта си, са достигнали зряла възраст, а тези, които са го започнали на средна възраст, са се 

превърнали в старци. 

78 Всеки, който успяваше да се събере вътрешно, за да чуе Моето слово, го възприемаше. Но 

който, докато слуша, остави мислите си да се отклонят към неща, които не принадлежат на Моето 

дело, неговият дух е без напътствия и сърцето му е празно, когато си тръгне. 

79 Осъзнайте, че Аз ви призовах не само да ви даря с благодат, но и че по този начин трябва да 

поемете задължението заедно с вашия Учител и вашите братя и сестри да предадете нещо от 

многото, което сте получили. 

80 Няма да ти позволя да познаеш делото Ми, докато си осквернен. Какво бихте могли да 

дадете на братята си по този начин? 

81 Подгответе се, защото заедно ще трябва да защитите това, което съм ви поверил. Не 

изпитвате ли благодарност към вашия Отец, който като върховен съдия ви дава възможност да 

измиете петната си, като практикувате любов, вместо да го правите чрез болка? 
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82 Ако наричате това покаяние, казвам ви, че това е единственото покаяние, което приемам от 

вас. Ще дойде ден, в който отхвърлянето на безполезното и злото, за да вършиш доброто и 

позволеното, вместо жертва, ще бъде истинско удоволствие за теб, не само в духовен, но и в 

човешки план. 

83 Аз съм в процес на прокарване на пътища, за да могат Моите пратеници да пътуват по тях 

до различните провинции и народи. 

84 Думите ми през това време дадоха плод през последните години, когато местата за срещи 

се умножиха, а тълпите се увеличиха. 

85 Чувствате се твърде неловко, за да се заемете с изпълнението на такава деликатна мисия. 

Но в действителност ви казвам, че Моите безбройни учения и вдъхновения ще поставят на устните 

ви дара на Словото. Но за да постигнете изпълнението на това обещание, е необходимо да имате 

доверие в Мен и в себе си. Който има това доверие и изпълнява Моя закон, да не се хвали с 

дарбите си, защото в противен случай на словото му ще липсва същественото. 

86 Защо Моето Слово е достигнало до сърцата на всякакви хора? - Заради своята скромност, 

чистота и простота. 

87 Хора Мои, научете децата да се молят за човечеството; тяхната невинна и чиста молитва ще 

се издигне до Мен като аромат на цветя и ще намери път към страдащите сърца. 

88 Подгответе децата, покажете им как да овладеят засадите, а утре ще бъдат една крачка 

пред вас. Защото нямаше да се стеснявате да говорите за тази работа, ако разбирахте Моето 

Слово, ако вече бяхте разбрали същността на всяка една от мислите, които се оформят чрез 

различните словесни посредници, чрез които Аз се изявявам, и ако знаехте колко струва едно-

единствено Мое учение. Ще се почувствате способни да достигнете до бойно поле, за да могат 

тези хора да чуят съдържанието на едно от Моите учения. 

89 Истина ви казвам, ще ги видите да плачат - едни от разкаяние, а други с надежда. Защо 

понякога оставате толкова недокоснати? - О, твърди сърца, вие, които сте свикнали с ласките на 

Моето Слово! Заспали сте, доволни, че сте постигнали мир и утеха, без да се замислите, че има 

много хора, които нямат дори троха от този хляб, който вие губите. 

90 Не бихте се зарадвали при вида на ефекта, който утешителното слово на Учителя ще 

предизвика в много сърца. 

91 О, малки деца! Кога най-накрая ще израснете духом? Кога ще сте готови да овладеете 

слабостите на тялото си? Аз съм този, който прекосява пустинята, възвестявайки Моето Божествено 

Слово и търсейки изгубените скитници. Но Аз искам хората да се научат да предават това, което 

получават от Мен. Затова ви казвам, Мой народе, да се подготвите да разпространявате 

благотворителност и да накарате тези учения да достигнат до краищата на земята. Работете, за да 

ги накарате да достигнат до всички народи, като търсите хора по различни начини. 

92 Това е най-добрата вода, която можете да предложите на онези, които жадуват за любов и 

истина. 

93 Все още не сте се захванали за работа, защото криете духовните съкровища, които съм ви 

поверил, докато хората в другите народи загиват, защото не са могли да получат това послание. Те 

са тълпи от хора, които вървят без посока, скитници, на които им липсват вода и светлина. 

94 Ако не тръгнеш, народе Мой, за какво ще ти послужат знанията ти? Какво полезно и добро 

възнамерявате да направите за бъдещия си живот, който ви очаква в духовния свят? 

95 Смилете се над себе си! Никой не знае кога ще настъпи моментът, в който духът му ще се 

отдели от материята. Никой не знае дали на следващия ден очите му все още ще се отварят за 

светлината. Всички вие принадлежите на единствения Собственик на всичко сътворено и не знаете 

кога ще бъдете призовани. 

96 Помислете, че дори космите на главата ви не ви принадлежат, нито прахът, по който 

стъпвате; че вие самите не ви принадлежат, че нямате нужда от нетрайни вещи, тъй като и 

царството ви не е от този свят. 
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97 Одухотворете се и ще притежавате всичко справедливо и с мярка, докато имате нужда от 

него. Тогава, когато настъпи моментът да се откажете от този живот, ще се издигнете, изпълнени 

със светлина, за да завладеете това, което ви принадлежи в другия свят. 

98 Цялото Ми духовно дело през вековете е имало за цел да създаде царство на блаженство и 

светлина за всички Мои деца във вечността. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 6  
1 Блажени сте вие, които слушате учението на Учителя, защото Моето учение е семето, което 

ще предадете на идните поколения. Ти си първородният син, който със своя пример подготвя пътя 

за по-малките си братя и сестри. 

2 Това е Третото време, когато Моят Божествен Дух се излива върху всяка плът и върху всеки 

дух, в изпълнение на пророчеството, което ви дадох, че всяко око ще Ме види. 

3 Истина ви казвам: ако се свържете с Моята Божественост от дух на дух, ще Ме видите, 

защото Аз развивам духовното ви зрение. 

4 Вие сте наследници на Моето царство. Отец ви е дал плодовете от дървото на живота, за да 

се наситите и по-късно да отгледате семената му. 

5 Господ притежаваше земите и ги даде на Своите деца, които сте вие, като ви нарече 

"работници на Неговото имение". 

6 Онези, които са разбирали задачата си и са знаели как да работят на полето, са се освежили 

и Ми показват задоволството си; онези, които са си представяли пътя, украсен с благоуханни цветя, 

и са вярвали, че дървото не се нуждае от грижи и внимание, за да даде плод, днес се показват 

изтощени. Те откриват толкова много нещастия, грехове и болка по пътя си през живота, че не 

могат да облекчат кръста на своите братя. Едва започнали да работят през деня, те се почувствали 

изтощени. Те се посвещават на задачата да лекуват болните и сами се разболяват. 

7 Но Учителят все още е сред Своите ученици, за да им даде нови учения и да им помогне да 

се издигнат. Казвам ви: Искайте от Мене и Аз ще ви дам, защото Аз съм вашият Отец. 

8 Моето обучение, изпълнено с любов и търпение, ще ви превърне в кротки овце, които с 

готовност следват гласа на своя пастир. 

9 Не забравяй, че при ковчега на Новия завет ти се закле да изпълняваш заповедите на Моя 

закон. 

10 Да, ученици, вашата задача е да постигнете мир и единение; вие ще трябва да възстановите 

Моя храм, защото чрез вас Аз имам Моето слово, Моите пророчества и заповеди, които да 

завещая на човечеството. 

11 И аз ви казвам: Защо се осмелявате да действате против Моята воля или да я изопачавате, 

когато сте наследници на Отца? Не смятате ли, че по този начин увеличавате тежестта на 

изкуплението? - Ето я причината за вашите болести и удари на съдбата! 

12 Ако съм ви направил "първи", не ставайте "последни". Заемете мястото си и запазете тази 

благодат до края на пътя. 

13 Не се разделяйте, а създайте едно семейство, само така ще бъдете силни. 

14 Не се възгордявайте, помнете, че полетата ви са малки и семената ви все още са 

ограничени. Бъдете винаги смирени и ще бъдете велики пред Отец. 

15 Онези, които вчера са били слаби, утре ще бъдат силни - това утре, за което трябва да 

копнеете, което ще бъде като зората на нов ден, чието слънце ще озари духа ви. Тогава ще бъдете 

помощници един на друг, за да ви помогнат да носите бремето на кръста. 

16 Не считайте работата Ми за бреме и не казвайте, че изпълнението на прекрасната задача да 

обичате Отец и ближните си е трудно за вашия дух. Това, което наистина е тежко, е кръстът на 

собствената ви и чуждата нечестност, за който трябва да плачете, да кървите и дори да умрете. 

Неблагодарността, неразбирането, егоизмът и клеветата ще легнат върху вас като товар, ако им 

дадете подслон. 

17 За непокорния човек изпълнението на Моя закон може да изглежда трудно и тежко, защото 

той е съвършен и не облагодетелства нито злобата, нито лъжата. За послушния обаче законът е 

негова защита, подкрепа и спасение. 

18 Предупреждавам ви за всичко и ви подготвям, за да знаете как да разпространявате 

учението Ми с истинска искреност. 
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19 Аз просветлявам Моите гласоносители, така че Моят Лъч, превърнат в човешко Слово, но 

изпълнен с небесна същност, да се спусне върху тях, за да подхрани, пречисти и изцели 

множеството. Скоро броят на Моите носители на глас ще се увеличи; мъже и жени ще говорят 

много и чрез тях ще ви разкривам велики учения. 

20 Аз ви говоря и бдя над вас. Не спете като учениците от Втората епоха, докато Исус се 

молеше в маслиновата градина, защото в противен случай враговете ще ви изненадат. 

21 Молете се заедно с вашия Учител, за да може молитвата ви да ви даде кураж и да не се 

отчайвате при тревожните сигнали. 

22 Някои се съмняват в Моето присъствие дори когато получават Моето проявление чрез 

интелекта си. Това е така, защото, преценявайки живота си, думите си и дори мислите си, той се 

смята за недостоен и нечист и вярва, че Моето присъствие в него е невъзможно. Истина ви казвам, 

че всички те са нечисти и грешни, чрез които предавам Себе Си; но виждам, че те упорито се 

стараят да станат все по-достойни да предават Моето Божествено Слово, и Моята сила и светлина 

са с тях. 

23 Този народ, който в днешно време би трябвало да изглежда като човек в пълна младост, е 

дошъл като старец в присъствието на Своя Отец. Тя идва духовно уморена от дългото си 

странстване, прегърбена от тежестта на товара си, изсъхнала и разочарована. Но за да му помогна 

по пътя, аз отворих една книга - Книгата на живота, в която той ще открие тайната на вечния мир, 

вечната младост, здравето и радостта. 

24 В Моите земи ще възстановите силите, които сте загубили, о, мои работници! 

25 Моето Слово винаги ви съветва да бъдете добри и добродетелни: да не говорите лошо за 

ближните си и по този начин да ги позорите; да не гледате с презрение на онези, които страдат от 

болести, които наричате заразни; да не подкрепяте войните; да нямате срамни занимания, които 

разрушават морала и благоприятстват пороците; да не проклинате нищо сътворено, да не 

отнемате нищо чуждо без разрешението на собственика, нито да разпространявате суеверия. Ще 

посещавате болните, ще прощавате на оскърбителите си, ще защитавате добродетелите и ще 

бъдете добър пример; и ще обичате Мен и ближните си, тъй като в тези две заповеди е събран 

целият закон. 

26 Научете Моя урок и го преподайте чрез действията си. Ако не се учите, как ще проповядвате 

Моето учение? И ако не чувствате това, което сте научили, как ще учите като добри апостоли? 

27 Кажете ми, хора: Какво наистина сте проучили задълбочено и сте приложили на практика 

досега? Словото Ми е ясно и просто, но вие все още не сте разбрали как да го тълкувате. Но аз ви 

просветлявам и ви водя по пътя на светлината. Не напускайте този път, нито се връщайте назад, но 

и не бързайте. 

28 От любов към вас дойдох да ви науча и копнея да дойдете при Мен и като ангелите да 

запеете: "Слава във висините Богу и на земята мир на хората с добра воля". 

29 Искам също да чуя от теб слово на покаяние, твоята честна изповед, да те утеша и 

посъветвам като баща и да бъда най-добрият ти приятел. 

30 Днес вие все още не знаете всичко, което ще ви разкрия през този период. Стъпка по стъпка 

ще ви науча. Моето учение, което е известно само на част от човечеството, ще се разгърне в своя 

блясък, когато настъпи подходящият момент. 

31 Не съм призовавал учените или философите да използват интелекта си. Аз избрах 

смирените, за да ги направя носители на Моето Слово, чрез което Моят Дух ви дава това 

провъзгласяване и се радва, когато вижда, че Ме разпознавате. 

32 Изворът на Моята любов прелива: ще Ме приемеш ли? Аз съм в същността на Моето Слово. 

Обединете песента си с тази на ангелите и Ме възхвалявайте. Всичко, което поискате в полза на 

духовния си напредък, ще ви го дам. 
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33 чувате Словото на Отца, Моят поглед прониква в сърцата ви и в някои виждам твърдостта 

на скалата и студенината на мрамора; но Аз правя така, че от скалите да извира вода, а Моята 

любов и нежност ще ви дадат топлината, от която се нуждае духът ви. 

34 Създадох тялото ти от материя и ти дадох божественото си дихание. Надарих ви със съвест, 

за да живеете в познание за Моето Същество, и от време на време ви давам учения, изпълнени с 

мъдрост, които повдигат духа ви. Във Втората епоха Аз посях семето на любовта във вас и днес 

идвам да го подхранвам. В края на времето всички вие ще бъдете с Мен, както Аз бях с вас. 

35 "Изгладих" ви по пътя, защото желая да бъдете чисти и добродетелни, за да станете Мои 

добри ученици. 

36 Живейте бдително и с молитва и всяко страдание ще бъде поносимо; няма да изпадате в 

изкушение и ще чувствате, че близо до вас Моят Дух като Отец ви закриля. Бъдете силни в 

изпитанията. Спомнете си, че във Втората епоха, когато на Исус бе дадена чашата на горчивината и 

Той предчувстваше болката, която Го очакваше, Той каза: "Ако е възможно, отнеми от Мен тази 

чаша; но не Моята воля, а Твоята да бъде". Вие, които също страдате и търпите на земята - не 

искате ли да постъпвате като Него? Няма ли да Го последвате? 

37 Защо днес, когато ви говоря като Духа на Утешителя, вие се страхувате по-малко, отколкото 

когато ви говорих като Съдия за първи път и като Учител за втори път, въпреки че и трите пъти ви 

говорих като един и същ Дух? Може би защото ви говоря с нежна доброта? 

38 Аз ви учех през Втората епоха и днес ви предлагам същата храна от Моето Слово, защото 

вие сте Мои ученици и искам да се храните с Мен. Възкресете се за живота на благодатта и 

използвайте това време, в което ви уча. По-късно, когато получиш всичко, което съм приготвил за 

теб, ще поискам от теб отчет за делата ти през това време и през всички времена. Защото, когато 

дойдох на земята, за да стана човек, вие разговаряхте с Мен и получавахте Моите учения, както 

правите и днес. Но докато някои от вас вярваха, други се съмняваха и това време на благодат, тази 

възможност за развитие на духа ви премина. Но Отец дава на Своите деца нови учения и 

изпитания за тяхното духовно усъвършенстване; а през това време ви давам друго учение, за да 

можете да гледате по-отблизо към обетованата земя. 

39 Говорил съм ви с посредничеството на различни гласоподаватели и тъй като те са 

несъвършени като човешки същества, вие се съмнявахте. Но истина ви казвам: Аз ги използвам, 

защото ги познавам и съм ги подготвял векове наред, за да ви ги представя в този момент като 

тълкуватели на Моето слово. 

40 Потърсих те, защото любовта Ми към теб е много голяма. За всяко създание съм създал 

съдба на изкупление, в която се отразява любящата справедливост на Отец. Въпреки отклоненията 

ви, аз ви разкривам вашата задача сред човечеството, но е необходимо да помислите добре и да 

докажете, че сте достойни за нея. Помнете, че Аз ви се явявам не само с думи, но и с вдъхновение 

и откровение чрез сънища и видения. 

41 Моят народ: Вие още не сте се усъвършенствали, но ще бъдете с Мен, когато се пречистите 

чрез заслугите си. Ако днес се смяташ за невежа, Аз ще те просветля и ти ще говориш на хората и 

ще ги удивляваш. Когато сте подготвени, желанието ви ще бъде да ми сътрудничите в делото за 

спасението на човечеството. 

42 Аз ви уча на истината и ви показвам пътя, за да се подготвите и да Ми подражавате с 

молитвите и делата си, като помните Моя пример през Втората епоха. Всички действия в живота ви 

трябва да съдържат любов и истина, така че чрез тях да свидетелствате за Мен. Помнете, че не 

всеки, който произнася Моето име, Ме обича, нито всеки, който произнася Моето име, Ме почита. 

Само онези, които изпълняват Моя закон, свидетелстват за Мен. 

43 Сега ви давам още една възможност да се изкачите по стълбата на вашето съвършенство; а 

знаете ли каква е тайната на изкачването? - Любов, искреност, чистота на сърцето и добри дела. 

Ето защо ви казах: Почистете съда отвътре и отвън. Бдете като мъдрите девици от Моята притча, 

поддържайте лампите си запалени, говорете с убеденост за Моето учение и не се страхувайте, 
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нито се срамувайте да бъдете Мои ученици. Защото, ако днес Ме отричате, утре ще почувствате 

болка, когато се убедите в Моята истина. 

44 Ако не Ме разпознавате по думите Ми, разпознайте Ме по чудесата, които съм направил 

сред вас. Това, което ви обещах чрез посредничеството на Гласоносеца, изпълних по пътя на 

живота ви. Защо мнозина отричат Моите прояви като Божествен Дух, въпреки че живеете във 

времето на Светия Дух? 

45 Ако поискате от Мен доказателство за тези откровения, Аз ще ви го дам. Но ако ви подложа 

на изпитание, какво бихте направили? - Ще се чувствате слаби и малки. 

46 Искам да видя във вас вярата, изповядвана от болните, които дойдоха при Мен през 

Втората епоха; тази на парализирания, на слепия и на неизлечимата жена. Искам да се чувствам 

обичан като Баща, желан като Доктор и чут като Учител. 

47 Този път не съм дошъл, за да бъда принесен в жертва, както през Втората епоха. Духът Ми 

ще се излее само в светлина, в същност, върху всички Мои деца, за да ги спаси. След като стигнете 

по-високо по пътя на еволюцията си, ще образувате единен Дух на доброто, на мира, който ще се 

застъпва за всички ваши братя. 

48 Обединете любовта си със застъпничеството на вашата духовна Майка, защото скиптърът на 

справедливостта вече е много близо до хората. 

49 Правете дела на любов и давайте на братята си, както Аз дадох на вас. 

50 Размишлявайте върху думите Ми и се чувствайте отговорни за задачите си. - Защо понякога 

забравяте, че Аз дойдох пълен с любов, за да ви простя прегрешенията и да ви дам възможност да 

започнете нов живот? Защо изпадате в рутина, въпреки че Аз работя върху вас, за да вървите 

напред по пътя на развитието, по който откривате нови и широки хоризонти и безкрайни стимули 

за духа? 

51 Не се трогвайте само в момента, в който чуете словото Ми. Не плачете за прегрешенията си, 

без да ги почувствате дълбоко, и не вземайте фалшиви решения да се поправите, които много 

скоро ще нарушите. Гледай и бъди силен, за да останеш твърд в решенията си, а когато се 

закълнеш да поправиш пътя си, направи го твърдо и след това ела при Мен с радост да кажеш: 

"Отче, изпълних Твоите заповеди, послушах Те и направих чест на Твоето име." 

52 Това е обявеното време, когато трябваше да говоря на човечеството, и искам от вас, в 

изпълнение на Моите пророчества, да съставите томове книги с това слово, което ви дадох, а по-

късно да правите извлечения и анализи от тях и да ги представяте на вниманието на вашите братя. 

Искате ли да се заемете с тази задача? Давам ви време, за да изпълните задачите, които съм ви 

дал в Моята работа и извън нея. Работа, мир и радост ще има в духа ви. Действайте, без да се 

възгордявате, без да се изолирате в кръга на егоизма. Бъдете подкрепа и пример за своите 

материални и духовни братя и сестри. Вашата мисия не се ограничава само до работа за 

въплътените същества, но трябва да помагате и на тези, които вече не са въплътени, на съществата, 

които се нуждаят от любов и помощ и за които малцина се сещат. Не се задоволявайте само с това 

да вярвате и да признавате проявлението Ми в този момент; необходимо е да прилагате учението, 

в което ви уча. 

53 Не позволявайте на децата да се отклонят от пътя поради липса на наставления. Помислете, 

че развитите им умове могат да се препънат в камъните на грешния път, въпреки че са били 

подготвени да изпълнят велики задачи. 

54 Една притча 

В средата на цъфтяща градина имаше достолепен старец, който гледаше работата си с радост. 

Извор, от който бликаше кристално чиста вода, напояваше добре поддържаната градина. Старецът 

искал да сподели плодовете си с другите и затова поканил минувачите да се насладят на стоката 

му. 
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55 И така, при Него дойде един болен, прокажен. Старецът го погледна с обич, приветства го и 

го попита какво иска. Странникът му каза: "Не се приближавай до мен, защото съм прокажен. Но 

старецът, без да изпитва отвращение, го накарал да влезе, дал му подслон в дома си и го 

нахранил, без да го пита за причината на злото му. Прокаженият изчисти тялото си под грижите на 

стареца и му каза с благодарност: "Ще остана при теб, защото ти ми върна здравето. Ще ти 

помогна да обработиш нивите си". 

56 След това на това място дойде една жена, на чието лице беше изписано отчаяние, и 

старецът я попита: "Какво ти е?" И тя отговори, плачейки: "Не мога да скрия грешната си стъпка. 

Разтрогнах брака си и ме изгониха от дома ми, а малките ми деца останаха изоставени." Старецът 

й казал: "Не прелюбодействай повече, обичай и почитай съпруга си, а докато се върнеш в дома си, 

пий от тази кристално чиста вода и се пречисти." Но жената отвърна: "Не мога да се върна, но нека 

призивът ти стигне и до моя дом и аз ще остана да ти служа." 

57 Минаха дни и малките, които бяха останали сами, потърсиха добрия старец, защото знаеха, 

че той раздава блага, а той ги попита: "Какво търсите?" Те отговориха: "Останахме сами вкъщи, 

родителите ни ни изоставиха и дойдохме при вас да търсим хляб и подслон, защото знаем, че при 

вас ще ги намерим." Старецът им каза: "Влезте, родителите ви са при мен, починете си и се 

съединете с тях." 

58 Всички в тази благословена компания възвърнаха мира си, възцариха се прошката и 

помирението и се върнаха към всекидневния живот. Обновеният баща, очистен от проказата си, 

отново приютява жена си под своя покрив и дава топлина на малките си деца. Тя, покаяна и чиста, 

е утроба за мъжа и люлка за децата им. Малчуганите, които мислели, че са загубили родителите си 

завинаги, благодарили на стареца, че им ги е върнал и е направил възможно домът им да бъде 

възстановен.  

(край на притчата) 

59 В интерес на истината, казвам ви: Ако Ме търсиш в най-големите си трудности, винаги ще 

намериш решението им. 

60 Аз съм старецът от притчата. Елате при мен. Аз не отвръщам на никого, а използвам 

изпитанията ви, за да ви пречистя и да ви приближа до Мен. Елате всички, възстановете мира и 

здравето си. Пийте от кристално чистия извор и станете здрави. Защото Аз съм Книгата на живота и 

ви представих друга страница, за да я изучавате и да укрепвате в Моето учение. Искате ли да 

продължите по този път? - Научете Моя закон и изпълнявайте всяка Моя заповед. Не причинявай 

горчивина на баща си, не Ме карай да страдам. Помнете, че Моята жертва е постоянна; чрез 

вашите съмнения и неразбиране вие Ме разпъвате на кръст всеки момент. 

61 На вас, мъже, дадох наследство, имот, жена, която ви е поверена да обичате и да се 

грижите за нея. И все пак твоят спътник дойде при Мен, оплака се и плака пред Мен заради твоето 

неразбиране. Казах ви, че сте силни, че сте създадени по Мой образ и подобие. Не съм ти казал 

обаче да унижаваш жената и да я превръщаш в своя робиня. Аз ви направих силни, за да Ме 

представлявате в дома си: силни в добродетелите, в таланта, и ви дадох жена като допълнение в 

земния ви живот, като спътница, така че във взаимната любов да намерите сили да посрещнете 

изпитанията и променящите се съдби. 

62 Днес те призовавам в Моето Царство, за да те спася, но ти трябва да работиш и да 

заслужиш заслуги, за да се изкачиш по-нагоре по пътя на светлината, който съм очертал за теб. 

Очаквам ви с нетърпение; елате и ще бъдете приети като послушни деца, и на небесата ще има 

празник. 

63 Защо усещаш умора в духа си, въпреки че Аз ти давам сили във всеки един момент? Не се 

отдалечавайте от Мен, дори и да има умора или студенина, които човечеството е оставило във вас. 

Аз съм Възкресението и Животът; ако Ми се довериш, ще си възвърнеш силата и радостта. Ако се 

нуждаете от подкрепа, опрете се на Илия, вашия Пастир, и той ще ви я даде. Ако копнеете за утеха 

и нежност, прибегнете при Мария, вашата небесна Майка, и почувствайте нейната ласка и лечебна 
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сила. Разберете нейната любов; тя усеща болката ви и ви подкрепя в страданието ви. Колко голямо 

е нейното страдание, когато се заблуждавате и вървите като слепци, след като сте видели тази 

светлина. 

64 Болката е заляла сърцето на човечеството. Днес се сбъдва пророчеството, което гласи: 

"Бащите ще се отрекат от синовете си, а синовете - от бащите си. Сред братята те ще се изповядват 

и ще се мразят един друг." Също така виждате, че домовете са места на раздор и разпри. Но Аз ви 

задържам на този път и ви казвам да захвърлите оръжията на разрушението и да не се убивате 

един друг, да бягате от хаоса, да дойдете при Мен и да Ме следвате в делото на възстановяването. 

65 Питам ви: Не сте ли получавали утеха и сила в Моето Слово? Не бяхте ли дълбоко 

развълнувани в Моето присъствие? - Да, ученици, ако "плътта" не го признава, то духът Ме 

разпознава, благодари Ми и открива същността на Моята любов в дъното на това Слово. Не ви ли 

обещах във Втората епоха, че ще се завърна като Дух на истината? Вижте как изпълних всичко, 

което ви предложих. 

66 Учете се, ученици, за да учите онези, които ще дойдат след вас. Философи и учени ще те 

търсят и аз ще им говоря с твоето посредничество, за да им докажа още веднъж, че съм използвал 

бедните и простите. Станете, работници, и засейте нивата, която съм ви приготвил, защото много 

скоро ще дойда като управител и съдия, за да поискам от вас реколтата от семето, което съм ви 

дал. 

67 Аз ви обличам с Моята благодат, за да станете смирени учители на вашите братя и да 

изцелявате болните. Приемете тези, които идват тук в търсене на светлина, и бъдете светлина за 

всички. Съветвайте и обръщайте грешниците, но не се хвалете, че сте Мои ученици. Ако усещате 

болката на братята си и знаете как да ги утешите, ако обичате истински и помагате безкористно, 

без да го разгласявате, тогава можете да се наречете Мои ученици. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 7  
1 На онези, които все още не разбират Моето проявление, казвам: този човек, чрез когото се 

проявявам, е човек като вас и този стол, който виждате в ъгъла на залата, на който седи 

гласоподавателят на Моето слово, не е престолът на Господа. 

2 Престолът, който търся при теб, е твоето сърце и в него ще се установя, ако то знае как да 

Ми се покланя без идолопоклонство или фанатизъм. 

3 Вие сте толкова слаби и толкова склонни към идолопоклонство, че без да го осъзнавате, Ми 

се покланяте в телата, чрез които общувам, и гледате на тези места като на свещени. Но когато 

вече не Ме имате в тази форма, ще разберете, че тези рупори не са били най-възвишеното 

средство за Моето проявление. Когато Божественият лъч, вместо да се спусне върху човешкия ум, 

се настани в надлежно подготвения ви дух, тогава наистина ще сте постигнали съвършеното 

единение; защото в него няма да има нито грешка, нито неяснота, които да се смесват със 

светлината на вашия Учител. 

4 Човекът е предназначен от вечността да се съедини с Моя Дух под много форми и тази, 

която сега имате чрез човешкия ум, е една от тях. 

5 Ако откриеш несъвършенство в това слово, отдай го на ума, чрез който Аз предавам Себе 

Си, като имаш предвид, че съм избрал тези говорители измежду простите, невежите и 

необразованите, така че Моето провъзгласяване чрез тях да те учуди. Ако обаче вникнете в по-

дълбокия смисъл на Моето учение, не ставайте съдници на Моите гласоподаватели, защото само 

Аз съм отговорен за тяхното съдене, Който им говори във всеки един момент чрез съвестта. Затова 

не мерете с вашия критерий, защото именно с него ще бъдете измерени. 

6 Онези, които са призовани да бъдат Мои работници, чувстват, че сърцата им ги подтикват 

да Ме слушат и да продължават да влизат в тези места на молитва и активна благотворителност. 

7 На онези, които подозират, че принадлежат към избраните на тази Трета епоха, и на онези, 

които вече са в редиците на Моите работници, казвам: Спазвайте Моите заповеди, размишлявайте 

върху Моите увещания и придобийте яснота относно Моите думи, за да бъдете силни войници, 

които няма да бъдат победени от изпитанията. 

8 Всички вие трябва да знаете, че с края на 1950 г. ще престана да ви говоря в тази форма и че 

това е необходимо, за да Ме усетите в пълнота сред вас, когато Ми поднасяте съвършено 

преклонение от дух на дух. 

9 С тези учения, които ви давам, ви доближавам до времето, което ви съобщавам, за да 

можете постепенно да разберете промяната, която ще настъпи във вас след 1950 г. 

10 По това време трябва да сте силни и подготвени, ако искате да се подчините на Моята воля 

и да напреднете в духовното си развитие. 

11 Трябва да бъдете бдителни, защото във всеки момент ще ви нападнат изкушения, които ще 

подтикнат някои да продължат до безкрайност един етап от развитието, чийто край е посочен от 

Мен, а други да кажат, поради липса на подготовка и в резултат на прекомерна суета, че чуват 

Моето Божествено Слово в духовното. Но още днес ви предупреждавам и искам да знаете, че 

тогава не говоря с човешки думи, а с вдъхновения, с идеи и мисли. 

12 За да ви предам Моите учения с човешки думи, Аз предадох Себе Си чрез човешкия ум; но в 

единението на духа с духа нито вие ще говорите на Мен, нито вашият Отец на вас с материални 

думи. 

13 Ако не се подготвите, до ушите ви ще достигнат неясни гласове, които ще ви объркат, а по-

късно ще объркате с тях и братята си. Правя ви бдителни, така че след като тези прокламации 

приключат, да не се опитвате да ги приемате отново, защото те няма да са духове на светлината, 

които се изявяват, а объркани същества, които искат да разрушат това, което сте изградили преди. 

14 От друга страна, този, който знае как да се подготви, този, който вместо да иска да изпъкне, 

се стреми да бъде полезен, този, който вместо да прибързва събитията, чака с търпение, ще чуе 
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ясно Моето учение, което ще достигне до духа му чрез даровете, които са в него, а именно тези на 

вдъхновението, интуицията, предвиждането, чрез молитва, духовно виждане и пророчески 

сънища. 

15 Подготвям те, народе Мой, за да не оскверниш закона Ми поради невежество. Отварям 

очите ви за светлината на истината, за да можете да разберете огромната отговорност, която лежи 

върху вас, и същевременно да разберете колко безкрайно деликатна е задачата, която съм ви 

поверил в рамките на тази работа. 

16 Искам послушанието ви да ви направи достойни за Моята закрила, а не да се излагате на 

опасност с грешките си, с неразбирането си и с непослушанието си, че човешката справедливост е 

тази, която спира стъпките ви на земята. 

17 Истина ви казвам, че който не изпълнява Моя закон, съществуващ в съвестта му, няма да 

дойде при Мен; но също така ви казвам, че би било тъжно, ако сте положили големи усилия да 

посеете и когато дойде времето за жътва, сте разочаровани от реколтата си, защото осъзнавате, че 

всичките ви действия са били за вашето тяло и нищо не е било насочено към усъвършенстване на 

вашия дух. 

18 Люде Мои, не плачете, когато Ме чувате да говоря така; не мислете, че съм несправедлив, 

когато изисквам от вас, и не приписвайте тези думи на коравосърдечието на гласоподавателя. 

Знам, че имам основание да ви предупреждавам и да ви държа нащрек. 

19 Ще те оставя сред човечеството, за да спасиш мнозина, които ходят в тъмнина, защото не 

могат да видят светлината на истината. Но нима вярвате, че един слепец може да води други 

слепци, ако не придобиете екипировката, която трябва да имате, за да сте достойни да се наречете 

Мои ученици? 

20 В интерес на истината ви казвам, че за добродетелта може да говори само онзи, който я е 

упражнявал по свой начин и може да я почувства. 

21 Бдете и се молете, народе Мой, за да се събуди у вас чувството за отговорност и да чувате 

гласа на съвестта на всяка крачка; за да почувствате, че сте навлезли в светлото време, когато духът 

ви трябва да се събуди и да бъде внимателен към Моите заповеди. Бъдещите поколения ще ви 

смятат за щастливци, когато научат, че сте избрани да изградите основите на едно ново 

човечество, да бъдете предвестници на Моето учение за Третата епоха. 

22 Всички вие сте усетили болката през това време и сърцето ви, докоснато от най-

чувствителните си струни, се е върнало при Мен, след като болката е утихнала, и е решило да Ме 

следва. Една-единствена Моя дума е достатъчна, за да разберете, че Аз съм този, който ви говори в 

тази форма. Гладът за нежност и любов, който Ми показа, е намалял и ти желаеш само да запазиш 

Моята благодат. Но мнозина няма да знаят как да тълкуват Моите проявления, които понастоящем 

давам на човечеството под различни форми, нито ще разбират Моето Слово и това невежество ще 

бъде като превръзка пред очите им, която им пречи да видят Моята истина. 

23 Ако искаш да Ме намериш, търси Ме в тишината, в смирението на вътрешния си храм, и 

там ще бъдеш в общение с Моя Дух, а Аз ще се чувствам обичан и обожаван от теб. 

24 Не си правете образ на Мен, нито се опитвайте да Ме гледате в някакъв предмет. Не 

изграждайте мястото за срещи, което посвещавате на Моето поклонение, с показност; където и да 

се намирате, можете да повдигнете духа си. Ако желаете да се съберете, една обикновена стая ще 

ви е достатъчна, за да се съберете, и ако сте издигнали истинско светилище за Мен в сърцето си, 

ще научите и братята си да го издигнат. 

25 Показваш Ми своята бедност и Ми казваш, че нямаш блага на земята; но помни, че Аз съм 

ти дал мир, любов, духовно извисяване, които са по-голямо съкровище. Бъди силният, мъдрият 

Израил и ако се чувстваш вдъхновен от Моя Дух, говори за Мен на братята си, изцелявай болните, 

укрепвай слабите, защитавай беззащитните; в тези дейности ще изпиташ богатството, което почива 

в твоя дух, и ще се почувстваш щастлив. 
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26 "Последните" ще направят големи крачки напред по този път и вие трябва да им подготвите 

пътя още днес. Когато дойде това време, благодарете Ми и свидетелствайте на братята си, че 

Моето слово се е изпълнило. Не спирайте никого в духовния му напредък, защото Моята воля е 

това човечество да се развие за кратко време. 

27 Получавам вашето голямо или малко изпълнение. Давам ви силата Си и ви утешавам в 

страданията ви; сълзите ви са най-доброто напояване, което давате на семената си. както майка се 

измъчва от скръб и мълчаливо пролива сълзите си заради неразбирането на децата си, така и ти 

ще бдиш и ще страдаш за онези, които съм оставил на твоите грижи, за да ти кажа: Благословени 

са Моите слуги. Блажени са сеячите на съвършеното семе. 

28 Приемам ви, пътешественици. Приемам ви, сеячи. Постепенно се отдалечавате от 

безполезните обичаи, за да следвате своя Господ, знаейки, че наградата за вашата борба не е на 

земята. Предавате се на превратностите на живота. Бъдете благословени. - Не си поискал от Мен 

вкусна храна, задоволил си се с твърдо парче сух хляб. Бъдете благословени, защото сте дали 

доказателство, че не се стремите към нещо земно, а показвате, че все повече следвате пътя на Исус 

от Назарет. 

29 Изпитанията не са ви уплашили и в интерес на истината ви казвам: Положих кръст на всеки 

от вас; това е вашият кръст - всички ваши болки, всичко, което хората са ви отнели, вашата липса, 

страданието, което всички и всеки от вас носи в сърцето си. Ти си го понесъл с търпение и 

кротостта ти е достойна за награда.  

30 Който търси само това, което принадлежи на света, не го пази при Мен. Земните блага 

постигате с материална работа, а духовните блага - само чрез подготовка и духовно 

осъществяване. 

31 Аз съм вашият Учител и ви казвам: Тъй като вече носите кръста си с търпение, не го 

оставяйте на половината път. Който иска да бъде цял, ще носи кръста си до края на житейския път. 

Който не се подчинява, ще направи кръста си още по-тежък и той ще му се стори непоносим. 

32 Ако искаш изпълнението на Моето учение да бъде заслужено, понасяй страданията си с 

търпение; а в случая с онзи, който Ми казва: "Учителю, не нося кръст със себе си", виждам, че той 

носи само бремето на липсата на отдаденост; но това не е Моята воля. 

33 Какво имаш да Ми покажеш? Кое е семето, което сте отгледали? Кои са нивите, които сте 

обработили и направили плодородни чрез изпълнението си? Все още не е дошло времето, когато 

семената ще са перфектни, но аз няма да ви обезкуража. Аз ви уча, за да можете да се издигнете 

максимално. Не забравяйте, че според сеитбата ви ще бъде и реколтата. Ако пшеницата, която 

сеете, е глуха, няма да пожънете нищо. Ако посеете малко, ще пожънете малко. Затова се 

посветете на сеитбата си и ще получите награда за бъдещето. Зрелите плодове ще бъдат в Моята 

житница. Оставям "седемте кочана царевица" на вас да ги отглеждате. Ще изисквам плода на 

първия, плода на втория и така до последния, и когато всички са с добър вкус, реколтата ще бъде 

съвършена. Но кои са тези житни класове, за които ви говоря, възлюбени ученици? - Това са 

седемте добродетели на духа. 

34 Укрепете се! Балсамът беше с теб и Аз дадох светлината Си на твоя дух. Хората ще дойдат 

да те търсят, но аз ще им дам доказателство чрез твоето посредничество. Горко на онзи, който не е 

подготвен, защото те ще се съмняват в него и в Учителя. Правя те силен за момента на 

изпитанието, но защо се изненадваш, когато то дойде? Не беше ли словото Ми пророческо? Затова 

ви казвам: пригответе се, люде Мои, защото по пътя си ще срещнете гладен вълк, който иска да ви 

настигне в овча кожа. Но ако сте бдителни, ще го разобличите и ще го победите с оръжията на 

любовта. 

35 Хората ще търсят грешките ви, за да ви покварят. Точно както са изследвали Учителя през 

Втората епоха, те ще направят същото и с вас. Но аз ви събуждам, подготвям ви и ви давам 

интуиция. 
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36 В близки и далечни райони ще предавате Моето слово. Ще осигуря нови работници, така че 

дървото да не остане самотно след 1950 г. 

37 Не се страхувайте от хората, защото истина ви казвам: Аз ще говоря чрез твоите уста, ще 

свидетелствам за Моето Слово чрез теб и ехото от него ще достигне до краищата на земята, до 

големите, до малките, до владетелите, до учените и до богословите. 

38 Човечеството ще види във вас пратеници на Светия Дух. Ще превърнете несъвършенството 

в съвършенство. Твоето слово трябва да бъде любящо, изпълнено с нежност, тогава болните ще 

получат здраве чрез него, а този, който се е отклонил от пътя, ще се разкае за грешките си и ще се 

върне при Мен. 

39 Днес вие сте Мои ученици, а утре ще се превърнете в учители, за да дадете добър пример 

на човечеството. Ще ви видя да идвате при Извора на любовта и мъдростта със сърце, пълно с 

радост, и ще ви кажа: елате и утолете жаждата си; а след това, когато се напиете и се извисите 

пред Мен, ще Ме видите да ви посочвам пътищата на света, където жадните тълпи очакват вашето 

идване. 

40 Отец ви нарича деца на светлината и мира, но вие трябва да оправдаете това име чрез 

делата си. Само по този начин ще можете да говорите за Мен. Горко на онзи, който е изпълнен със 

суета, защото смята, че е обсипан с дарове, или който позволява на егоизма да завладее сърцето 

му, защото падението му няма да закъснее и ще бъде много болезнено. 

41 Плодът, който ви дадох да споделите с братята и сестрите си, има аромат, който не можете 

да объркате, нито да промените, ако не искате работата ви да бъде безплодна. Не е Моята воля да 

обявявате, че Ме обичате. Искам постепенно да оставяте следи от любов, милост и вяра с делата 

си. 

42 Всеки път, когато станете и провъзгласите, че сте Моите избраници, тези, които са по-близо 

до Мен и Ми служат по-добре, Аз ще ви подложа на изпитание, както направих с апостолите Си на 

Галилейското езеро. Тогава ще разбереш дали Ме обичаш истински и дали вярата ти е твърда. 

Който иска да Ме следва, трябва да бъде смирен. 

43 Послушанието към Моя закон означава смирение в духа ти; който е послушен, е обгърнат от 

Моята благодат, докато онзи, който върви по своя воля, мислейки, че има наследството си със себе 

си, всъщност се е лишил от даровете си. 

44 Ден след ден ви уча, подготвям ви за битката, защото скоро вече няма да ви говоря в тази 

форма и е необходимо да сте силни, за да преминете през изпитанията. Останете с Мен, научете се 

да Ме носите в сърцата си и в часовете на изпитание ще Ме видите да правя чудеса чрез вашето 

посредничество. 

45 Разберете, всички вие, какво исках да ви кажа, за да не мислите, че е невъзможно да носите 

Моето учение в себе си. 

46 Тълкувайте правилно думите Ми, за да направите още една крачка по пътя на духовното си 

усъвършенстване. 

47 Бихте ли могли да оставите всичко, за да Ме следвате, както онези, които Ме следваха 

отблизо през Втората епоха? Или ще се опитате да подражавате на блудния син от Моята притча, 

който напусна бащиния си дом, за да отиде в други земи и да пропилее даденото му наследство? 

48 Оставаш замислен и не смееш да Ми отговориш; но не се страхувай, защото ако съм те 

призовал, то е защото знам, че Ме обичаш и ще Ме последваш до края на пътя. 

49 Ако това, от което се страхувате, е загубата на живота ви или кръвни жертви, още днес ви 

казвам, че няма да срещнете тези изпитания в духовната си борба. Земята вече е плодородна от 

Втората епоха с кръвта на Учителя и неговите ученици. 

50 Вашата заслуга ще бъде, че изпълнявате духовния закон, без да пренебрегвате 

задълженията си към материалния живот. 

51 Не изисквам от всички еднакъв отказ, нито пък всички са способни на еднаква саможертва. 

В онези времена Моите ученици трябваше да се посветят изцяло на делото, което им поверявах, и 
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за това беше необходимо да оставят родители, деца, съпруг/а и всичко, което притежаваха в света. 

От друга страна, когато поучавах тълпите, им показвах, че е важно "да дадем на Бога това, което е 

на Бога, и на Императора това, което е на Императора", за да осъществим живота, който Творецът 

ни е дал. 

52 Това човечество беше материализирано и в същото време слабо развито; затова казах на 

множествата: "Човек не живее само с хляб, а с всяко слово, което идва от Бога". 

53 Вие също сте материалистично човечество, но в същото време сте еволюирали, по-

способни да дадете на духа си това, от което се нуждае, и на човешкия си живот - това, от което се 

нуждае. 

54 Вие не сте новаци в Моето учение, защото ако бяхте, щях да ви дам Закона, изсечен в 

камък, както направих в Първата епоха. Но тъй като ви говоря за одухотворяване и ви разкривам 

тайните, които не са били показани на хората в онези времена, това е знак, че вие вече сте били 

Мои ученици в миналото. Ето защо понякога ви казвам, че те и вие сте едно и също. 

55 Една притча 

В една далечна страна един баща живеел с един от синовете си, когото много обичал. 

56 Синът се разболял и когато бащата видял, че животът му е в опасност, го завел на един 

хълм, където имало старец, който управлявал съдбините на тази страна, и когато стигнал до 

краката му, заговорил на стареца така: "Синът ми е болен и най-голямото ми желание е да 

оздравее, защото ако умре, и аз ще умра от болка." 

57 "Синът ти ще оздравее и ще се върне у дома пълен с живот и сила", отговорил старецът и 

докато изричал тези думи, докоснал болния и той оздравял. 

58 След като се прибрал у дома, бащата видял сина си бодър и в добро здраве. Минало време, 

синът се почувствал силен и станал самонадеян; заблудил се и взел отровни плодове, от които се 

разболяли тялото и умът му. Неправилно преценява баща си и сърцето му таи само чувства на 

омраза и разрушение. 

59 Когато баща му го видял изгубен в тази бездна на порока, отишъл на хълма и казал на 

стареца: "Почитаеми старче, синът ми се е заблудил, което го е довело до бездната." 

60 "Защо плачеш?" - попита го старецът. 

61 "Плача при вида на покварата на сина ми. Надявах се, че духът му ще си отиде от този свят, 

но този момент не настъпва и аз не мога повече да понасям злобата му." 

Старецът му отговори: "Ти поиска да го оставиш жив и той остана жив. Беше дошъл краят на 
земния му път. Но сега осъзнай, че трябва да се научиш да искаш правилно и да се подчиниш на 
Моята воля."  

(край на притчата) 
 
62 Възлюбен Израел: Аз винаги съм справедлив в решенията Си. Защо понякога искаш да се 

намесиш във високите Ми съвети? Нима не знаете, че онези, които се отправят към духовния свят, 

влизат в истинския живот? Не им се противопоставяйте, а напротив, помагайте им, за да могат да 

си тръгнат с ваше съгласие и стъпката им от този свят към другия да бъде изпълнена със 

спокойствие и духовно разбиране. 

63 Търсете Ме като Отец, опознайте Моята любов, Моята мъдрост и Моята справедливост; 

пристъпвайте към Мен с молитва, вяра и добри дела. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 8  
1 Светлината на Светия Ми Дух слиза върху вас, но защо Ме представяте във вид на гълъб? 

Тези образи и символи вече не трябва да бъдат почитани от Моите нови ученици. 

2 Разберете Моето учение, хора: В онази Втора епоха, при кръщението на Исус, Моят Свети 

Дух се прояви във вид на гълъб, защото тази птица в своя полет наподобява родилните мъки на 

Духа, белотата ѝ говори за чистота, а в нежния ѝ и мек поглед се отразява невинността. - Как би 

могъл да направи божественото разбираемо за тези необразовани хора, ако не използва фигурите 

на съществата, които са им познати в света? 

3 Христос, Който ви говори в този момент, беше представен като агне и дори Йоан Ме видя 

по този начин в пророческото си видение. Всичко това се дължи на факта, че ако Ме потърсите във 

всяко Мое произведение, винаги ще откриете образа на Автора на живота в цялото творение. 

4 В Моето откровение чрез Исус ви съобщих за идването на Светия Дух и хората повярваха, че 

това е Божество, което, непризнато от тях, се намира в Бога, без да могат да разберат, че когато 

говорех за Светия Дух, ви говорех за единствения Бог, който подготвяше времето, когато щеше да 

предаде Себе Си духовно на хората чрез човешкия интелект. 

5 С тези поучения ви поверявам меча на светлината и истината, за да се биете с него в 

битката, за която ви съобщих толкова много пъти; но отново ви казвам, че тези оръжия, които ви 

поверявам, се състоят от любов и справедливост, прошка и милост към вашите братя. 

6 Остават само няколко години, за да ви дам Моето учение под тази форма. Пазете Моите 

учения, защото в края на 1950 г. тези проявления ще приключат и е необходимо да укрепнете в 

смирението и послушанието си, за да можете да оцелеете във всички изпитания. 

7 Не мислете, че ще се биете само в духовната сфера; не, народе Мой, предстоящата битка 

ще се води във всички сфери, така че това, което е загубило пътя си, да се върне към него, това, 

което е спряло, да започне да се развива наново, а това, което се е опетнило, да постигне своето 

пречистване. 

8 Тогава ще видите, че самите човешки институции са разтърсени из основи, че природните 

стихии се движат бурно, нанасят хаос и поставят на изпитание вярата на човечеството. 

9 Всичко това ще се случи според 1950 г. и ако останеш верен на този закон, ще преживееш 

всички превратности в добро здраве; но ако станеш непокорен, като се отклониш от това, което ти 

заповядах, още днес ти казвам: ще бъдеш във властта на изпитанията и разбунените стихии и те 

вече няма да се подчиняват на твоите заповеди. 

10 Не искам тази болка за Моя народ, който съм учил толкова дълго време; искам да имат 

мир, за да могат в часовете на изпитание да носят слово на светлина и утеха на измъчваните. 

11 Кой не желае да бъде просветен от Светия Дух в този момент? 

12 Истина, истина ви казвам: ако знаете как да се подготвите, проявите, които ще видите след 

1950 г., ще бъдат големи. 

13 Когато през Втората епоха за последен път се явих на учениците Си между облаците, те се 

натъжиха, когато изчезнах от погледа им, защото в този момент се почувстваха изоставени; но 

после чуха гласа на ангела пратеник на Господа, който им каза: "Галилейци, какво търсите? Този 

Исус, когото днес видяхте да се възкачва на небето, ще видите и да слиза по същия начин." 

14 Тогава те разбраха, че когато Учителят ще се върне при хората, Той ще го направи духовно. 

15 Няколко дни след разпятието, когато учениците Ми се бяха събрали около Мария, Аз ги 

накарах да усетят Моето присъствие, което беше символизирано в духовното видение на гълъб. В 

този благословен час никой не смееше да помръдне, нито да каже дума. Съзерцанието на този 

духовен образ предизвикваше истински възторг, а сърцата им бяха изпълнени със сила и 

увереност, защото знаеха, че Учителят, който привидно си беше отишъл от тях, винаги щеше да 

присъства с тях в духа си. 
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16 Ученици, размишлявайте дълбоко върху тези поучения и нека Моята благодат да действа 

във вас, както в онези времена. 

17 Днес Аз слизам при вас в сияйна светлина, както се явих на учениците Си през Втората 

епоха, когато бях с тях в духа преди Моето Възнесение, за да ги укрепя и освободя от уплахата, 

която изпитваха от събитията, на които бяха свидетели. Явявам ви се в същата слава, за да ви кажа: 

Моята Жертва се повтаря вечно, отново и отново възкръсвам от мъртвите и изливам Светлината Си 

върху вас, за да започнете работата през деня и да изпълните всичко, на което съм ви научил. 

18 Работете върху себе си, за да видите как от Моето царство слизат духовните блага, които 

искам да ви дам. 

19 Банкетът е подготвен, агнето е принесено в жертва и богатата храна е готова. Съберете се 

около Мен, ученици, и се нахранете. Отварям Книгата на мъдростта, за да прочетете урока, който 

съответства на този ден. Елате при Мен и вземете храната, която ви предлагам, защото времето на 

благодатта, която ви давам, е кратко. 

20 Защо се учудвате на Моето слово, което ви давам чрез човешки говорител, след като през 

всички времена съм използвал хора, за да ви говоря и да ви напътствам? Когато дойдох при вас 

във Втората епоха, станах човек, за да следвате стъпките Ми при вида на Моите дела. Виждали сте 

Ме да се раждам, да раста, да се боря и да страдам. Беше необходимо човечеството да познае 

Моята любов и Моята сила, за да може примерът Ми да остане незаличим за всички Мои деца. Ето 

защо, когато си спомняте за тези събития, плачете и се разкайвате, защото не съм бил напълно 

познат и обичан от човечеството. Дори сега, в Третата епоха, ви давам още едно указание, което 

ще ви обясни Моето минало дело и ще ви подготви за новото време, в което ще живеете. 

21 Искам утре, когато вече няма да Ме чувате в тази форма, да живеете по Моя пример и да 

останете господари на човечеството. Кои ще бъдат тези, които ще се заемат да спасяват 

човечеството, когато то е в разгара на хаоса? Кой ще Ме представлява в Третата епоха и ще 

свидетелства за Мен? Кои ще бъдат тези, които ще спрат настъплението на стихиите на 

разрушението, когато те се развихрят в света? Кой ще подражава на Моите апостоли и ще 

разпространява Моето учение? - Вие сте тези, които подготвям със Словото Си, с даровете на 

изцеление и сила, за да бъдете лекари, пратеници и утешители, защото човечеството ще плаче 

много преди и след Моето заминаване. Бъдещите времена ще предложат най-горчивите дрожди 

на чашата и в тези дни Моят Дух ще извика вибрации във всяко съзнание, които ще просветят 

всички същества, за да премахнат преобладаващото объркване. В онези дни страданието ще 

обедини всички духове и те ще търсят светлината и пътя, който води към Мен. 

22 Ще следваш ли Моята воля, за да напътстваш онези, които идват да Ме търсят? - Казваш 

Ми, че това е твоето намерение, и Ме молиш за помощ, за да преодолееш всички препятствия, 

които се изпречват на пътя ти. Да, деца Мои, казах ви, че съм готов да ви помогна, защото без тази 

сила не бихте могли да направите нищо. Вие сте слаби, бедни и невежи, но Аз ви правя 

наследници на царство на истинско величие и нищо няма да задържа в Моята тайна 

съкровищница; всичко, което ви принадлежи като Мои деца, ще ви дам и ви заръчвам да 

разпределите това богатство между вашите братя и сестри. 

23 Говоря ви за обединение, за хармония и разбирателство, защото искам Домът на Израил да 

бъде ковчег на спасението, източник на мир и утеха за всички уморени странници. Нарекох ви 

силни и вие ще бъдете такива чрез силата на добродетелите, които съм вложил във вас. Помни, че 

във всичките ти борби Аз вървя пред теб и ти оставям Моя знак. Разберете, че не може да има нито 

мир, нито радост в духа ви, докато не сте обединени. Искам да те видя свободен от всички 

страдания, защото вече си близо до края на изкуплението, стоиш пред портите на Обетованата 

земя, в която ще влезеш победоносно и спасено, защото такава е Моята воля. 

24 Не искам да станете фанатици чрез Моето Слово или да оформите ново 

идолопоклонничество. Аз не изисквам да жертваш живота си, нито да принасяш цветята и 

плодовете на градините си, защото те са Мое дело и ти нямаш никаква заслуга да Ми ги дадеш. Не 
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е Моята воля да правите образи със собствените си ръце и да им се покланяте след това, нито да 

построите втора Вавилонска кула, пълна със суета и гордост. Това, което желая от вас като дар, е 

светилище, което се издига до Мен, формирано от делата ви на любов, от молитвите и думите, 

които извират от сърцата ви и които дарявате в Мое име на духове, жадни за истина. Това е 

"услугата", която искам от вас. 

25 Вие сте подвластни на закона за еволюцията и това е причината за вашите прераждания. 

Единствено Моят дух няма нужда да се развива: Аз съм неизменен. 

26 От самото начало ви показах стълбата, по която духовете трябва да се изкачат, за да стигнат 

до Мен. Днес не знаете на какво ниво на съществуване се намирате, но когато свалите черупката 

си, ще разберете нивото си на развитие. Не спирайте, защото ще бъдете пречка за тези, които 

идват след вас. 

27 Бъдете единни в духа си, въпреки че обитавате различни нива, и един ден ще се обедините 

на седмото ниво, най-високото, и ще се радвате на Моята любов. 

28 Вие, мъжете, които сте създадени по Мой образ и подобие, ме слушайте. Не тръгвайте утре 

да говорите за това учение, ако нямате добро семе в себе си, ако не знаете какво е смирено 

покорство и правите обратното на това, което повелява Моят закон. Съветвам ви днес, за да не се 

препъвате утре по пътя. 

29 Ще се грижиш за жената, която ти давам за съпруга, ще я пазиш и в нея семето ти ще даде 

плод. Не искам да говорите за истина и правда, докато обезличавате розите и след това ги 

изоставяте, защото така ще оскверните Моя закон. Уважавайте както това, което е ваше, така и 

това, което принадлежи на другите. Бъдете справедливи и насърчавайте мира на земята. Ще 

дойде време, когато ще бъдете готови да говорите за безусловно послушание, за любов и прошка. 

30 Блажен е онзи, който се смирява на земята, защото Аз ще му простя. Блажен е онзи, който е 

наклеветен, защото Аз ще свидетелствам за неговата невинност. Блажен е онзи, който 

свидетелства за Мен, защото Аз ще го благословя. А който бъде погрешно оценен заради 

практикуването на Моето учение, ще го призная. 

31 Кой от вас не е усещал присъствието Ми и не се е хранил с Моето Слово? "Искайте и ще ви 

се даде." - Ако преди си Ме търсил в звездите и в материалните неща, днес Ме търси с духа си в 

Безкрайността. Приближете се до Мен чрез любов, чрез послушание и ще имате мир. 

32 Обичайте Ме и не боготворете тези гласоподаватели, чрез които Аз се изявявам. Обичайте 

Моето слово и Моите дела, те са отвъд човешкото. Тези мундщуци са само Моите инструменти и 

не ви превъзхождат, а са равни на вас. 

33 Утоли жаждата си в Моя неизчерпаем извор, за да не жадуваш повече. Не искам децата Ми 

да продължават да страдат от глад и жажда. Затова се приближавам до вас и ви нося хляба на 

вечния живот, за да не усетите нито за миг липса на духовни блага. Аз пък жадувам за Твоята 

любов, за Твоя мир, а Ти Ми отказа водата на Твоето разбиране. И до днес не сте утолили 

изгарящата си жажда за признаване на Моя закон, която Ми дължите като деца. Аз обаче ще 

продължа да ви чакам, защото търпението Ми е неизчерпаемо. Ела при Мен и ти обещавам, че 

няма да ти липсва Моята закрила, защото ако днес знаеш как да Ме обичаш, един ден ще дойдеш 

при Мен и най-накрая ще Ме разбереш. 

34 Живейте и вземайте от всичко, което съм създал за вашето благоденствие на земята, за да 

не ви напусне мирът. Не отслабвайте в борбата, за да постигнете духовно спасение. 

35 Когато духът е подготвен, за него няма нощ, няма умора, нито сън; в дейността той набира 

сили и всяко изпитание е ценна възможност да докаже своята сила и издръжливост. Други духове, 

макар и слаби, знаят как да Ме търсят в час на изпитание; тяхната вяра и упование ги карат да 

преминат през него. - Искам да сте смирени и послушни, за да можете да се ръководите от 

съвестта си, която е божествената искра, направляваща вашия дух. 

36 Какво искаш да Ме попиташ и за кого плачеш? Казваш Ми, че само Аз мога да ти дам това, 

от което се нуждаеш. Блажени сте вие, които Ме търсите и смирено Ме молите за любимите си 
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близки и за онези, които обичате нежно и за чийто духовен напредък се грижите, без да са 

свързани с вас по кръвна линия. Питате Ме за онези, които са в затвора и излежават присъда, и за 

онези, които също са в затвора като невинни. Вие се молите за болните, които страдат далеч от 

домовете си. Това желание се поражда у вас, защото започвате да обичате и в това чувство 

откривате все повече и повече най-висшето блаженство. Нека любовта ви вдъхнови да 

осъществите всичките си дела, тогава те ще имат духовно съдържание. 

37 Когато се молиш, търси Ме в Безкрайността, отвъд всичко земно. Осъществете контакт с 

Мен и когато се върнете във вашия свят, всички съмнения ще се разсеят, няма да има пречки по 

пътя и ще се почувствате изпълнени с Моята мъдрост. 

38 Дадох ви това време, за да го използвате за изучаване на Моето учение, за да се потопите в 

Моето Слово и да се отвърнете от удоволствията на света. Днес Аз съм много близо до вас, Моята 

светлина е озарила духа ви, Моето Същество ви храни и Моят пример е вечно присъстващ за вас. 

Не си мислете, че съм ви дал доказателства за любов само през Втората епоха; Моето присъствие е 

вечно с вас. Аз само ви моля да се подготвите да Ме усетите във всички Мои дела. В изпитанията, 

които сполетяват човечеството днес, можете да видите справедливостта на Моето правосъдие. 

39 Всички вие ще достигнете целта чрез изпълнение на задачата си; ето защо дойдох да ви 

дам Моите неизчерпаеми учения, за да можете да се изкачите по стълбата на своето развитие. Не 

Моята кръв ще ви спаси, а Моята светлина в духа ви ще ви изкупи. 

40 Във Втората епоха, след Моето заминаване, Аз ви дадох Моето учение чрез Моите 

апостоли; сега ви го давам чрез посредничеството на Моите гласоподаватели и в него ви 

предлагам Божествената мъдрост, която подхранва и утешава вашия дух. 

41 Моля те да превърнеш сърцето си в духовно цвете, за да го поднесеш на Мария, която 

търсиш като Майка и която обичаш, защото от нейната утроба произлезе благословеният плод, 

който ти донесе хляба на вечния живот: Исус. 

42 Мария е цветето на Моята Небесна градина, чиято същност винаги е била в Моя Дух. 

43 Виждате ли тези цветя тук, които крият красотата си в смирение? По същия начин Мария е 

била и е: неизчерпаем извор на красота за онези, които са способни да я гледат с чистота и 

благоговение, и съкровище на доброта и нежност за всички същества. 

44 Дадох я на Исус като Майка; тя беше божествената нежност, въплътена в жена. Тя е тази, 

която търсите като Застъпник, към която се обръщате за утеха в страданията си, и тази божествена 

любов се разпростира като мантия над човечеството. 

45 Тя е тази, която ангелът Господен нарича "Благословена сред всички жени". Тя е същата, 

която остави Христос на кръста като духовна майка на всички хора. 

46 Мария преминава през света, криейки своята божествена същност; тя знае коя е и кой е 

нейният Син, и вместо да се хвали с тази благодат, тя се обявява само за слугиня на Всевишния, за 

инструмент на Господните планове. 

47 Мария вървеше тихо през света, но изпълваше сърцата с мир, застъпваше се за нуждаещите 

се, молеше се за всички и накрая проливаше сълзите си на прошка и състрадание над 

невежеството и злобата на хората. Защо да не се обърнете към Мария, ако искате да дойдете при 

Господа, след като чрез нея сте получили Исус? Нима Майката и Синът не са били обединени във 

възвишения час на смъртта на Спасителя? Нима в този момент кръвта на Сина не се смеси със 

сълзите на Майката? 

48 Затова не е изненадващо, че в този момент я търсите, за да ви напътства и да ви приближи 

до Учителя. 

49 Блажени са онези, които знаят как да открият това цвете на смирението и чистотата в 

небесната градина; но пак ви казвам, че само чистите очи ще могат да го намерят. 

50 Днес вие Ми представяте вашите страдания, за да ги облекча, и наистина ви казвам, че това 

е Моята задача, че дойдох за това, защото съм Божественият лекар. Но преди Моят лечебен 

балсам да подейства в раните ви, преди Моята ласка да достигне до вас, съсредоточете се върху 
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себе си и изследвайте болката си, проучете я, обмислете я задълбочено през цялото време, което 

ви е необходимо, за да можете от това съзерцание да извлечете поуката, която това изследване 

съдържа, както и знанието, което тя крие и което трябва да знаете. Това познание ще бъде опит, 

ще бъде вяра, ще бъде поглед към лицето на истината, ще бъде обяснение за много от 

неразбраните ви изпитания и уроци. 

51 Изследвайте болката като нещо осезаемо и ще откриете в нея красивото семе на опита, 

големия урок на вашето съществуване, защото болката се е превърнала в учител в живота ви. 

52 Който гледа на болката като на учител и се вслушва кротко в нейните призиви да се обнови, 

да се покае и да се поправи, по-късно ще познае щастието, мира и здравето. 

53 Разгледайте внимателно себе си и ще разберете колко много ползи ще извлечете от това. 

Ще разпознаете своите недостатъци и несъвършенства, ще ги коригирате и ще престанете да 

бъдете съдник на другите. 

54 Вие Ме молите да ви излекувам, но наистина ви казвам, че никой не може да бъде ваш 

лекар по-добре от вас самите. 

55 Каква полза от това, че ви изцелявам и премахвам болката ви, ако не се отървете от 

грешките, пороците и несъвършенствата си? Не болката е източникът на вашето зло, а вашите 

грехове. Ето, това е произходът на болката! Затова се борете с греха, отстранете го от себе си и ще 

бъдете здрави. Но това е ваша задача; аз само ви уча и ви помагам. 

56 Ако чрез съвестта си откриеш причината за проблемите си и направиш всичко възможно, за 

да се пребориш с тях, ще почувстваш в пълнота божествената сила, която ще ти помогне да 

победиш в борбата и да извоюваш духовната си свобода. 

57 Колко голямо ще бъде удовлетворението ви, когато почувствате, че благодарение на 

собствените си заслуги сте успели да се освободите от болката и сте постигнали мир. Тогава ще 

кажете: "Отче мой, Твоето слово беше моето изцеление, Твоето учение беше моето спасение". 

58 Престанете да живеете в свят на предположения. Не бива да сте невежи за истината нито 

като хора, нито още по-малко като духове. Как ще постигнете победа в материалната борба, ако не 

познавате духовния живот? Как ще бъдете велики, здрави, мъдри и силни, ако упорито затваряте 

очите си за вечната светлина? 

59 Не живейте повече в здрача! Събудете се и излезте на дневна светлина! Не бъдете повече 

малки деца и израствайте духовно! 

60 нито пък можете да кажете, че сте в мир, когато се сравнявате с други народи; но когато се 

чувствате отчаяни, почерпете сила от Моето дело; когато ученията на материализма искат да ви 

завладеят, почерпете светлина от Моето слово. Наистина ви казвам, че ако не се подготвите така, 

както ви уча, мнозина от вас ще изпаднат в объркване, мнозина ще Ми обърнат гръб, а мнозина 

днешни вярващи утре ще бъдат Мои врагове и ще се изправят, за да отричат тази Истина; 

предварително ви прощавам, но ако се чувствате отчаяни, черпете сила от Моето дело; ако 

ученията на материализма искат да ви завладеят, черпете светлина от Моето Слово. Вече 

предварително ви прощавам, но също така предварително ви информирам и ви държа будни. 

61 Още веднъж ви казвам да се вглеждате внимателно в себе си; така ще започнете да се 

чувствате малко по-братски с другите, да бъдете по-състрадателни и разбиращи ближния си. Днес 

все още сте отблъснати от много действия на другите, защото забравяте собствените си грешки. Но 

когато опознаеш грешките и недостатъците си, ще разбереш любовта, с която ти прощавам и те 

очаквам. Тогава можете само да кажете: "Щом Отец ми е простил, след като съм Го наранил 

толкова много, мой дълг е да простя и на братята си." 

62 Човек не умее да се вглежда в себе си, да изследва действията и мислите си. 

63 Нуждаете се от духовна подготовка, но ако действате според Моето Слово, ще 

предизвикате вълнение в живота на вашите братя, защото Духът ще се прояви във вас с всичките 

си дарби и сили. 
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64 Истина ви казвам, че историята на спиритизма ще бъде записана в човешката история със 

сияйни букви. 

65 Нима Израел не се е превърнал в безсмъртен, като се е освободил от египетското иго? Нима 

християните не са се направили безсмъртни чрез любовта по време на триумфалния си поход? По 

същия начин спиритистите ще се превърнат в безсмъртни в борбата си за свобода на духа. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 9  
1 На този ден си спомняте за влизането Ми в Йерусалим; спомняте си времето, когато живях 

сред вас като Исус. Днес вие отново се чувствате силни пред Моите нови чудеса и публично 

свидетелствате, че този Учител е същият, който ви говореше през Втората епоха; но ви казвам да не 

забравяте това, което направихте с Исус, за да не го повторите и сега. Знаех, че след радостта си ще 

отслабвате от думите на свещениците и че скоро вашите хосиански песни ще се превърнат в 

"Разпни Го". 

2 О, деца Мои, вие, които не сте разпознали Моите прокламации през вековете и не сте 

останали будни в очакване на изпълнението на Моите пророчества! 

3 Аз бях жертвеното агне на онази пасха, която Моят народ празнуваше. Едва по-късно, 

когато времето изтече, вие разбрахте същността на Моето учение и причината за Моята жертва и 

тогава плакахте и се разкайвахте, че не сте Ме познали. 

4 Днес вие се намирате в ново време на учения и велики духовни прояви и Учителят търси в 

духа ви семето, което е посадил във вас в друго време. Казваш ми: "Защо не усещаме присъствието 

Ти, когато си толкова близо до нас?" Отговарям ви, че сте се материализирали, че сте заети с 

науките и с всичко, което принадлежи на света, забравяйки за духа си. 

Със страх Ми казвате, че сте се заблудили, а Аз ви казвам, че съм дошъл да ви покажа пътя със 

светлината на Моите учения, които ще ви доведат до съществуване в свят на мир. Слушайте Ме и 

Моето Слово ще ви събуди за нов живот, а съмненията и страховете ви ще се разсеят. Духът ти, 

който носи тежко бреме, ще намери покой, когато почувства Моята прошка. 

5 Защо не оставиш делото си на Мен? Защо търсите справедливост за себе си, като заемате 

Моето място като съдия? Не знаете ли, че живеете във време на изпитания и изплащане на 

дълговете си? Осъзнайте, че всички вие нарушавате Моя закон и че Аз не съм ви съдил, нито 

публично обвинявал. 

6 Ако съм ви дал свободна воля, то не е, за да се съдите един друг, а за да усъвършенствате 

духа си в практикуването на доброто, подкрепяни от светлината на съвестта. 

7 Аз ви правя "работници" и ви давам Моето семе на любовта, за да го посеете в болните, в 

страдащите, в злосторниците; и ако някой се чувства недостоен да го приеме, нека дойде при Мен, 

Аз ще знам как да го направя достоен, за да не се чувства презрян. Призовете Небесната си Майка, 

нейната божествена любов ще ви помогне в тази борба и ще ви отведе всички при Мен. 

8 Искам вие, хората, които съм учил, да поемете отговорността да водите новите множества, 

които ще дойдат след 1950 г., за да увеличават Моя народ и да бдят за това той да се храни с Хляба 

на вечния живот, както Аз го направих с вас. 

9 Не позволявайте Моето слово да бъде изопачено; бъдете бдителни, за да бъде винаги 

запазен духовният му смисъл, и се уверете, че тълкуването ви е правилно. Представете Моята 

истина и тя ще донесе живот, здраве и вяра на вашите братя. Ако Моето слово е светлина, която 

излиза от Мен, то трябва да се разкрие като факла във всеки, който го познава. Предлагам ви тази 

светлина, защото не искам да живеете в тъмнина. 

10 Усъвършенствайте духа си с Моята мъдрост, укрепете се, за да се борите за духовното си 

издигане. - Вие, които сте лишени от всякакви чувства, почувствайте Моята ласка, така че егоизмът 

на съществата около вас да не остави поражения в сърцата ви. - Питате ме: "Защо няма истинска 

любов между хората? Защо хората не практикуват истинско милосърдие?" И аз ви отговарям: 

Защото пресушихте извора с кристално чиста вода, който поставих в сърцето ви, защото се 

отдалечихте от изпълнението на Моя закон. 

11 Разделили сте се и не искате да знаете за нуждите на братята си; смятате се за чужденци, 

дори да живеете под един покрив. Ето защо се изненадахте, когато чухте Словото Ми, защото в 

него Аз изявявам любовта Си, търпението Си и прошката Си към всички Мои деца. 
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12 Аз не фаворизирам никого и ви моля да се обедините, да се обичате и да си прощавате. 

Вече ви дадох достатъчно време да размислите и да започнете нов живот. Простил съм ви 

грешките от миналото и ви давам възможност да се превърнете в Мои добри ученици. 

13 Книгата на живота се отваря пред вас, за да просветли всеки ум. Изучавайте всеки един от 

уроците му, не виждайте тайни навсякъде; днес всичко е ясно за ума. Погледни в тайните покои и 

узнай всичко, което ти давам. Вече не искам да бъда неразбираем баща за вас. Няма причина да 

Ме възприемате по този начин, защото всички Мои откровения бяха в рамките на вашето 

разбиране и всичко ви разкрих навреме. 

14 Не се притеснявайте излишно; всичко, от което смятате, че се нуждаете, е с вас. Поставих 

светлината Си в духа ти и ти поверих това, което е необходимо за запазването на тялото ти. Всички 

елементи ви служат, създал съм всичко, за да ви освежа, и всичко е полезно, ако го използвате с 

мярка. Причината за вашите страдания и тревоги е друга: духът не намира покой в това празно 

съществуване, което сте създали на земята, и неговото безпокойство ви се предава. Ако вземете 

решения за истинско усъвършенстване, колко добро бихте направили за себе си и как бихте си 

върнали изгубения мир. 

15 Ученици, подгответе се да говорите на човечеството за любов, прошка и справедливост. 

Забравете всичко, което принадлежи на света, за да се издигнете до областите на мира и 

съвършената любов. 

16 Вие се вслушахте в призива Ми и Ме потърсихте, за да научите урока Ми; едни искат 

насъщния хляб, други Ме търсят като лекар и съветник. Но някои идват само за да търсят Моето 

Слово и искат да открият някакъв недостатък в него; но Аз им казвам: Това слабо място, което 

търсите, няма да намерите в Моето учение. От друга страна, ако се вгледате в себе си, ще откриете 

несъвършенството там. - Тези, които са действали по този начин, не са разпознали Моето 

присъствие, защото са способни да тълкуват само човешките дела, но все още не са в състояние да 

разберат Божиите послания. Аз просветлявам всички и им прощавам неверието. 

17 Няма да позволя нито едно от децата Ми да се заблуди или дори да се изгуби. Паразитните 

растения превръщам в плодоносни, защото всички същества са създадени, за да постигнат целта 

на съвършенството. 

18 Искам да се наслаждавате на работата Ми с Мен. Още преди това Аз ви направих участници 

в Моите качества, защото сте част от Мен. Тъй като всичко принадлежи на Мен, Аз ви правя 

собственици на Моето дело. 

19 Всички вие, духове, имате Божествен Баща в Мен и ако съм ви дал човешки родители в 

материалния живот, то е било, за да могат те да дадат живот на тялото ви и да представляват 

Небесния ви Баща заедно с вас. Казах ви: "Да обичате Бога повече от всичко сътворено", и добавих: 

"Да почиташ баща си и майка си". Затова не пренебрегвайте задълженията си. Ако не сте признали 

с благодарност любовта на родителите си и все още ги имате на този свят, благословете ги и 

признайте заслугите им. 

20 Искам да сте вярващи, да вярвате в духовния живот. Ако сте видели братята си да 

заминават за другия свят, не си мислете, че те са далеч от вас, нито че сте ги загубили завинаги. Ако 

искате да се обедините с тях, работете, трудете се, печелете заслуги и когато дойдете на онзи свят, 

ще ги намерите там, където ви очакват, за да ви научат да живеете в духовната долина. 

21 Народе мой, вярваш ли, че твоят Бог е този, който дава това слово? - Защо тогава се 

усъмнихте в Мен, когато Ме призовахте в леглото на болките и целебният балсам не излекува на 

място болестта ви? Помнете, че ви изпитвам по много начини, защото искам да сте силни: защото, 

ако сте Мои ученици, трябва да преминете много изпитания, за да ви повярват. 

22 Вие сте потомци на Авраам, Исаак и Яков, които ви дадоха велики примери за вяра и 

послушание; въпреки че имате същия дух, не успявате да бъдете като тях.- Във всички времена съм 

изпитвал учениците Си. Колко пъти подлагах Петър на изпитание и само в един от тях той се 
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поколеба. Но не го съдете лошо за тази постъпка, защото когато вярата му се разпали, той беше 

като факла сред човечеството, проповядвайки и свидетелствайки за истината. 

23 Не осъждайте Тома; помислете колко пъти сте могли да схванете с ръцете си Моите дела и 

дори тогава сте се съмнявали. Не гледайте с презрение на Юда Искариотски, този любим ученик, 

който продаде Учителя си за тридесет жълтици, защото никога не е имало по-голямо покаяние от 

неговото. Аз се възползвах от всеки един от тях, за да ви оставя учения, които да служат за пример 

и да останат завинаги в паметта на човечеството. След нахалството си те се покаяха, промениха се 

и се отдадоха безрезервно на изпълнението на мисията си. Те бяха истински апостоли и оставиха 

пример за всички поколения. 

24 Елате в Духовната долина, за да разберете Словото Ми. Докато слушате Моето учение, се 

отдалечете от грижите на света и оставете Моята светлина да озари духа ви. Насърчавам вярата ви 

и ви напътствам винаги, за да се подготвите да се радвате на вечен живот. 

25 "Гледайте и се молете" - повтарям ви отново и отново, но не искам да свиквате с тези 

съвети, а да ги обмисляте и да действате според тях. 

26 Казвам ви да се молите, защото онези, които не се молят, се отдават на излишни, 

материални и понякога налудничави мисли, които, без да го осъзнават, насърчават и подхранват 

братоубийствени войни. Но когато се молиш, мисълта ти, сякаш е меч на светлината, разкъсва 

завесите на мрака и примките на изкушението, които днес държат в плен много хора; тя насища 

обкръжението ти с духовна сила и противодейства на силите на злото. 

27 Не се отчайвайте пред лицето на борбата, нито се отчайвайте, ако все още не сте 

постигнали успех. Осъзнайте, че вашата задача е да се борите докрай, но трябва да имате предвид, 

че само много малка част от тази работа по обновяването и одухотворяването на човечеството ще 

ви се падне. 

28 Утре ще напуснете поста си и други ще дойдат да продължат работата ви. Те ще направят 

още една крачка напред и така Моето слово ще се изпълнява от поколение на поколение. 

29 Накрая всички клони ще се обединят с дървото, всички народи ще се обединят в един 

народ и на земята ще се възцари мир. 

30 Молете се, ученици, и се усъвършенствайте във възвисяването си, за да могат думите ви на 

наставление и любов да намерят отзвук в сърцата на вашите братя. 

31 Истина ви казвам: Ако този народ, освен че разбере съдбата си, вече изпълни задачата си, 

човечеството ще получи благодат чрез молитвите му. Но все още ви липсва милосърдие, за да 

почувствате съседите си като истински братя, да забравите различията в расите, езиците и 

вероизповеданията и освен това да изтриете от сърцата си всяка следа от обида към онези, които 

са ви наранили. 

32 Ако успеете да издигнете чувствата си над това огромно човешко нещастие, във вас ще се 

надигне най-сърдечната и искрена молба за вашите братя и тази вибрация на любовта, тази 

чистота на чувствата ви ще бъдат най-мощните мечове, които унищожават мрака, създаден от 

войните и страстите на хората. 

33 Болката те е подготвила, Израел, в робството ти си се пречистил; затова ти си подходящ да 

се грижиш за страдащите. 

34 Бдете, люде Мои, бъдете като птиците, които възвестяват новия ден, и събуждайте 

заспалите, за да могат те първи да получат светлината, а после да им кажа: Този, който наистина ви 

обича, ви поздравява в този момент. 

35 Всички, които се приближат, за да Ме слушат, ще усетят ласката на Моето слово, ще се 

почувстват помазани от Моята любов и обсипани с духовни блага. 

36 Щастлив съм, защото видях, че сте оставили всичко, за да бъдете на Моята трапеза, и то 

защото знаете, че Моето Слово е вашият хляб и вашето блаженство на земята. 

37 Това указание влиза в сърцето ви, където са се родили решенията за подобрение и 

благородните чувства. 
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38 Ако си страдал много и си плакал, докато не си бил готов да отвориш вратите на сърцето си 

за Мен, истина ти казвам: който е страдал много, същевременно е изкупил прегрешенията си и ще 

му бъде простено. 

39 Изстрадали сърца, успокойте болката си и елате при Мен. Просветете се със светлината на 

съвестта си и вървете с радост по пътя на Моите учения. 

40 Станете здрави в Мен, забравете скръбта си и обичайте. Този, който има любов, има всичко; 

този, който казва "любов", казва всичко. 

41 Но когато разберете, че всичко, което е излязло от Мен, е съвършено, хармонично и 

красиво, вие се питате: "Защо тогава Божиите деца живеят, разрушавайки и унищожавайки света? 

Каква сила ги подтиква да преценяват погрешно и да унищожават, въпреки че са произлезли от 

чистия източник на Отец? Какви са тези сили и защо Бог, със Своята неограничена власт, не е спрял 

напредъка на хората, които разрушават мира? Защо Той допуска злото сред хората?" 

42 Слушайте, ученици: Човек притежава като духовни дарове свободна воля и съвест; всички 

идват на света, надарени с добродетели, и могат да ги използват. В духа им е светлината на 

съвестта, но едновременно с развитието на тялото се развиват и страстите, злите наклонности, 

които се борят с добродетелите. Бог позволява това да се случи, защото без борба няма заслуги и 

затова тя е необходима, за да се издигнете по духовния път. Каква би била заслугата на Божиите 

деца, ако не се бореха? Какво бихте направили, ако живеехте изпълнени с щастие, за каквото 

копнеете в света? Можете ли да очаквате духовен напредък, когато сте заобиколени от удобства и 

богатство? - Бихте стояли на едно място, защото там, където няма борба, няма и заслуги. 

43 Но не ме разбирайте погрешно, защото когато говоря за борба, имам предвид това, което 

развивате, за да преодолеете своите слабости и страсти. Само тези борби позволяват на хората да 

овладеят егоизма и материалните си желания, за да може духът, просветен от съвестта, да заеме 

истинското си място. 

44 Одобрявам тази вътрешна борба, но не и тази, която хората водят в желанието си за 

самоизтъкване, заслепени от амбиция и злоба. 

45 Грохотът и безобразията на братоубийствените войни са заличили чувствителността на 

човешкото сърце и са попречили на проявата на по-висши чувства като милосърдие и състрадание. 

46 Не искам да ви кажа, че всички са такива, не, защото все още има хора, в които има 

нежност, състрадание и любов към ближния, които стигат дотам да се жертват, за да му спестят зло 

или да го избавят от някакво изпитание. Ако някои хора ви дават тази помощ, какво ли няма да 

направи вашият небесен Отец за вас, които сте Негови деца? Тогава как бихте могли да мислите, че 

Той ще ви изпрати болка и опустошение? 

47 Аз съм същият Учител, който ви говори през Втората епоха за пътя към Небесното царство; 

Аз съм същият Христос, който проповядва истината през вековете, вечните учения, които са 

неизменни, защото са откровения, произлизащи от Моя Дух. 

48 Познайте в Мен Отца, защото истина ви казвам: Христос е едно с Отца от вечността, преди 

да са съществували световете. Във Втората епоха този Христос, който е един с Бога, стана човек на 

земята в благословеното тяло на Исус и така стана Син Божи, но само по отношение на Своето 

човечество; защото ви казвам отново, че съществува само един Бог. 

49 Понякога си мислите, че ви говоря твърде много от духа и забравям човешките ви нужди и 

тревоги. На това аз отговарям: "Търсете Божието царство и Неговата правда, а останалото ще ви се 

даде отгоре. Тогава при вас ще настъпят мир, спокойствие, разбиране, прошка и любов, а в 

материалната сфера ще имате всичко в изобилие. 

50 Аз знам и разбирам всичките ви нужди и се заемам да облекча всичките ви тревоги според 

Моята воля и ако понякога сте се чувствали разочаровани, защото не съм ви дал веднага това, за 

което сте помолили, вие не сте по-малко обичани от Отец заради това; това се е случило, защото е 

толкова полезно за вас. 
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51 Много от Моите малки деца обясняват страданията си с несправедливостта на съдбата и 

вярват, че са забравени от своя Отец. Сега ви питам: За какво ви е послужило Моето Слово? 

Мислите ли, че Господ, Авторът на живота, няма силата да поправи болестите ви или че не може да 

ви помогне в нещо материално, което не ви помага в духовното ви издигане? 

52 Давам ти само това, което е за твое добро. Колко молби отправяте, които биха ви 

причинили само неудобства или нещастия, ако ви бъдат изпълнени. 

53 Човекът, който се уповава на Бога и благославя съдбата си пред Него, никога не я проклина 

и не иска това, което не му е дадено. 

54 Когато е беден или болен и сърцето му страда, той се надява с доверие на волята на своя 

Господ. 

55 Понякога Ми казвате: "Господи, ако имах всичко, ако не ми липсваше нищо, щях да 

сътруднича на Твоето духовно дело и да се занимавам с благотворителност." Но знайте, че като 

хора сте непостоянни и че всички днешни решения, тъй като не притежавате нищо, ще се 

променят, ако ви дам всичко, което желаете. 

56 Само любовта на Бога към Неговите деца е неизменна. 

57 Предварително знам, че бихте загинали, ако ви дам изобилни дарове, защото познавам 

вашите избори и слабости. 

58 Знам, че когато човек има изобилие от материални блага, той се отдалечава от Бога, защото 

все още не е способен и подготвен да разбере своя Господ. 

59 Осъзнай колко много те обичам и изобщо не те забравям; просто не искам да загинеш. 

60 Отвърнете се от суетата на света, дойдете при Мен с убеждение, с любов, а не с болка. 

61 Не отпадайте от вярата, когато сте в нужда, защото ако за духовното ви развитие беше 

полезно да се освободите от бедността, щях да ви дам всичко в изобилие. 

62 Помнете, че Отец направлява съдбата на Своите деца с върховна справедливост и 

съвършенство. 

63 Това са времена на изпитания, болки и горчивина, времена, в които човечеството страда от 

последиците на толкова много взаимна омраза и злоба. 

64 Вижте бойните полета, където се чува само ревът на оръжията и виковете на ранените, 

планините от обезобразени трупове, които преди това са били здрави тела на млади хора. Можете 

ли да си ги представите как прегръщат майка си, съпруга си или сина си за последен път? Кой може 

да измери болката от тези сбогувания, ако сам не е изпил тази чаша? 

65 Хиляди и хиляди измъчени родители, съпруги и деца са видели как техните близки се 

отправят към полето на войната, омразата и отмъщението, принудени от алчността и арогантността 

на няколко души без светлина и без любов към ближните. 

66 Тези легиони от млади и енергични мъже не можаха да се върнат по домовете си, защото 

бяха оставени разкъсани по полетата; но ето че земята, майката земя, по-милостива от хората, 

които управляват народите и смятат, че са господари на живота на своите ближни, отвори утробата 

си, за да ги приеме и покрие с любов. 

67 Вижте керваните с мъже от всички възрасти, с жени и деца, които бягат от разрухата и с 

мъка търсят място за подслон и покой. Нозете им вече са изпочупени и кървят, сърцата им вече не 

издържат на болката, но в дълбините на същността им все още има искрица надежда. 

68 Молете се, хора, молете се за тях и Моята нежност, обединена с вашите мисли, ще се 

спусне над тях, за да ги защити и покрие с мантията на любовта Ми. 

69 Замислете се за причината за братоубийствените войни и за разрушенията, които те 

причиняват, и ще разберете, че не сте толкова нещастни, колкото си мислите. Тогава оплакванията 

ви ще престанат и вече няма да Ми казвате: "Господи, аз съм най-нещастният на земята; дали 

защото си ме забравил?" 

70 Вижте как войната унищожава всичко! 
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71 Погледнете тези възрастни родители, които очакват завръщането на любимите си хора; 

гладът пулсира пред портите им, а самотата е техен спътник. 

72 Тези, които имаха достатъчно сили да ходят, избягаха; инвалидите трябваше да останат и да 

приемат това, което им се случи. Мрачните им мисли се проясниха едва когато Ме умоляваха в 

молитвата си: "Господи, не Ме оставяй". 

73 Само аз познавам болката, която крият майките, изоставени от човешката злоба. 

74 Аз съм единственият, който им казва в тишината и самотата на техния живот, че не са 

изоставени в Моето царство. 

75 Молете се, народе Мой, и помислете за високомерието и амбицията, които покълват в 

мозъците на хора, които са донесли разруха, отчаяние и смърт на други, които не са виновни за 

това. 

76 След като размислихте върху думите Ми, все още ли мислите, народе Мой, че сте най-

нещастните на земята? Вие Ми отговаряте: "Не, Учителю, ние бяхме в грешка, защото забравихме 

другите и мислехме само за себе си, смятайки, че борбата за насъщния хляб е най-горчивата чаша, 

която човек може да изпие." 

77 На това ви казвам, че трябва да се чувствате богати, защото чувате божественото Слово, 

което ви храни и укрепва, и все още се радвате на малко спокойствие. 

78 Все още можете да разчитате на няколко дни почивка, но дори този край на земята ще бъде 

разтърсен от болка; така че няма да остане място в този свят, което да не е било пречистено. 

79 Всичко, което ви каза Моят апостол Йоан, сега се изпълнява дума по дума и събитие по 

събитие. 

80 Всички тези знаци, изпитания и беди, от които страда човечеството, са най-осезаемото 

доказателство, че една епоха е към своя край, за да отстъпи място на нова епоха. Такива събития 

не ви се случват за първи път, но ако Ме разбирахте и бяхте подготвени, щяхте да приемете тази 

преходна стъпка спокойно, без да се притеснявате. 

81 Наближавате средата на един век и сте преживели много неща. Какви изненади, събития и 

изпитания ви очакват през следващия половин век? 

82 Казвам ви само това, което многократно съм казвал на Моите апостоли от Втората епоха: 

"Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение!" 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 10  
1 Отговорете на въпросите на съвестта си в този благословен час, защото е време за съд. 

2 Ти си пред своя Съдия, защото е необходимо да те докосна за миг с Моето правосъдие; но 

наистина ти казвам, че Моят съд е любящ и справедлив. 

3 Аз ви давам големи доказателства през цялото време, докато живея сред вас. Защо не Ми 

вярвате всички? Искаш ли да те изоставя на произвола на човешката злоба? - Не се отклонявайте от 

пътищата на света. Елате при Мен, Аз съм пътят, който ви води към истинското щастие. 

4 Поверих на вашия народ мисия на мир, а не на война; разберете, че в него звучи Моето 

Божествено Слово, в което ви разкрих, че Новият Йерусалим се намира в Духовната долина и че в 

него (Новия Йерусалим) трябва да влязат всички духове по пътя на духовното висше развитие и да 

станат негови обитатели. 

5 И до ден днешен Ми показвате житниците си с малко семена, защото не използвате нивите, 

които постепенно ви предоставям. Братята ти умират пред очите ти, а ти оставаш недокоснат. 

6 Не мислите ли, че по този начин скривате Моя закон? Знаеш много добре, че именно ти 

отдавна си сключил завет с Мен - завет, който остана вписан в Книгата на живота. 

7 Сърцето ви признава, че все още сте като отчаяни войници. 

8 Слушайте Ме, хора, защото ще дойдат изпитания, които ще ви събудят и ще ви дадат 

стоманата, която ви липсва. 

9 Необходимо е вярата и знанията ви да станат големи, за да разберете, че в този живот 

трябва да бъдете пазители на мира чрез своите мисли и молитви. 

10 За вас започва нова година, за която ще Ми дадете отчет. Давам ви това време за 

подготовка и за борба. 

11 Когато се подготвите, няма да плачете и няма да изпитвате болка в сърцето си. Но не 

предизвиквайте Моята справедливост чрез непокорство, защото тогава със сигурност ще трябва да 

изпиете чашата на горчивината. 

12 Станете Мои работници, защото нивите очакват вашето семе на любовта. Илия, неуморният 

Пастир, вече е подготвил пътищата и нивите, за да можете да вземете оръдията си и да започнете 

да обработвате нивите. 

13 Работата ви е много деликатна, но няма да е нито трудна, нито уморителна. Пред 

нажеженото до бяло слънце на Моето правосъдие майчината мантия на Мария винаги ще бъде 

като благотворен облак, който ще ви осигурява небесната си закрила, а Моят глас, подобен на 

птичи трели и гукане, ще ви радва, за да направи работата ви приятна. 

14 Възлюбени ученици, Моят глас ви говореше неуморно през Третата епоха, Моето Слово се 

появи като блестящ фар, който показва пътя на изгубените затворници. 

15 С Моето учение Аз ви дадох духовна сила не само да издържите на превратностите на този 

свят, но и да изпълните духовната задача, която сте поели в това време. 

16 Не всички ще ви посрещнат с отворени обятия, когато разпространявате Моето учение; 

някои ще поставят примки, за да ви повалят. 

17 Битката ще избухне, защото както има хора, които имат силата да вършат добро, така има и 

такива, които имат силата да вършат зло. 

18 Пречиствам ви и ви подготвям духовно и физически, за да можете да разберете 

вдъхновението на Отца и по-късно да го предадете на братята си в същата чистота, в която ви го 

предадох. 

19 Ще докажете, че това учение не е теория, че не е взето от книгите, че съдържа в себе си 

истината на посланието на Светия Дух. 

20 Подготвям ви, защото животът на земята ще се променя всеки ден и това, което днес е 

"мир", утре ще бъде война; това, което днес изглежда на хората като "светлина", утре ще ги 

заблуди. Човечеството подготвя многобройните си оръжия за битка; имате ли готови своите. 
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21 В молитвата и в практикуването на Моето учение хората ще намерят светлината. 

Действайки според Моя закон, новите Ми войници ще намерят сили, а когато настъпят дни на 

болка, ще се обедините, за да се окуражите и да се молите за всички. 

22 Моят закон ще бъде ковчегът на спасението в това време. В интерес на истината ви казвам: 

когато водите на Потопа се отприщят от нечестието, болката и нещастието, хората от другите 

народи ще идват на дълги опашки в тази земя, привлечени от нейната духовност, гостоприемство и 

мир; и когато опознаят това откровение и повярват в онова, което изрекох като Светия Дух при 

Моето ново идване, Аз ще ги нарека "израилтяни по Дух". Сред тези множества ще бъдат Моите 

пратеници, които ще изпратя обратно в техните народи, за да донесат божественото послание на 

Моето Слово на техните братя. Но не всички ще дойдат в този народ, за да узнаят учението, което 

ви донесох, защото мнозина ще го получат духовно. 

23 Тогава ще видите колко много хора, които никога не са Ме чували, подобно на великите 

апостоли, ще се издигнат, изпълнени с вяра, любов и ревност, пренебрегвайки страховете и 

предразсъдъците, които не сте успели да преодолеете, и ще влязат навсякъде, където се отвори 

врата, за да свидетелстват за Моето Слово. Те няма да се страхуват от секти и религии, защото 

вместо да ги смятат за врагове, ще ги възприемат като братя. 

24 Не гледайте на никого по този път като на чужденец, приемайте братята си с отворени 

сърца и им давайте наставленията, които ви дадох. 

25 По-късно, когато Моите пратеници се разпръснат по света, всички те ще се чувстват 

обединени в своята мисия. 

26 "Работникът" ще обработва земята, ще прокарва бразди и ще посява семената си с вяра и 

копнеж да пожъне богата реколта. Но Учителят ви казва: не забравяйте винаги да избирате 

подходящата почва, за да не се провали семето. Винаги ще събирате плодове, които отговарят на 

любовта, с която сте ги отглеждали. 

27 Всички вие ще можете да бъдете "работници на Моята нива", но е необходимо 

предварително да почувствате и да разберете тази задача. 

28 Целта на тази работа е да премахна тъмната превръзка от невежите и фанатиците, да ги 

науча, че Аз съм Единственият Бог, на когото всички трябва да служат. Подготвям ви да се покажете 

като пример за другите, тъй като сте успели да отворите очите си за светлината и смирено да 

признаете, че сте били невежи. 

29 Чрез теб ще посея семето Си и по-късно ще пожъна плодовете на изпълнението на Моя 

закон. Братята ви ще ви попитат как сте получили това учение, какво е естеството на Моите 

прокламации и защо следвате този път; и на всеки въпрос ще отговорите с абсолютна истина. 

Защото ако не знаете как да се защитавате с истината, няма да сте силни и ще останете губещи; 

тогава семето няма да може да покълне. 

30 Не искам да не можете да пожънете реколта в края на битката, след като сте се отвърнали 

от изкушенията на света, за да Ме чуете, и сте се нарекли Мои ученици. Не би било справедливо да 

пожънеш разочарование и горчивина само защото не си се научил навреме да защитаваш Моето 

дело, като го изучаваш и вникваш в него, за да можеш да се справиш с изпитанията. 

31 Моето учение е една-единствена доктрина, мъдро предадена в много форми, за да я 

разберете, и към която няма какво да добавяте. И въпреки че това е закон, Аз не искам да ви го 

налагам, защото ще изпаднете в лицемерие; ще демонстрирате изпълнение, докато с действията 

си ще нарушавате Моя закон. 

32 Поставих съвестта в твоето същество, за да бъде тя водач във всички твои пътища, тъй като 

съвестта е способна да различава доброто от злото и справедливото от несправедливото. С тази 

светлина няма да бъдете измамени, нито пък ще бъдете наречени невежи. Как би могъл 

спиритуалистът да измами ближния си или да се опита да измами себе си, ако знае истината? 

33 Във Втората епоха един богат младеж се приближил до Исус и Му казал: "Учителю, вярвам, 

че заслужавам царството, което обещаваш, защото действам според Твоето учение." Исус го 
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попита: "Ти изпълняваш ли закона?" А младежът отговори: "Да, Господи, постя, отнасям се добре с 

братята си, не правя зло никому и давам част от богатството си за поддържане на храма." Тогава 

Исус му каза: "Ако искаш да Ме последваш, раздай на сиромасите каквото имаш и Ме последвай." 

- Но младежът притежавал толкова много, че не искал да се откаже от богатството си и предпочел 

да се отдели от Господ. Мислеше, че е изпълнен, и се заблуждаваше. 

34 Колко често съм ви казвал: практикувайте активна любов към ближния, нека тази 

добродетел стане видима, но не я носете на показ, защото тогава тя вече няма да е безкористна 

помощ и ще се излъжете. 

35 Ученици, ако не искате да изпаднете в грешка в практикуването на Моето учение, 

изследвайте действията си с помощта на съвестта си; ако тя ви обвинява, изследвайте себе си 

отдолу нагоре, открийте грешката и я поправете. Съвестта ви е огледало, в което можете да видите 

дали сте искрени, или не. 

36 Спиритистът трябва да бъде разпознат по действията си, които, за да са истински, трябва да 

са продиктувани от съвестта. Който постъпва така, ще се чувства оправдан в духа си да се нарича 

Мой ученик. 

37 Кой ще може да Ме измами? - Никой. Но аз не ви съдя по това, което правите, а по 

намерението, с което го правите. Аз съм в твоето съзнание и отвъд него. Мислите ли, че не мога да 

знам действията ви и техните намерения? 

38 Подгответе се за битка, за да не бъде Моят народ разбран погрешно заради лошите ви 

действия, защото често признаването или непризнаването на Моето учение ще зависи от вас. Но аз 

ви питам: Какво може да затъмни Моето Слово, тъй като то е самата Истина, тъй като е чистота и 

съвършенство? - Нищо. Но поради липса на удовлетворение може да пропуснете възможности да 

спечелите заслуги и да повдигнете духа си. 

39 Ако някой не познава Моята истина, то е защото не е дошъл да пие от извора на мъдростта, 

който е Моето Слово и който прелива с кристалните си води за всеки жаден. 

40 Истината, която открих на първите, на патриарсите, пророците и праведните, е същата, 

която ви представям днес, защото Моето учение, което получавате, е закон за всички времена. Аз 

само ви уча на пътя, за да можете да продължите житейското си пътешествие към целта. 

41 Ученици, ето Моето Слово, в което винаги ще намерите Моята истина; ако обаче дадете 

погрешни или сложни тълкувания, ако промените Моето учение или го представите в объркан вид 

на (духовно) нуждаещите се, ще пожънете лоша реколта. 

42 Внимавайте как предавате Моето учение и как говорите за него, защото вие сте отговорни 

за много голямо наследство. 

43 Аз съм собственикът на семето, а вие сте работниците, направете така, че то да покълне, да 

разцъфне и да даде плод, както ви научих. 

44 Въпреки това не се чувствайте като слуги или роби. Чувствайте се свободни да обичате и да 

работите в рамките на My Work. Аз съм светлината, която осветява пътеките, а вие сте 

пешеходците, които избират пътя. 

45 Ако някой върви като слепец и не вижда тази светлина, ако някой е муден и затова не я 

намира, ако някой се отклонява от пътя, не Ме обвинявайте, защото където и да сте, Аз ще ви 

говоря в различни форми. Осъзнайте, че този, който иска да Ме намери, трябва да положи усилия. 

46 Моето Слово влиза в сърцето ти, както житото в плодородна почва, и когато го приемеш, 

трябва да го накараш да разцъфти и да се размножи. 

47 Изучавайте това слово, за да познаете съдържанието му, и действайте по него, за да 

осъзнаете стойността му; и не запазвайте знанието, което придобивате чрез изучаване, само за 

себе си, а го направете достояние на човечеството. С радост ще видите, че то е добре прието от 

вашите братя, и ще видите как те се пробуждат за любов и вяра. 
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48 След този период хората ще дойдат при вас в търсене на Моето учение и без да са чували 

Словото Ми, предадено чрез "рупорите", ще разберат, че съм дошъл отново, и ще бъдат сигурни, 

че съм говорил на човечеството в тази форма. 

49 Ще дойде моментът, когато словото Ми ще се разпространи сред всички народи, а Моите 

заповеди, дадени по това време, ще придобият живот и сила през вековете. Всеки, който се 

подготви, ще почувства присъствието Ми в духа си и накрая човекът ще се подчини на Моя закон. 

Свободната воля ще бъде правилно разбрана от него и той ще върши праведни дела в рамките на 

Моя Божествен закон. 

50 Отново ви оставям следата, за да Ме последвате. Когато тръгвате да търсите хора, за да им 

донесете Благата вест, не ги молете да ви слушат. 

Изпълнявайте достойно задачата си и тези, които ви повярват, ще бъдат онези, които съм 

избрал, за да ги направя Мои ученици. - Ще се носят слухове, че Учителят се е завърнал, за да 

призове новите Си апостоли, и вие ще свидетелствате за тези прояви, разкривайки им, че вие също 

сте се завърнали на земята, вие, които бяхте с Мен през Втората епоха и чухте Словото Ми в 

Галилея и Юдея. Но ако се съмняват в теб, кажи им да се замислят върху Моите думи и върху 

пророчествата, дадени на Моите апостоли, и тогава ще разберат, че това е истината. 

51 На вас, които Ме слушате, Аз давам Словото Си чрез посредничеството на носителите на 

гласа; по-късно ще дойдат други поколения, които ще изучават всичко, което съм говорил и което 

ще бъде запазено в печатни издания и ще напълни дебели томове. 

52 Аз съм Животът и ви оживявам във всеки един момент, но трябва да се боря с вашите идеи 

и мисли. Делата ви носят болка и смърт, а вие не знаете как да Ме потърсите, за да станете силни в 

доброто. Защо не идвате при Мен? Кой ме е призовавал и не е усещал присъствието Ми? Колко 

много те обичам и винаги съм те обичал! Още преди да те създам, те възлюбих в Себе Си и от 

момента, в който се появи от Моя Дух, ти получи Моите дарове и Моите заповеди за всички 

времена. 

53 Земята, по която вървите днес, не е вашият вечен дом, не е обетованата земя; затова винаги 

копнеете за друг, по-висш живот, стремите се към съвършенство, защото то ви се полага като 

вечно наследство; то е състоянието на възвишеност, което духът ви ще постигне след големи 

борби. Не се задоволявайте със земни блага, защото знаете, че сте предопределени да познаете 

съвършения, духовен живот с всичките му благодати и красоти. 

54 Не очаквайте вашите братя да се обновят само чрез Моето Божествено дело, без да са се 

борили за това. Вашата задача е да работите за изграждането на основите на едно ново 

човечество, което обича и се подчинява на Моя закон. За тази цел молитвата е най-доброто ви 

оръжие. 

55 Говоря на умовете и сърцата на всички хора, грижа се за тях и ще дойде време, когато те ще 

могат да се свързват с Мен от дух на дух и тогава няма да има тайни между Отец и Син. Подгответе 

се за онова време, когато вече няма да се изявявам чрез човешкия ум. 

56 Запишете словото Ми за следващите поколения и се пазете да не изпълнявате правилно 

нарежданията Ми. Не искам Моите нови ученици, които ще познават Словото Ми само чрез 

Писанията, да откриват несъвършенства в Моето учение в резултат на липсата на подготовка. 

Моята воля е цялото съдържание и истината на Моето дело да се съдържат на тези страници. В 

тази книга, която ви поверих, съм обединил Моето Слово, разкрито в три времена, и всичко, което 

е останало скрито или забулено в мистерия, ще разберете, когато се обедините от дух в дух с 

Моята Божественост. 

57 Истина ви казвам, че ако вярвате, че Моето проявление в този момент не е събитие и че с 

вашето изчезване Моето дело ще приключи, нямате представа за неговия обхват, нито пък сте 

видели светлината на Шестия печат, която осветява и съживява всички сътворени неща и бележи 

нов етап в усъвършенстването на духа. 
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58 Ако виждахте смирението на духа си, когато слушахте Моето Слово, вашата "материя" 

щеше да се обедини със същата и да образува една воля; но телесната обвивка е пречка за 

духовния ви напредък. Вижте в това борбата и необходимите заслуги за вашето духовно издигане. 

59 Когато се чувстваш потиснат от изпитанията на живота, прилепи се към Мен и ще бъдеш 

силен и никой няма да разруши мира ти, нито да те лиши от наследството ти. 

60 Искам да те виждам винаги да гориш в любовта си, за да не си като гробниците, които са 

горещи само докато слънцето изпраща лъчите си и изстиват отново към вечерта, когато се скрива. 

61 Не се трогвайте само когато чувате словото Ми, но Ме обичайте и се обичайте винаги един 

друг, както Аз ви обичам. 

62 В благодарните си сърца съм чувал тази молитва: "Господи, неуморно ни даряваш толкова 

много блага". Но аз ви казвам: Аз съм твоят Баща и виждам нуждата ти. как да не се раздвижи 

Моят Дух в молитвата ти? Утеших те в уединението на спалнята ти и те просветих, за да може 

духовната ти молитва да бъде полезна. 

63 Оставям паметна книга в сърцето на Моите ученици, така че след 1950 г., когато словото Ми 

вече няма да се чува чрез човешкия ум, те ще бъдат тези, които ще предадат посланието Ми на 

човечеството. 

64 Колко много поучения сте чули и научили в тези незабележими молитвени домове, където 

Моето Слово става известно, въпреки че в тях няма обреди, олтари или изображения; тук вече не 

сте усещали празнота в сърцата си. 

65 Блажени сте вие, които Ме слушате с кротост и смирение, защото утре ще смаете тълпите с 

дълбокия смисъл на словото си. 

66 Ученици, сега е моментът да осъзнаете величието и чистотата на Моето дело, така че когато 

го провъзгласявате в бъдеще, действията ви да бъдат в съответствие с Моето учение. 

67 Тълпите се приближават към този народ; бъдете подготвени; не искам да ви изненадат, 

като постъпят несправедливо, защото могат да кажат: "Това ли са новите ученици на Господа?" 

68 След като ви говорих толкова много, не искам да намерят житницата ви празна откъм 

добри дела. 

69 Утре ще бъдете изпитани и подложени на изпитание от хора, които искат да ви видят слаби, 

за да ви обвинят и да отрекат Моята истина. 

70 Не очаквайте Моето Слово, написано в книги, само да извърши чудото на обръщането на 

човечеството; необходимо е велики войници на Моето Дело да се издигнат, за да запечатат и 

потвърдят Моята Истина със своята вяра, смелост и любов като оръжие. 

71 Няма да е необходимо да питате дали пътят е чист или не, нито да търсите тълпи, защото Аз 

ще се погрижа да поставя нуждаещите се на пътя ви. 

72 Необходимо е сред човечеството да се появят хора, които да признаят величието на Моя 

закон и да го накарат да бъде признат. 

73 Вие, които Ме чухте в това време, бъдете велики чрез смирение, чрез Моето слово, чрез 

вашата добродетел и добро изпълнение на Моя закон! Но не си мислете, че ще бъдете най-велики 

сред човечеството, защото сте Ме чули. Колко много хора, които са далеч от Моите учения, в деня, 

в който те чуят, твоето свидетелство ще бъде достатъчно, за да извършат по-големи дела от твоите. 

Вие ще се радвате много на това, защото тези дела ще бъдат плод на вашето изпълнение. 

74 Сега ви укрепвам и затварям раните, които човечеството ви е нанасяло, за да имате 

необходимата стомана, когато битката започне. 

75 Осъзнайте, че светлината на Шестия печат ви осветява, Шестият светилник осветява 

човечеството; но въпреки че всички са озарени от тази светлина, някои осъзнават, че живеят в 

значимо време, а други оставят всички учения да минат без внимание. 

76 Защо, ако всички сте създадени равни, не притежавате вяра? - Заради свободната ви воля и 

различното развитие на духа ви. Ето защо, докато някои се надяват, че висша светлина и висша 
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сила ще ги водят, други се доверяват на собствените си сили, а когато те им липсват, се чувстват 

изгубени. 

77 Отдавна вашият дух е излязъл от Мен, но не всички са напреднали по един и същи начин по 

пътя на духовното развитие. 

78 Всички съдби са различни, дори и да ви водят към една и съща цел. За едни са запазени 

тези изпитания, а за други - онези. Едно същество върви по един път, а друго - по друг. Всички вие 

не сте се появили в един и същи момент, нито пък ще се върнете по едно и също време. Някои 

вървят отпред, други отзад, но целта очаква всички. Никой не знае кой е близо до нея и кой се лута 

далеч от нея, защото все още сте твърде малки, за да притежавате това знание; вие сте хора и 

суетата ви ще бъде вашата гибел. 

79 Отец казва на всички вас да постоянствате, а на онези, които имат вяра, казва да осветяват 

пътя на онези, които ходят в тъмнина. 

80 Замислете се дълбоко върху своя житейски път и ще видите, че понякога сте вървели 

енергично, понякога бавно; друг път сте падали и после отново сте се издигали, докато най-накрая 

сте успели да направите по-сигурна и по-стабилна крачка. 

81 Само аз знам как се развиваш, макар че трябва да ти кажа, че истинският висш дух знае за 

своя напредък, без да се възгордява. 

82 Благодарение на дарбата на интуицията можете да разберете дали походката ви е 

прекалено бавна, или сте в спираща дъха крачка, дали сте спрели, или според вас сте стъпили 

здраво на земята. 

83 Чрез съвестта си можете да разберете дали пътят, по който вървите, е позволен, или сте го 

пропуснали. 

84 За да оставите благотворна следа от вашето преминаване през света на онези, които идват 

след вас, е необходимо да изпълните Моя закон; с него ще оставите велики дела, а паметта и 

примерът ви ще бъдат незаличими. 

85 Ученици, аз съм скакалката, под чиито крила живеете като млади птици. Казвам ви също, че 

Шестият печат е единственият, който е отворен и ви просветлява в този момент. 

86 Осъзнайте, че много от Моите работници, които бяха първите ученици на спиритизма, са 

изпаднали в сериозна грешка, вярвайки, че печатите са места за събиране, че печатите са 

разхлабени в този народ и че те са техните собственици. 

87 Аз ги карам да усещат Моята справедливост непрестанно, защото в този момент те са като 

първородни, които Аз призовах и поканих на Моята трапеза, на които запазих Моето Слово на 

любов. Те вървят по улиците на света, носейки своите дарове и поръчки, без да искат да знаят 

какво носят. Те вярват, че изпълняват Моя закон, и осъждат братята си. 

88 Те не знаят къде отиват, нито подозират величието на Моето дело и когато ги призовах да 

Ме чуят над човешкия ум и ги попитах: "Вярвате ли в Моето присъствие в тази форма?", много от 

тях се отрекоха от Мен. 

89 Казах им: Покажете Ми множеството си последователи, избройте Ми чудесата, които сте 

извършили, но те Ми показаха много малко плодове. Посочих им огромните тълпи, които се 

събират там, където се чува Словото Ми, безбройните свидетелства за Моята сила и им напомних: 

"Дървото ще се познае по плодовете му." - Това е Шестият печат, под чиято светлина всички трябва 

да Ме последвате. Днес Шестият светилник, който е Божественото Слово, ви просветлява. 

90 Ето, сред Моя народ има синове на съмнението и синове на вярата, такива, които се 

отричат от Мен, и такива, които Ме следват: Единият е склонен към материализъм, а другият се 

стреми към духовност. Това е главната причина за вашите раздори в този момент. 

91 Но Моето учение е светло като светлината на деня. 

92 Божият Агнец развърза печатите и само той ще може да ги запечата отново. 

93 Новият Йерусалим не е нито в този народ, нито в който и да е друг; този град е духовен, 

въпреки че ще можете да го обитавате от този момент нататък. 
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94 Илия не е този, който разхлабва печатите; той е предвестник, за да може шестият печат да 

бъде разхлабен и разкрит навреме. Илия представлява Шестия печат и неговата мисия е много 

висока; той ви разкри, че за вас започва ново време на откровение. 

95 Седемте църкви в Азия, които бяха светилища, където гласът на Моите апостоли прозвуча 

като послание до всички поколения народи, са красив образ на Книгата на седемте печата. 

96 Роке Рохас дойде на света с мисията да бъде първият орган за комуникация, чрез който 

Илия призова първите работници от Третата епоха, а сред първите, които получиха поръчения, се 

появи девойка с необходимата духовност и посвещение, за да може в нея да се осъществи чудото 

на Моето проявление чрез човешкия ум. Оттогава и чрез това посредничество Моето Слово посочи 

периода на това проявление, който започна с проявлението на Илия и който ще продължи от 1866 

до 1950 г. 

97 Много органи за разбиране бяха подготвени, за да имате Моето неизчерпаемо Слово, което 

е източник на мъдрост и откровения до последния момент на Моето проявление. 

98 По-късно ще настъпи времето на одухотворяването и въпреки че вече няма да чувате 

Словото Ми, ще Ме усещате по-близо до себе си. 

99 Независимо от добрата подготовка на едни и слабата подготовка на други, Аз ще продължа 

да слизам, за да се изявявам. Заради доброто намерение на едни и липсата на подготовка на 

други, Моят Дух ще присъства в тази форма до 1950 г.; защото нищо няма да може да попречи на 

изпълнението на Моята воля. 

100 Но онези, които добавят нещо чуждо към тази храна и дават на множествата да пият вода, 

която не е кристално чиста, ще отговарят пред Мен. 

101 Моята воля е да се върнете на местата, където не сте успели да свършите някоя задача. 

102 Пътищата са проправени, полетата очакват семето. Подгответе се и нека настъпи часът на 

вашата борба. Тогава ще се прегърнете като братя, ще тръгнете и ще позволите на Моята воля да 

се изпълни във вас. 

103 Не забравяйте, че Моето дело е чисто и ще го обичате докрай. 

104 Трябва да практикувате активна благотворителност през целия си житейски път; това е 

вашата задача. Имате много духовни дарби, за да помагате безкористно по различни начини. Ако 

знаете как да се подготвите, ще постигнете това, което наричате невъзможно. 

105 Дейността на любовта, която извършвате с монета - въпреки че тя също е дейност на 

любовта - все пак ще бъде по-малко възвишена. 

106 Любов, прошка и мир трябва да внесете в сърцата на вашите братя. 

107 Вече не искам фарисеите и лицемерите да са защитени в Моя закон. Искам ученици, които 

усещат болката на своите ближни. Ще простя на всички, които се покайват, независимо от това 

каква секта или религия изповядват, и ще им покажа ясно истинския път. 

108 Блажени са онези, които носят Моите учения в чужди страни, защото Моят закон и Моите 

ангели пазители ще ги защитават. Казвал съм ви, че чрез едно от Моите деца, което е оборудвано, 

може да бъде спасена огромна област. Направете се достойни за тази благодат и Аз ще ви дам 

много неща. 

109 Говоря ви по много начини, така че Моето слово да ви укрепва и да не ставате слаби, когато 

най-много се нуждаете от вяра. 

110 Обичайте се един друг, когато сте заедно, обичайте се един друг, когато сте далеч един от 

друг, и тогава благословията на Отца ще слезе върху това братство. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 11  
1 Човеко, търси своето блаженство в любовта на твоя небесен Отец; защото наистина ти 

казвам, че единението с Бога ще те накара да почувстваш блаженство в духа си. 

2 Когато човек тръгне по духовния път, той най-накрая ще намери пътя към блаженството. 

Ученици, осъзнайте чудото на това, че можете да имате и да усещате Небесното царство в духа си! 

3 Отново ви давам уроци чрез учението за любовта, защото макар да сте в процес на 

изучаване на уроците на живота, който е училище за вас, вие не сте разбрали всичко, което той ви 

разкрива по пътя ви. 

4 О, Мои възлюбени деца, вие, които плачете като изгубени овце и със страшен глас викате за 

своя Пастир! Ако си затваряте очите за заобикалящата ви действителност, ще си мислите, че аз съм 

причината за всичките ви нещастия на земята; други вярват, че съм безразличен към техните 

нещастия. 

5 Колко си неблагодарен, когато мислиш за своя Отец по този начин, и колко несправедлив 

си, когато съдиш Моята съвършена справедливост! 

6 Мислиш ли, че не те чувам, когато казваш, че се храниш само с горчивина, че светът, който 

обитаваш, е свят без щастие и че животът, който водиш, няма смисъл да съществува? 

7 Чувстваш Ме само когато си мислиш, че те наказвам, че ти отказвам всякаква милост, и 

забравяш нежността и добротата на твоя Отец; оплакваш се от живота си, вместо да благославяш 

Неговите блага. 

8 Това е така, защото затваряте очите си за истината и виждате само страдание и сълзи в 

заобикалящата ви среда и изпадате в отчаяние, защото вярвате, че всичко ще остане без награда. 

9 Колко различен щеше да бъде животът ви, ако вместо този бунт, това неразбиране, първата 

ви мисъл всеки ден беше да благославяте своя Отец и първите ви думи бяха благодарност за 

толкова много блага, които Неговата любов ви дарява! Но вие вече не сте в състояние да усещате 

тези добродетели, защото плътта е смутила духа ви и сте забравили Моето учение; затова ви 

говоря за тези усещания, които сте прогонили от сърцето си. 

10 Съдбата има милостта, която Бог е вложил в нея. Съдбата на човешките същества е 

изпълнена с божествена доброта. 

11 Често не намирате тази доброта, защото не знаете как да я търсите. 

12 Ако поемете по труден и горчив път в рамките на съдбата, определена от Мен за всеки дух, 

Аз се стремя да го смекча, но никога да не увеличавам горчивината му. 

13 Хората в света се нуждаят един от друг, никой не е твърде много и никой не е твърде малко. 

Всички животи се нуждаят един от друг, за да завършат и хармонизират своето съществуване. 

14 Бедните се нуждаят от богатите, а богатите - от бедните. Лошите се нуждаят от добрите, а 

вторите - от първите. Незнаещите се нуждаят от знаещите, а знаещите се нуждаят от незнаещите. 

Малките се нуждаят от по-големите, а те от своя страна се нуждаят от децата. 

15 Всеки от вас е поставен от Божията мъдрост в този свят на своето място и близо до този, с 

когото трябва да бъде. На всеки човек се определя кръгът, в който трябва да живее и в който има 

въплътени и невъплътени духове, с които трябва да живее. 

16 Така, всеки по свой начин, постепенно ще срещнете всички онези, чиято задача е да ви 

научат на любовта, която ви издига; от други ще изпитате болка, която ви пречиства. Някои ще ви 

донесат страдание, защото се нуждаете от него, а други ще ви дадат любовта си, за да 

компенсират горчивината ви; но всички имат послание за вас, учение, което трябва да разберете и 

да използвате. 

17 Още веднъж ви казвам, че не сте разпознали посланието, което всяко същество носи за вас, 

въпреки че посещавате Моето учение. 
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18 Търсете във всеки от братята си както добрите страни, които той ви предлага да научите от 

него, така и лошите, за да му помогнете да се издигне; така ще вървите по пътя на живота с 

взаимопомощ. 

19 Спрете и помислете за момент, защото сте пропуснали много неща, които биха могли да ви 

донесат полза. Не пропускайте тези възможности, защото те са уроци, които изпускате. 

20 Всяко човешко същество е урок, очакване за любов или безлюбие, което в крайна сметка 

ще ви даде своята сладка или горчива истина; и така вие ще преминавате от урок в урок, понякога 

учейки, а понякога преподавайки, защото трябва да предадете на братята си посланието, което сте 

донесли на земята. 

21 Всъщност, казвам ви, ако човечеството разбираше тези учения, нямаше да плаче толкова 

много на земята. 

22 Не забравяйте, че всеки въплътен и прероден дух*, който под каквато и да е форма се 

изпречи на житейския ви път, ще ви помогне в съдбата ви. 
* Въплътен дух: все още живее в своето материално тяло; дезинкарниран дух: вече не живее в своето 

материално тяло. 

23 Колко много духове на Светлината съм изпратил в света заради вас, а вие не сте се спрели 

да благословите любовта Ми към вас! 

24 На много духове, които ви изпратих, вие не обърнахте внимание, без да осъзнавате, че те са 

част от вашата съдба; но тъй като не разбрахте как да ги приемете, останахте с празни ръце и по-

късно трябваше да пролеете сълзи на съжаление. 

25 Човечество, твоето предназначение е да бъдеш в хармония с всички сътворени неща. Тази 

хармония, за която ви говоря, е най-великият от всички закони, защото в нея се намира съвършено 

общение с Бога и Неговите дела. 

26 Изучавайте духовете, които ви заобикалят, и тези, които пресичат пътя ви в живота, за да 

оцените техните добродетели, да възприемете посланието, което ви носят, или да им дадете това, 

което трябва да получат от вас. 

27 Защо презираш съседите си, които съдбата е поставила на пътя ти? Вие сте затворили 

вратата на сърцето си за тях, без да изпитате учението, което са ви донесли. 

28 Често сте отблъсквали от себе си този, който е донесъл послание за мир и утеха на духа ви, 

а после се оплаквате, когато сте напълнили чашата му с горчивина. 

29 Животът носи неочаквани промени и изненади и какво ще направите, ако утре трябва да 

търсите с копнеж този, когото днес високомерно сте отхвърлили? 

30 Имайте предвид, че е възможно утре да се наложи да потърсите този, който днес е 

отхвърлен и презрян, изпълнен с желание, но често вече ще е твърде късно. 

31 Ако сте деца, разберете и оценете добротата на родителите си. Ако сте родители, проявете 

разбиране към децата си. Ако сте съпрузи, опознайте се и се обичайте; но ако все още не сте и 

чакате този, който ще се присъедини към вашата съдба, пригответе се да го приемете, да го 

разберете. 

32 Престанете да си създавате още повече горчивина чрез отклонения и лекомислие и след 

като не сте се научили да четете в книгата на живота, поне четете в духовното благородство на 

онези, които ви заобикалят пряко. 

33 Човечество, разбери Моето Слово, учи се от Мен и виж как не отвръщам никого от тези, 

които се приближават до Мен, защото знам, че всички вие сте Мои деца, че всички се нуждаете от 

Мен. 

34 Научете това учение, за да разберете как да станете учители; но първо се научете да бъдете 

братя. 

35 Всички вие трябва да осъзнаете, че съдбата ви е да научите великите уроци на живота, 

защото само така ще достигнете върха на своето съвършенство, само така ще станете велики. В 
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противен случай винаги ще носите в себе си недоволство, оплаквания и неразбиране, хули и 

упреци към вашия Господ. 

36 Позволете на Моите учения да бъдат ваш съветник по пътя ви и ще почувствате в себе си 

сила, която никога няма да ви остави да се отчаете и ще ви води стъпка по стъпка към най-високия 

връх на разбирането. 

37 Утешавайте онези, които виждате да плачат. Бог ви е довел до тях, защото там е вашата 

задача. 

38 Разберете Моето учение, за да не допускате повече грешки в живота си; защото всяко 

оскърбление, което причинявате на братята си, било то с думи или с дела, ще бъде незаличимо 

напомняне в съвестта ви, което ще ви укорява непримиримо. 

39 Пак ви казвам, че всички вие сте необходими, за да се изпълни божественият план и да се 

сложи край на голямата духовна мизерия сред хората. 

40 Докато съществува егоизмът, ще съществува и болката. Променете безразличието, егоизма 

и презрението си в любов, в състрадание и ще усетите колко скоро ще настъпи мир. 

41 Помислете дълбоко за всички Мои учения! 

42 Опознайте себе си! Разгледал съм съществуването на хората от всички времена и знам 

каква е причината за всички техни болки и нещастия. 

43 От най-древни времена съм виждал хора, които отнемат живота си от завист, от 

материализъм, от жажда за власт; те винаги са пренебрегвали духа си, вярвайки, че са само 

материя, и когато е дошъл часът да оставят човешката форма на земята, е останало само това, 

което са създали в материалния си живот, без да пожънат никакво блаженство за духа, защото не 

са го търсили, не са мислили за него, не са се грижили за добродетелите на духа, нито за знанието. 

Те се задоволяват да живеят, без да търсят пътя, който ще ги отведе до Бога. 

44 Докато вие, които не обичате живота, защото го наричате жесток, не признавате значението 

на съвестта за човека и не се оставяте да бъдете водени от нея, няма да откриете нищо истински 

ценно. 

45 Съвестта е тази, която издига духа към по-висш живот над материята и нейните страсти. 

Одухотворяването ще ви накара да почувствате голямата любов на Бога, ако успеете да я 

превърнете в действие. Тогава ще разберете смисъла на живота, ще видите красотата му и ще 

откриете мъдростта му. Тогава ще разберете защо съм го нарекъл живот. 

46 Кой ще се осмели да отхвърли това учение, като каже, че то не е вярно, след като го е 

опознал и разбрал? 

47 Когато разберете, че истинската ви ценност е във вашата съвест, ще живеете в хармония с 

всичко, създадено от вашия Отец. 

48 Тогава съвестта ще украси бедния човешки живот; но преди това човек трябва да се 

отвърне от всички страсти, които го отделят от Бога, за да следва пътя на справедливостта и 

мъдростта. Тогава за вас ще започне истинският живот - животът, на който днес гледате с 

безразличие, защото не знаете какво презирате и нямате представа за неговото съвършенство. 

49 Човечество, вие сте останали духовно инертни през вековете, защото сте вярвали, че 

истинското щастие и истинският мир принадлежат на човешкото съществуване, без да разбирате, 

че те са част от Духовния живот, който е истинският живот. 

50 Търсете тези, които ви обичат, и тези, които ви мразят; обичайте живота, който сте нарекли 

жесток, без да знаете, че той е като отворена книга, пълна с мъдрост за вас. Позволете си да се 

вълнувате както от радостите, така и от страданията на другите. Виждайте във всяко човешко 

същество Учител и се чувствайте жив символ на доброто, а не на злото, защото според делата ви в 

живота ще бъде символът, който въплъщавате. 

51 Хората са си представяли ада като място за вечни мъки, където според тях ще отидат 

всички, които са нарушили Моите заповеди. И както са създали този ад за тежките престъпления, 
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така са измислили и друго място за по-леките престъпления, а също и друго за онези, които не са 

извършили нито добро, нито зло. 

52 Който казва, че в отвъдното човек нито се радва, нито страда, не говори истината; никой не 

е лишен от страдание, нито от радост. Страданията и радостите винаги ще се смесват, докато духът 

не достигне най-висшия мир. 

53 Слушайте, деца Мои: Адът е във въплътените и превъплътените, в жителите на този свят и 

на "Духовната долина"; Адът е символ на тежките страдания, на ужасното разкаяние, на 

отчаянието, на болката и на горчивината на онези, които са съгрешили тежко. Но те ще се 

освободят от тези последици, като развият духа си към любовта. 

54 От друга страна, раят, който символизира истинското щастие и мир, е за онези, които са се 

отвърнали от страстите на света, за да живеят в общение с Бога. 

55 Консултирайте се със съвестта си и ще разберете дали живеете в ада, дали изкупувате 

греховете си, или сте проникнати от небесния мир. 

56 Това, което хората наричат рай или ад, не са конкретни места, а същността на делата ви, 

които духът ви събира, когато достигне "духовната долина". Всеки преживява своя ад, обитава своя 

свят на изкуплението или се наслаждава на блаженството, което дава извисяването и хармонията с 

божествения дух. 

57 Аз съм вашият Баща и вие сте Моите възлюбени деца. Елате, издигнете се над всички 

сътворени неща и елате при Мен. 

58 Възлюбени ученици, тези времена са време на съд за човечеството. Крайният срок, в който 

трябва да започнете да изплащате дълговете си, е изтекъл. Сега жънете реколтата от предишната 

си сеитба, резултата или последиците от делата си. 

59 Човек има време да върши работата си и друго - да отговаря за стореното; последното е 

времето, в което живеете. Ето защо всички вие страдате и плачете. Както вие имате време за 

сеитба и друго за жътва, така и Бог има едно време, което ви е дал, за да изпълните Неговия закон, 

и друго, за да проявите Неговата справедливост. 

60 Сега живеете във времето на божествения съд. Болката те кара да плачеш, човечеството се 

пречиства в собствените си сълзи, защото никой не е пощаден от изкуплението (на вината си). 

61 Това е време на праведност, когато трябва да се замислите за съдбата си, за да можете чрез 

съзерцание и одухотворяване да чуете гласа на съвестта, който нито заблуждава, нито мами, а ви 

води по пътя на мира. 

62 Най-трудното нещо за духа е да постигне одухотворяване чрез материята; най-трудното 

нещо за човека е да разпознае себе си в същността. Не оставяйте живота си неизползван, научете 

всички негови уроци. Вашата задача е да придобиете мъдрост, да учите хората, които ви 

заобикалят, и да се усъвършенствате в духа. 

63 Хора Мои, ако знаете, че духовната ви съдба е велика, поемете по пътя на любовта и 

запалете светлината на вярата си в божествения пламък на Моята мъдрост. 

64 Елате при Мен, човечество, Аз съм Надеждата, Аз съм Обещаният Утешител, който ви 

донесе Своето послание за мир в това време на хаос. Тъй като си плакал и страдал много, Моята 

утеха и Моята любов се изливат в теб като извор на милост. 

65 Наистина ви казвам, че много пъти сте нарушавали Моя закон, но също толкова вярно е, че 

ще се пречистите в Моята любов. Какво бихте направили, ако в този момент, вместо да ви утеша, 

дойда при вас само като съдия? 

66 Аз съм Учителят на Любовта, който идва да ви помогне с вашия кръст. Аз съм твоят спътник, 

който направлява стъпките ти и те подкрепя в самотата и горчивината ти. Аз съм добрият приятел, 

когото чакате. Аз съм храната, от която се нуждае твоят дух, защото Моята любов е храната, която 

ти дава живот. 

67 Във всички времена сте имали нужда от Мен, но най-вече в тези времена, когато 

човечеството прелива чашата на болката докрай. Затова съм с вас, защото съм вашият Спасител. - 
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Вие плачете и Аз благославям вашия плач, защото сълзите на грешниците са благословената роса, с 

която се оплождат сърцата. 

68 Твоят дух се е отдалечил от материята, за да чуе Словото Ми в духовния свят, и Ми говори 

без думи. 

69 По-високоразвитият дух знае, че човешкото слово омаловажава и намалява изразяването 

на духовната мисъл; затова той оставя материалните устни безмълвни, за да се издигне и изрази 

на езика, който само Бог знае, тайната, която носи скрита в най-съкровената част на своето 

същество. 

70 Остави настрана болката си, издигни се над сълзите си и продължи да Ме слушаш. 

Осъзнайте, че Третото време е настъпило за човечеството, и почувствайте отговорността да се 

подготвите. Изповядай се пред Мен и повдигни духа си. Чувам молитвата ти и ти давам Моята 

благодат и Моята прошка. 

71 Вие Ме възхвалявате с духовни песни, когато Ме виждате да слизам от "планинската 

височина" в дома ви, а когато чуете Словото Ми, духът ви трепери и Ми казвате: "Господи, знаем, 

че си с нас." - Но не всички са усетили Моето идване и е необходимо Моите думи и Моите 

доказателства да се повтарят постоянно, за да разберете, че отново съм дошъл при човечеството. 

Търся в човешкото същество дом, храм, в който да живея, и все още не съм го намерил, но няма да 

спра да полирам скалите, докато не ги превърна в сърца, които усещат Моето присъствие, а с него 

и Моята справедливост и Моята любов. 

72 Ако чувствате, че се лутате в пустинята на неразбирането, бъдете смели и продължете 

напред. Но ако по Моята воля ви накарам да прекосите пустини и планини, за да донесете Благата 

вест на други земи, заемете се с работа, защото ако ви стигне водата, Аз ще направя така, че тя да 

бликне от скалата, за да утоли жаждата ви, а ако ви липсват сили за дългия път, Аз ще ви съживя. 

73 Работата, която ви поверявам, е деликатна. Не позволявайте на недобросъвестни ръце да 

ограбят това съкровище, за да кажат по-късно, че то е плод на тяхното вдъхновение и че с него те 

се издигат и унижават нищо неподозиращите. 

74 Когато дойдете при Мен, Аз ще ви попитам и ще ви поискам сметка за всичко, което съм ви 

дал, но мнозина от вас ще Ми кажат: "Господи, загубих наследството си". Тогава ще ти заповядам 

да го потърсиш и няма да се върнеш при Мен, докато не го намериш и не изпълниш всички Мои 

заповеди. - Ако не ви говорех по този начин, щяхте да заспите и нямаше да можете да се спасите. 

75 Същността на Моето Слово, която съхранявате днес, утре ще потече от устните ви в думи на 

мъдрост в полза на човечеството. Ако упорито вървите по този път, ще откриете здравословни и 

пълноценни радости, които ще подхранват духа ви. 

76 Вярвайте във величието на синаповото зърно и ще видите как се случват големи чудеса. 

Днес, както и през Втората епоха, ви казвам: заповядайте на една "планина" да промени 

положението си и ще бъдете послушани; спрете бушуването на стихиите и ще видите как то се 

осъществява; кажете на болен в Мое име да оздравее и той ще види, че е освободен от болестта. 

Но когато ви се случи чудо, не оставайте безразлични, възприемете и оценете божественото 

действие в духа си. 

77 Много бедствия ще сполетят човечеството; ще има сътресения в природата, стихиите ще 

разкъсат връзките си: Огън ще опустоши цели региони, водите на реките ще излязат от бреговете 

си, моретата ще претърпят промени; ще има региони, погребани под водните маси, и ще се появят 

нови земи. Много същества ще загубят живота си и дори тези, които са по-ниско от човека, ще 

загинат. Всичко ще бъде сътресение и объркване и ако не се подготвите сега, ще бъдете слаби в 

изпитанията и няма да можете да дадете сила на другите, а така няма да можете да оставите 

добър пример на следващите поколения, които ще се обединят с Мен от дух в дух. Ако не им 

проправите път, те ще Ме търсят по пътя на науката, а не по пътя на одухотворяването, а това не е 

Моята воля. 
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78 След 1950 г. ще преживеете началото на тези големи изпитания. Гледайте и се молете; 

познайте Ме, хора. Действайте според Моето Слово, което включва всички добродетели, и се 

спасете. Истина ви казвам: всеки, който чуе словото Ми и действа според него, ще се спаси и ще 

влезе във вечен живот. Храмът, за който казах на учениците Си, че ще го построя в три дни, е 

храмът, който днес изграждам във вашия дух. Този храм е неразрушим; Аз поверих основите му на 

вашите бащи, а завършването му ще бъде преживяно от вашите деца. 

79 Никой не бива да осквернява този храм, нито да позволява в него да влизат 

идолопоклонство, алчност, егоизъм или лицемерие, защото единствената награда за тях ще бъде 

мрак и угризения на съвестта. Но ако ревностно пазите това вътрешно светилище, което носите в 

духа си и което е жилището, в което вашият Отец иска да живее, ще видите кервани от мъже, жени 

и деца, идващи от близо и далеч, които ще чукат на портите на това жилище в желанието си да 

получат духовна помощ. 

80 Мнозина ще дойдат като вълци и ще се опитат да ви надхитрят, но с оглед на искреността и 

истинността на вашето поклонение, а също и на делата ви, те ще се превърнат в кротки овце. 

81 Помислете и Ме оставете да ви разпитвам в тишината на спалнята ви; тези въпроси ще са 

същите, които хората ще ви задават, и Аз искам отсега да се подготвите да им дадете виновен 

отговор. 

82 В същото време, когато ви дадох Моето учение и Моите заповеди, Аз ви изпълних със сила, 

за да се борите без да се отпускате. Възлюбени деца, не е възможно да достигнете височината на 

планината с тежестта на вашия кръст, без първо да извървите пътя на страданието.* 
* Препратка към края на живота на Исус: преди да стигне до Голгота, където е разпнат, Той трябва да носи 

кръста си по улиците на Йерусалим. 

83 Кога ще се появи на земята човекът, който изпълнява всички Мои учения, както изисква 

Моят закон: човекът с велик и светъл дух, с високи чувства и светъл ум? 

84 Ако мислите, че думата "човек" означава създание - слабо, малко и обречено да бъде вечно 

увлечено от злото - сте в голяма грешка. Човекът е преминал през материалното и духовното си 

горнило на страданието, за да може плодът на неговата борба, опит и развитие да бъде 

превръщането му в истински човек. Мислите ли, че вашето семе не е способно да даде такъв плод? 

Израел, не се съмнявай в Моето слово. Помнете, че обещах на Авраам и Яков, че тяхното 

потомство ще бъде благословение и утеха за всички народи на земята. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 12  
1 Бъдете благословени в тази сутрин на свещено възпоменание, когато хората почитат 

паметта на Месията. 

2 Нося ви не само надежди, но и красиви реалности. 

3 Бурята от страдания, която преживявате в живота си, ще бъде краткотрайна; всичко това ще 

премине и вие ще престанете да плачете и да страдате. 

4 Съществуването на човешкото същество на земята е само миг от вечността, дъх на живот, 

който оживява човешкото същество за известно време и веднага си тръгва отново, за да се върне 

по-късно и да вдъхне живот на ново тяло. 

5 Радвайте се, че никоя болка не трае вечно; вашите страдания са временни и отминават 

много скоро. 

6 Времето на изкупление и пречистване е кратко за този, който гледа на изпитанията с 

духовност; от друга страна, за този, който е изцяло погълнат от материализма, това, което 

всъщност е приключило много скоро, ще продължи дълго. 

7 Както минават ударите на сърцето ти, така безкрайно минават и животите на хората. 

8 Няма защо да се страхувате, защото както се отронва въздишка, както се пролива сълза или 

се изрича дума, така преминават и човешките страдания. 

9 В безкрайната нежност на Бога всички ваши болки и скърби трябва да се разтворят в 

небитието. 

10 Ако болката те наранява, то не е защото ти идва от Мен, а защото ти си я търсил преди това 

и законът на справедливостта трябва да бъде изпълнен. 

11 И все пак никой не е безпомощно изоставен, всички вие имате някой, който да ви 

насърчава и защитава, имате много близки зад завесата на материята. Но вие не ги познавате и не 

знаете по какъв начин ви показват любовта си от отвъдното. Те са духовете, които живеят в 

царството на светлината, които помагат и утешават малките братя, слабите, падналите, болните. 

12 Просветлените са висши пратеници на Господ, които при изпълнението на важни и трудни 

задачи подреждат и се грижат за всичко, което им е възложено да направят. 

13 Наричам ги просветени, защото те са онези, които са позволили на Моето семе на любовта 

да разцъфне в духа им. Това са просветлените, които все още не познавате, защото ви липсва 

духовна чувствителност. 

14 За да усетите Моето присъствие, беше необходимо да прозвучат Моите мисли чрез 

човешко тяло; но наистина ви казвам, че вселената е изпълнена с духовни вибрации, които и вие 

бихте могли да чуете, ако духовната ви подготовка и способности ви позволяват това. 

15 Трябваше да ви говоря в тази форма, за да се чуете, защото искам да ви освободя от 

веригите на невежеството, искам да разкъсам връзките, които ви пречат, и да ви помогна да 

разберете Моето учение. 

16 Който е обвързан със слабостите на света, няма да може да Ме почувства в пълнота. Никой, 

чието сърце е закоравяло, не може да постигне съвършенство. 

17 Аз трябва да се почувствам в сърцата ви, за да Ме разберете, и трябва често да повтарям 

Моите учения и да търся момента, в който ще сте готови да Ме приемете. 

18 Трябва да разберете, че съм дошъл, за да разкъсам веригите, които са ви превърнали в 

роби на болката, да ви освободя от страданията, които сами сте си създали и които стават още по-

продължителни, защото повтаряте грешките и несъвършенствата си. Но ако сте твърдоглави в 

злото, Аз съм постоянен в Любовта Си, за да ви спася; и дори да се намирате в бърлогата на порока 

или в най-дълбоката бездна на страстите си, там ще търся изгубените, за да ги доведа в царството 

на светлината. Но ти трябва да бъдеш смирен и справедлив*, за да може Моето семе да разцъфти 

в теб. 
* В смисъла на Библията и тези Божествени учения думата "праведен" означава: да изпълняваш Божия 

закон - в новата заповед за любовта - с дела и да се изправиш пред Божието правосъдие. 
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19 Истина ви казвам: Въпреки че виждам, че сте се освободили от тленното и безполезното, че 

сте се постарали да се отвърнете от лошите пътища, все още не мога да ви кажа, че вече сте 

способни да водите народ, защото все още ви липсва много, за да постигнете одухотворяване. 

20 Идвам и за да събудя във вас идеали, за да се освободите от невежеството, защото с тази 

верига, която ви свързва с материализма, не можете да се изявявате като Мои апостоли, нито да 

давате примери за истинска любов. 

21 Аз съм Слънцето на Истината, което разсейва мъглата на невежеството; излезте от 

тъмнината си и приемете озаряващите и стоплящи лъчи на Божието вдъхновение. 

22 Ако вече Ме бяхте разбрали, щяхте напълно да почувствате, че идвам в духа ви като 

мъдрост, като живот, и ако умът и сърцето ви пазеха думите на Моята светлина, скоро щяхте да 

принадлежите към числото на просветените. 

23 О, благословено утро, изпълнено с молитви, песни и благословии! Ако хората поне за 

няколко мига вникнат във величието на нейното значение - колко мир и колко светлина биха 

пожънали за своя дух! 

24 Погледни, народе Мой, погледни небесата, вгледай се в тях внимателно и ще разбереш, че 

във всяка звезда има обещание, свят, който те очаква; това са светове на живот, обещани на 

Божиите деца, които всички вие ще обитавате. Защото всички вие ще опознаете Моето царство, 

което не е създадено само за някои същества; то е създадено като универсален дом, в който ще се 

обединят всички деца на Господа. 

25 Трябва обаче винаги да сте с ясен ум, свободни от (тъмни) облаци, винаги да сте будни, за 

да усетите Моето вдъхновение, което идва към вас. 

26 Когато един ден някой просветен от Моята Мъдрост управлява земята, всичко ще бъде в 

хармония; но до днес вие не сте приели Моето Учение, не сте пожелали да бъдете водачи на 

земята или на един народ и затова има войни. 

27 А сега чуйте нещо важно за вас, което ще ви утеши в болката ви: 

28 В бъдеще ще ви изпратя просветени духове, които ще дойдат на Земята като владетели и 

няма да допуснат повече войни, защото знаят, че тази планета е за всички хора и че размириците 

между народите, които водят началото си от началото на човечеството, са неоспоримо 

доказателство за завист, неприязън, недоверие, разединение и омраза между хората. 

29 Тази сутрин, озарена от спомена за Моето идване на този свят в лицето на Исус, стана още 

по-светла благодарение на твоето издигане. 

30 Не пропускайте молитвата, дори да е толкова кратка, че да не трае повече от пет минути; но 

в нея, със светлината на съвестта си, се подлагайте на внимателен контрол, за да можете да 

следите действията си и да знаете в какво трябва да се подобрите. 

31 Ако при издигането си в молитва изгубите понятието за време, това ще бъде знак за 

одухотворяване, защото сте успели да излезете от времето, макар и само за няколко мига, от 

времето, което робите на материализма желаят само за своите удоволствия или за увеличаване на 

парите си. 

32 Тези, които се изследват ежедневно, ще подобрят начина си на мислене, живот, говорене и 

чувства. 

33 Духовното развитие на човека, неговото преобразяване, обновяване и издигане са 

причината за проявлението на Моето Слово в този свят. 

34 Искам да постигнете съвършенство, за да можете да постигнете щастие и мир. 

35 Ако въпреки този ежедневен изпит на съвестта не вървите по пътя на доброто, ще бъдете 

отговорни за своите погрешни стъпки, падения и грешки. 

36 Ако някои от Моите поучения не са предадени по подходящ начин, тъй като са били 

изречени чрез посредник на думи, който не владее добре словото, обърнете се към духовната 

страна на Словото, без да се спирате на тази бедност на израза, и ще откриете в истината на Моето 

учение божествената същност на Моите поучения. 
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37 За мнозина, които чуват Моето Слово, то изглежда като най-великото учение, което може 

да се получи на земята днес; за други то създава впечатление, че не съдържа никакви истини. Но 

това не е първият път, когато хората отхвърлят Моите откровения. 

38 Много учители и пратеници са идвали на този свят и когато са започвали да сеят Моето 

семе на истината и любовта, вие сте ги убивали, защото тъмнината на човечеството не е можела да 

понесе толкова много светлина. 

39 Пророците, патриарсите и ясновидците са били мъченици, жертви на човешката злоба, 

защото хората не са могли да разберат истината, която е излизала от техните устни, нито добротата 

на техните сърца. 

40 Всички просветлени са познали кръста на страданието с всички мъки и горчивина, които 

хората умеят да причиняват на своите братя. 

41 Тези страдания са необходими за всеки учител, те са тръни, през които той трябва да 

премине, и горчивина, която трябва да опознае, за да може величието на неговия дух да стане 

видимо сред тях. 

42 Вие все още не познавате този път, но ще трябва да го опознаете и да го извървите, ако 

отидете на работа, вдъхновени от Мен и изпълнени със силата, която дава любовта. 

43 За вас любовта е красива дума, но до днес не сте вникнали в истинското й значение. 

44 Този, който е Учител, знае каква е неговата съдба и я благославя, и знае каква е съдбата на 

братята му. 

45 И каква е вашата съдба? - Същото като това, което някога е показал Учителят на Учителите и 

което е било дадено на всички пратеници: да спасяват, да обичат и да изкупуват грешниците. 

46 Твоята съдба е да бъдеш просветлен и пророк; един ден ще бъдеш такъв и тогава ще 

познаеш страданията на онези, които са ти показали пътя. В същото време ще разберете за 

любовта и смелостта, които са ги съпътствали в житейския им път. 

47 Всички те трябваше да победят във вътрешна борба в най-трудния час на страдание и 

изпитание; и когато съвестта им ги попита дали искат да се откажат от мисията си, или да останат 

сред хората, които са им дали смъртта, те отговориха решително, че искат да останат със своя 

народ, защото това е тяхната задача, дори и братята им да не я разбират по същия начин. Те 

упорито се грижеха за тези, които обичаха, докато им оставаше глътка живот. Те знаеха, че 

тъмнината в човечеството трябва да бъде разсеяна, но наистина ви казвам, че не бяха водени от 

егоистични интереси, въпреки че за тях беше запазена награда в Моето Царство. 

48 Аз съм Книгата за всички и вие Ме имате тук като доказателство. Все още съм с теб, защото 

те обичам и имаш нужда от Мен. - За да постигнеш блаженството, има два пътя, които можеш да 

следваш по собствена воля: този на любовта и този на болката; но наистина ти казвам, че по който 

и път да тръгнеш, Аз ще ти бъда помощник. Когато опознаете високите чувства на пречистения дух, 

вие също ще кажете: ще остана с грешниците. 

49 Питам онези, които са работили с любов в Моето дело: Какво чувствате, когато работите за 

добро, в полза на другите? 

50 Вие ми казвате: "Учителю, в това отношение ни обгръща една плавност и една сила ни кара 

да продължаваме без умора и изтощение." 

51 Уморихте ли се да Ме слушате? - Не, Учителю - казваш Ми. Нито пък се уморих да бъда с теб 

от самото начало на твоето създаване. 

52 Аз ви давам Моите учения, божествени съвети, закони и правила за вечността, а понякога, 

упражнявайки Моите думи, вие също сте давали учения чрез вашата благотворителност, когато сте 

работили за доброто на другите. 

53 Ако някой от вас остане недокоснат от Моето учение, той е като скала; но всички вие 

слушайте внимателно Моето Слово, защото никой не може да остане безчувствен към тази 

Светлина. 
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54 Някой Ме пита: "Учителю, защо има хора, които носят велики мисии на земята, а други не?" 

А аз ви отговорих, че тези, които днес имат само малка мисия, утре ще бъдат великите 

просветлени. 

55 Винаги живей бодро, защото по пътя ти ще има хора, които ще кажат, че Ми принадлежат; 

но не им вярвай в първия момент, вярвай заради това, което изповядват със смирение, мъдрост и 

любов. 

56 Други ще ви кажат, че са в контакт с Мен, а те са първите измамени. Затова винаги трябва 

да следите за задачата, която имате, и за позицията, която заемате. Трябва да отворите очите и 

ушите си и да простите много неща. 

57 Трябва да знаете много неща, за да можете да им кажете кой е истинският път и как да се 

освободят от робството, от невежеството. Разберете, че сте длъжни да доказвате истината, която 

проповядвате, с дела. 

58 Тази планета ще бъде преобразена, защото хората ще се одухотворят и тогава ще се 

покланят съвършено на Бога. 

59 Дойде моментът на тишината, моментът на вашето общение с Мен, за да можете, както 

вълните в морето се вливат една в друга, да се обедините с Моя Божествен Дух. Мълчание - не 

само на устните, но и във вътрешния храм на човека, защото твоят дух е този, който ми говори, и 

моментът е тържествен. 

60 Успокойте се и Ме чуйте, вие, скитници по много пътища, които носите със себе си праха на 

много пътища; нека Аз бъда светлината по пътя на вашата съдба. 

61 От различни религии сте чули това слово, чрез което сте научили, че единственият духовен 

закон, единственото истинско учение, което ще управлява хората, е това: "Обичайте се един друг". 

Но това учение ще се разпространява от онези, които са били просветени от него, а не от онези, 

които нарушават закона, нито от злите проповедници на вечния ад. 

62 От устата на Моите нови емисари няма да звучи нито лъжа, нито богохулство, те няма да 

проповядват учението за несправедливия, жесток и безмилостен Бог, който не е способен да спаси 

всички Свои деца, а за Бога на истинската любов и съвършената справедливост. 

63 Дори не ви казвам, че това духовно учение ще бъде световна религия; защото никога не 

съм предавал религия, а закон. Ограничавам се да ви кажа, че законът, който ще възтържествува и 

ще има трайна сила на земята, за да просветли съществуването на хората, ще бъде законът на 

любовта, който ви обясних в Моето учение, за да го познаете напълно. 

64 Човечеството все още ще върши много фалшиви дела на любов и милосърдие, докато не се 

научи да обича и да проявява истинска любяща активност, и много хора все още ще трябва да се 

лутат от религия в религия, докато духът им не се издигне до по-висше познание и не разберат, че 

единственият закон, универсалното и вечно учение на духа е законът на любовта, до който всички 

ще достигнат. 

65 Всички религии ще изчезнат и ще остане само светлината на Божия храм, сияеща в човека и 

извън него, храм, в който всички ще се покланяте на послушание, любов, вяра и добра воля. 

66 Съвестта ти е готова да те предупреждава за всяка твоя стъпка и те кара да се тревожиш, 

когато престъпваш Моя закон. След това сте взели решение да не изпадате отново в зло. 

67 Виждал съм и такива, които с мълчание утешават и изцеляват болните, които, без да се 

хвалят, умеят да кажат правилната дума, която спасява, изобличава и укрепва. 

68 Когато Ме слушаш, сърцето ти се облагородява и духът ти се издига над егоизма на 

материята, мислейки за другите и превръщайки техните страдания и изпитания в свои. Искате да 

няма повече войни, защото започвате да обичате мира; въпреки това войната ще продължи своя 

път на разрушение и смърт, защото все още не всички хора мислят и чувстват като вас в този 

момент. Но срокът, даден на управляващите, няма да продължи дълго, скоро ще видите как 

управлението и властта им се превръщат в пепел. 



U 12 

88 

69 Каква е вината на тези хора пред Бога и как ще трябва да я платят? - Само Аз знам; но 

истина ви казвам, че никой няма да избегне Закона за изкуплението. Затова ви казвам, че докато те 

продължават да разрушават света, който Бог им е дал да обитават, бдете и се молете за братята си, 

защото те не знаят какво правят. Защото ако знаеха, отдавна щяха да са възстановили със сълзите 

си, с кръвта си и дори с живота си всичко, което са разрушили. 

70 Продължавайте да се молите за мир в света, това е ваш дълг; молете се хората да се 

разбират и обичат. 

71 Ако хората осъзнаят, че земята е създадена за всички, и ако знаят как да споделят по 

справедлив начин с братята си материалните и духовните съкровища, с които е изпълнено 

съществуването им, истина ви казвам, още тук, на тази земя, ще започнете да усещате мира на 

Духовното царство. 

72 Аз бях сред вас, макар че ви казвам отново, че не съм слязъл в материята, а само съм 

изпратил божествените си мисли в човешкия мозък, чрез който те са се превърнали в думи. 

73 Ако някой каже, че за Мен е невъзможно да общувам с човечеството по този начин, защото 

съм безкраен и вие не сте достойни да Ме приемете, Аз отговарям: Вместо да гледам на вашата 

нищожност, Аз ви се откривам, защото вие се нуждаете от Мен. 

74 Моят божествен дух не познава разстояния и бариери, във всяка форма съм с вас, защото 

присъствието Ми е универсално. 

75 Скоро вече няма да използвам тези гласоподаватели, защото тази форма на прокламация 

ще приключи през 1950 г. - Аз съм вашият Баща и вие, деца Мои, се научете да говорите директно с 

Мен. Не си ли спомняте как Божественият Учител ви учеше по онова време? Не забравяйте, че Исус 

не е търсил посредници, за да говори с Отца. 

76 Моето Слово, Моето поучително обръщение, днес на пръв поглед е предназначено само за 

теб, но в действителност е за всички, защото неговата мъдрост и любов обхващат цялата вселена, 

обединявайки всички светове, всички въплътени и невъплътени духове. Елате при Мен, ако имате 

нужда от Мен; потърсете Ме, ако се чувствате изгубени. 

77 Аз съм твоят Отец, който знае твоите страдания и те утешава. Вдъхвам ви любовта, от която 

толкова много се нуждаете, за себе си и за да я разпространявате сред хората около вас. 

78 Ако в действителност разпознавате Моето присъствие чрез мъдростта, която разкривам 

чрез тези гласоподаватели, тогава разпознайте също, че е дошло времето да започнете 

конструктивна работа по духовния път. 

79 Ах, ако само всички призовани побързаха; истина ви казвам, Господната трапеза щеше да е 

препълнена с ученици и всички щяха да ядат една и съща храна! Но не всички поканени са дошли, 

те са се отдали на различни занимания и по този начин са изместили божествения призив на второ 

място. 

80 Блажени са онези, които са дошли набързо, защото са получили наградата си. 

81 Във всички времена, но днес повече, отколкото в миналото, човек се чувства господар на 

своите действия, независим от всякакви духовни закони. Той се е превърнал в егоистично 

същество, което мисли само за себе си. Сърцето му е лишено от любов към другите и затова 

човечеството прилича на огромна пустиня, суха и безводна. Могат ли хората в тази държава да се 

обединят, да се разберат и да си помагат по честен и благороден начин? - Не! Ако човечеството не 

премахне злото семе от сърцето си, то ще продължи да се самоунищожава; някои ще не вярват на 

другите и ще продължат да се карат, докато са без любов. 

82 Това е обработваемата земя, в която засявам семената Си през Третата епоха, за която 

подготвям народ от работници, народ, чието сърце се откъсва от егоизма, който размишлява върху 

Моята истина и се обръща към доброто. 

83 Но преди да дойдете при Мен, вие търсехте щастие и мир за себе си, без да мислите да се 

откажете от своето щастие, за да постигнете това на другите, или да поставите нуждите на ближния 

си пред своите желания. 



U 12 

89 

84 Когато изпълните закона на любовта, ще постигнете своето единство и хармония, ще 

престанете да страдате и мирът на народите, който хората не са постигнали досега, ще настъпи за 

човечеството. 

85 Колко лесно би било с малко одухотворяване хората да могат да се разбират помежду си! 

86 Питам онези, които признават това учение за истина, способна да спаси и обедини 

човечеството: Защо не решавате да го приложите на практика? Доволни ли сте, че го смятате за 

просто мъдро учение или за още една теория? 

87 Човекът иска да се спаси, без да осъзнава духовната си природа, и това е най-голямата му 

грешка. Докато живее и се чувства силен на земята, той се старае да забрави всяка идея, която му 

напомня за вечността или духовния живот. Той не губи това интуитивно познание, но не иска да 

знае нищо за него и едва когато смъртта го наближи и той почувства в себе си агонията на смъртта, 

се случва в един момент да поиска да поправи грешките си и да навакса изгубеното време; но 

тогава вече ще е твърде късно, защото не всичко стига до покаяние. Законът на справедливостта е 

да се пожъне това, което човек е посял, въпреки че покаянието ще му помогне да понесе с любов и 

търпение изкуплението на вината си, което всъщност ще бъде неговото дело на възстановяване и 

обновяване. 

88 Вие слушате и в същото време потвърждавате, че ви говоря истински. Позволете на съвестта 

си да ви говори и тя ще ви каже, че вярата ви често е била само привидна, защото не сте имали 

увереност в съществуването на вечен живот за духа. Несъмнено сте имали предвид да се 

наслаждавате пълноценно на земното си съществуване и да се подготвяте за стъпката към 

духовния живот едва когато настъпи последният момент. Идеята за живота след това беше като 

успокоение за вярата, на което да се опреш, когато дойде времето, и да можеш да преживееш 

страшните моменти на заминаването. 

89 Питам ви: така ли трябва да живее човек? Така ли показвате вярата си в Отец и как 

постигате истинско духовно развитие? 

90 Помислете за всичко, което ви казах в тази инструкция, и най-накрая ще разберете, че човек 

винаги е грешил със своите егоистични и материални чувства. 

91 Разберете Моето учение, което разкрива на човека единението на духа с духа чрез любовта 

и всички добродетели, които произтичат от нея, както и от всички усещания и дарове на духа; и 

кажете дали то не е ключът, който може да отвори на човечеството портите на вечния мир и 

нетленната мъдрост. 

92 През трите периода, на които разделих еволюцията на човечеството, ви очертах с Моята 

светлина един и същ пряк и тесен път за възход на духа, единствения път на любовта, истината и 

справедливостта. 

93 Водих ви от напътствие на напътствие, от откровение на откровение, докато дойде времето, 

когато ви казах, че вече можете да се свързвате с Мен от дух на дух. Възможно ли е човечеството 

да се е свързало по този начин в Първата епоха? - Не, тя е принудена да прибягва до материално 

поклонение, до обреди и церемонии, до традиционни празници и символи, за да се чувства близо 

до Божественото и Духовното. От тази неспособност да се доближат до духовното, да се издигнат 

до божественото, да разпознаят по-дълбокото и да просветлят тайните, възникват различните 

религии, всяка според степента на духовна изостаналост или духовен напредък на хората, някои 

по-отдадени на истината от други, някои по-одухотворени от други, но всички се стремят към една 

и съща цел. Това е пътят, който духовете изминават през вековете и епохите, пътят, към който 

сочат различните религии. Някои от тях са напредвали с най-голяма бавност, други са стояли на 

едно място, а трети са се поддали на измамни доктрини и са се опетнили. 

94 За човечеството е настъпила нова епоха; това е епохата на светлината, чието присъствие ще 

бъде връхна точка в духовния път на всички хора, за да могат те да се събудят, да се замислят, да 

се освободят от тежкия товар на своите традиции, фанатизъм и грешки и да се издигнат към нов 

живот. 
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95 Едни по-рано, други по-късно, но малко по малко всички религии и секти ще достигнат 

невидимия храм, храма на Светия Дух, който присъства в Моето дело, непоклатим като стълб, 

издигащ се в безкрая, очакващ хората от всички народи и поколения. 

96 Когато всички влязат във вътрешността на Моето светилище, за да се помолят и потопят, 

всички ще достигнат до едно и също познание за Моята истина. Ето защо, след като тази 

кулминация на пътя бъде завършена, всички ще се издигнат обединени в един и същ закон и ще се 

покланят на своя Отец по един и същ начин. 

97 Защо някой трябва да се изненадва от новите ми разкрития? Истина ви казвам, че още 

древните патриарси знаеха за идването на този век, и ясновидците от други векове го видяха, и 

пророците го обявиха. Това е божествено обещание, дадено на човека много преди да дойда на 

света чрез Исус. 

98 Когато обявих на учениците Си, че ще дойда отново, и посочих формата, в която ще се изявя 

на хората, беше минало много време, откакто ви беше дадено обещание. 

99 Сега пред очите ви е ходът на онова време, тук тези пророчества се сбъдват. Кой може да 

бъде изненадан от това? - Само онези, които са спали в тъмнина, или онези, които са угасили 

обещанията Ми в себе си. 

100  Тук е Моята светлина, която очаква всички, за да ги спре по пътя им, защото ще им разкрия 

духовното съкровище, което носят в себе си и което все още не са успели да открият. Ще ги убедя, 

че вече са изследвали материала твърде много, че вече са се отдали на преходното и 

мимолетното. Ще ги науча да търсят в собствения си дух съвестта, която е божествената същност, 

която съм вложил във всяко човешко същество. 

101  Истина ви казвам, че никога не сте предавали всичко велико и добро, което е в духа ви, 

защото дори не го знаете. Как ще се обичате един друг с пълнотата, на която ви научих, ако не се 

признавате един друг за братя? Необходимо е да използвате същността, която духът има в себе си, 

за да може любовта ви да бъде любов, а милосърдието ви - истинско милосърдие, нещо повече от 

празни думи, нещо повече от жалки пари, нещо повече от парче сух хляб, оставено на масата ви, 

които са единствените средства, с които си внушавате, че практикувате милосърдие и се обичате 

един друг. 

102  Колко красив ще бъде вашият свят, когато хората открият в съзнанието си благословеното 

съкровище, с което Творецът ги е надарил от момента на създаването им! 

103  Давам ви това учение, за да можете чрез него да погледнете към миналото, за да 

потърсите своето начало, да изследвате настоящето си и след това да погледнете към бъдещето, 

което ви очаква, изпълнено с мъдрост, труд, борба и божествени награди. 

104  Вие сте грешници, но Ме обичате и когато мислите за Мен, се опитвате да Ми угодите, като 

проявявате милосърдие към братята си. Вие сте грешници, знам го, но се молите, когато имате 

скръб. Вие сте грешници, но сте готови да споделите хляба си с онзи, който дойде на вратата ви с 

молба за милостиня. 

105  За всички добрини, които вършиш в желание за Моето благоволение, приеми Моята ласка, 

почувствай Моята утеха, приеми Моята благословия. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 13  
1 Домът на Отца е в празнично настроение, трапезата е готова, защото този народ, подобно 

на блудния син, се е завърнал в дома на Отца. Седнете на масата и яжте от храната, часът е 

благоприятен и милостив. 

2 Дори във Втората епоха Аз седях на масата, заобиколен от Моите ученици. Те знаеха, че 

Исус е Месията, чието идване е обещано, за да спаси народа Си. Вие не сте Ме видели телесно, 

както те Ме видяха, но чрез най-вътрешното същество на това Слово усещате присъствието на 

Учителя, който беше обещал да дойде отново и да ви изпрати Духа на Истината, за да ви обясни 

всички минали учения и да разберете това, което не сте разбрали. 

3 Но кой е Духът на истината, ако не Самата Божия Премъдрост? Къде ще го намерите, ако не 

в това духовно учение, което обяснява и осветлява всичко за вас? 

4 Пророкувах ви, че ще се върна, когато човечеството е в разгара на своята порочност и 

обърканост; затова, като съзерцават, че тяхната наука и поквара са дали плод, който е в пълна 

зрялост, хората усещат, че нещо божествено тепърва предстои да бъде разкрито. Това 

предчувствие е следствие от Моето духовно присъствие, което говори на всеки дух, и от Моята 

правда като Отец, която се проявява сред човечеството. 

5 Вие няма да Ме видите отново като човек; сега трябва да се подготвите да Ме видите в 

духа; това ви е дадено да разберете от Втората епоха. В "облак" се възнесе Учителят, тъй като Той 

все още беше видим за учениците Си за последен път, и ви беше съобщено, че Той ще дойде 

отново точно в този вид. 

6 Сега ви говоря чрез този ум, подготвен от Мен; утре гласът Ми ще прозвучи в сърцето ви и 

във всички духове. Защото Моето Слово е като звън на камбана, която събужда и въплътените, и 

невъплътените и ги възкресява за нов живот. Това е всеобхватен призив. Отдавна съм ви казвал, че 

нито едно от Моите деца няма да се изгуби и че ако една овца е в опасност, ще оставя деветдесет 

и деветте в кошарата, за да отида да търся изгубената. 

7 Истина ви казвам, о, Мои нови ученици, вие ще успеете да разберете това, което никой от 

Моите ученици от Втората епоха не е разбрал. 

8 Колко често, когато им говорех, те се гледаха един друг, за да разберат кой от тях е разбрал 

какво е казал Исус; и тъй като не можеха да си обяснят думите на Учителя (един на друг), накрая Го 

молеха да бъде по-ясен в учението Си. - В интерес на истината ви казвам, че Моето Слово не 

можеше да бъде по-ясно, но по онова време духът все още не беше достатъчно развит, за да 

разбере цялото учение, което беше получил; трябваше да мине време, човечеството трябваше да 

напредне духовно, за да може, озарено от светлината на одухотворяването, да разбере смисъла на 

Божествените откровения. 

9 Въпреки това, когато настъпи часът тези ученици да говорят на човечеството за Моето 

учение, те знаеха всичко необходимо, за да научат братята си; а това, което още не знаеха, Светият 

Дух разкри чрез устата им, защото те вече бяха подготвени за тази задача. 

10 Ако през времето, когато са живели с Учителя, едни са тълкували Неговото учение под една 

форма, а други - под друга, то когато е дошло времето да се борят и проповядват, всички са били 

обединени в един идеал, одухотворени от една и съща мъдрост и една и съща любов. Всеки от тях 

поема по свой път през други провинции, но духът и мислите им са обединени от мисията, която 

трябва да изпълнят, а споменът за Исус ги насърчава. 

11 Те винаги се стремяха да се съберат, за да обменят впечатления за своите битки, за своите 

несгоди, а също и да се порадват на победите, които са спечелили. Те си даваха взаимно кураж, 

насърчение и вяра. 

12 Те знаеха как да посеят семето, което им поверих, защото не единият сееше пшеница, а 

другият - плевели, а всички сееха едно семе - това на любовта, на която ги научих. Затова плодът, 
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който произлизаше от сърцата на хората, беше любовта. Разбираш ли какво ти казвам, когато ти 

говоря за делата, които твоите братя извършиха по онова време? 

13 Не мислете дали сте по-големи или по-малки от тях; казвам ви само да ги обичате така, 

както те са ви обичали, когато са проправяли пътя за вас, учили са ви да следвате своя Господ и са 

дали живота си за вас. Приличайте на тях във вярата, в усърдието и в любовта. 

14 Чувствайте се наистина като Мои ученици! В Моето учение Аз ви представих Божествения 

закон, който присъства във вашата съвест. - От какво се страхувате в други учения, теории, науки 

или философии? Или може би се страхувате от онези, които изучават древните писания, от 

религиите, които наричат себе си християнски? Истина ви казвам: учението, което ви давам, не е 

нищо повече от обяснение, потвърждение на откровенията, които са ви били дадени в миналото. 

15 Аз не дойдох да ви донеса смут, да го прибавя към смут, който вече е в света, а да ви 

освободя от него, както някога Мойсей направи със своя народ, който освободи от Египет, където 

бяха роби. 

16 Искам да ви доведа до безопасна земя, както в онова време, и за тази цел отворих пред вас 

нова глава от Моята Книга, за да можете чрез нея да разпознаете тесния и пряк път, който съм ви 

очертал през вековете с Моя Закон. 

17 Изпълнявайте, за да не се налага да се връщате на земята по време на болка, за да събирате 

плодовете на грешките си или на егоизма си. Изпълнете мисията си; тогава и вие ще се върнете, но 

ще бъде в мирно време, за да се освежите в отглеждането на семето, което сте оставили, когато 

сте започнали. Сега Мойсей няма да ви води, за да ви избави, както направи първия път; ще ви 

води съвестта ви. 

18 На пръв поглед хората ще тръгнат сами да търсят мир и истина; но истина ви казвам, че 

духът на Илия ще се изяви пред народите и нациите и ще ги призове към освобождение. 

19 То ви говори за "Словото", което винаги е било в Бога, същото, което е било в Христос и 

което вие познавате днес чрез Светия Дух; защото "Словото" е Слово, е Закон, е Послание, е 

Откровение, е Мъдрост. Ако сте чули "Словото" чрез думите на Христос и сега го приемате чрез 

вдъхновението на Светия Дух - наистина ви казвам, че това е Божият глас, който сте чули; защото 

има само един Бог, само едно Слово и само един Свети Дух. 

20 Изследвайте, разбирайте и се подготвяйте, за да не ви изненадат времената на страдания, 

за да не остане безплодно Моето Слово, за което утре ще свидетелствате пред човечеството 

според Моята воля. Трябва да бъдете твърди, за да не отслабне вярата ви, защото един-единствен 

момент на слабост може да стане причина за вашия провал. 

21 През 1950 г. вече трябва да сте оборудвани. Тази дата ще бъде незабравима за тези хора. 

22 Кой ще доживее тази дата? Кой ще бъде свидетел на заповедите и постановленията, както и 

на Моите нови пророчества, които ще ви дам в онзи ден? Вие не знаете, но аз добавям: Кои ще 

бъдат тези, които са истински подготвени за това изпитание и за следването на истинския път на 

борбата? 

23 Вие не знаете; Аз само ви казвам, че ако за вас годините са малко, за Мен те са само 

няколко кратки мига, защото Аз не живея в зависимост от времето, а вие - да. Но ако си мислите, 

че ви остават още много години и че ще имате достатъчно време да се подготвите, дори и да ги 

пропилеете, жестоко грешите. Не се предоверявайте, защото времето минава бързо и нищо няма 

да промени Моята воля. Ще успеете ли да спрете времето? - Не, отговорете Ми. Тогава няма да 

можете да попречите на изпълнението на Моите решения. 

24 Помислете дълбоко, подгответе се, за да почувствате радост от това проявление, и 

използвайте времето за практикуване на всичко, което ви дава духовност. Така няма да се 

страхувате от часа, в който няма да чуете словото Ми. 

25 Говорил съм ви за много изпитания и съм ви предупреждавал. Моето Слово, пълно с добри 

поучения и изпълнено с любов, е силата и ласката, която ти дава твоят Господ. 
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26 Очаквам те на върха на планината, където ще ти дам мир. Идвал съм при вас в три епохи, за 

да ви уча, и това е третата, в която ви обединявам, за да ви дам последните си учения. Моята 

задача като Учител не е завършена на кръста. Днес, със светлината на Моите учения, ще можете да 

разберете много повече, отколкото сте предполагали досега. 

27 Но колко малко са онези, които са се подготвили да Ме приемат. Виждам сред вас мнозина, 

които са угасили светилника си и са останали в тъмнина, и други, които вече са Ме забравили. 

Въпреки духовния си напредък вие не сте достигнали съвършенство и докато някои са се развили, 

други са останали в застой. 

28 От самото начало ви научих да се молите, за да сте винаги в контакт с Моята Божественост. 

Казах ви, че трябва да изпълнявате божествения закон, а също и човешкия закон. Това, което дадох 

на първите хора, е същото, което днес давам на вас, за да го изпълните. 

29 Възлюбени израилтяни, не се ли уморихте от толкова много скитане? Не ви ли тежи 

бремето на вашето изкупление? Не се ли превърнаха в умора толкова многото болки, които сте 

изтърпели? Дали познаването на болката ви е толкова голямо, че вече сте станали безчувствени? 

Не изпитваш ли вече любов към баща си или към братята си? - Изпаднал си в дълбока духовна 

летаргия и си безразличен към всяко високо чувство. Живеете бездиханен и нечовешки живот и сте 

забравили духовните си задължения; но Аз искам да подготвите умовете си да приемат Моето 

Слово и да Ме оставите да се вселя в сърцата ви, за да можете отново да живеете в благодат. 

30 Искам да ви поведа към живот на други нива, където ще бъдете в хармония с висшите 

духове, така че да продължите да се издигате, без да се спирате. Когато тръгнеш да Ме следваш, 

вече няма да бъдеш безразличен, няма да изпразваш чашата на страданието, ще обичаш живота и 

ще бъдеш единен с всички свои братя. 

31 Подгответе се, отидете при братята си в Мое име, пресушете сълзите на страдащите, дайте 

кураж на слабите, повдигнете падналите и спасете изгубените. Носете светлината навсякъде. 

Мнозина ще Ме разпознаят в човешкия си живот, а други - когато се намират в "духовната 

долина". Моята воля е всички да се събудят, за да мога да посадя Семето на любовта във вашия 

дух. 

32 Ще видите, че някои ще повярват в Моето проявление в тази Трета епоха, когато чуят Моето 

учение чрез посредничеството на Гласоносеца; други ще го направят чрез вашето свидетелство, а 

много повече (хора) - чрез Писанията, запазени от Моето Слово. 

33 Искам всички вие да бъдете силни, за да не се стряскате при първото препятствие и да не се 

страхувате от врага. Аз ви подготвям да вършите чудеса и да преобразявате братята си чрез 

доказателствата, които ще ви дам. 

34 Разберете Ме, основавайте вярата си на твърдостта на скалата, така че нищо да не може да 

я разруши. Не оставяйте устните си да мълчат от страх от упрек, нито крийте от братята си, че съм 

дошъл в това време. Развийте дарбата на словото и оставете от сърцето си да струи любовта и 

мъдростта, които съм ви поверил. 

35 "Бдете" за своя народ, не позволявайте на войната да влезе в него. Отворете портите на 

сърцата си и оставете да влезе онзи, когото наричате чужденец, както човека с добра воля, така и 

онзи, който носи зло в сърцето си, защото духът му ще се просвети в тази земя и тя ще бъде като 

услужлива майка за всички. Подготвям зърнохранилищата, за да нахраните гладните, и да има 

щастие и мир между всички Мои деца. 

36 Подгответе се духовно, за да можете да усетите бъдещето си и да си представите, че след 

1950 г. ще останете като Мои апостоли, за да подражавате на онези, които Ме последваха в друго 

време. Те знаеха, че ще запазят духовното Ми присъствие, дори ако Ме видят да изчезна като 

човек, и че ще продължат да бъдат придружавани и просветлявани от Мен. Освежих се, когато 

видях тяхната вяра, тяхното единство, тяхното вдъхновение и много скоро словото им развълнува 

хората по онова време, защото те разбраха как да приложат на практика всичко, на което ги беше 

научил техният Учител. 
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37 Направете се възприемчиви, човеколюбиви, и приемете светлината на Моя Дух, която се 

излива върху всички сътворени неща. Аз обучавам хора, които ще ви донесат послание за мир. Аз 

ще говоря чрез устата му; ако го отхвърлите, вие сте отхвърлили Мен. 

38 Напомнете на човечеството, че всеки път, когато съм идвал при тях, съм ги изненадвал с 

това, че са били разсеяни от светски неща, и именно затова не са усещали присъствието Ми. Но как 

биха могли да разберат, че трябва да чакат толкова дълго време, след като ти доказа нетърпението 

си при излизането от Египет, тъй като не можа да изчакаш дори няколко дни, за да се върне 

Мойсей? Когато слезе от Синай и донесе скрижалите на закона, той намери народа отдаден на 

идолопоклонство. Само за няколко мига слабост те изтриват името на истинския Бог от сърцата си, 

за да го заменят със златно теле. 

39 Тогава Господ нарече този народ твърдоглав. Затова не се учудвам, че след цял век виждам, 

че хората, макар да притежават Моето обещание, са пренебрегнали вярата си, оставили са 

светилника си да угасне и са поставили на Моето място толкова много идоли, на колкото се 

покланят днес. Възможно ли е да Ме познаят днес, след като съм дошъл при тях? - Естествено е 

всичко, което е мое, да им изглежда странно. 

40 Аз ви разкрих, че Моето завръщане ще бъде в "облак". Днес, тъй като вече съм сред вас и 

следователно съм изпълнил това слово, ви казвам в истината, че "облакът" е еквивалент на "Моето 

присъствие в Духа". В същата форма, в която Моите ученици Ме видяха да се възкачвам, след като 

завърших делото Си във Втората епоха, Аз слязох при човечеството в този момент. 

41 Трябва да помните, че когато Господ повика Мойсей на планината Синай, облак покри 

планината и на третия ден от средата на облака се чу гласът на Йехова. Тази проява беше видяна от 

всички, този облак беше видим за множеството, събрало се в подножието на планината. Господ 

беше този, който още тогава ви даде да разберете, че Неговото царство и Неговото жилище са 

отвъд всички материални неща. 

42 Въпреки че Господ материализира присъствието Си в този облак* и накара хората да 

треперят от проявите на Неговата сила и справедливост, тези хора със закоравели умове и сърца 

изневеряваха на завета, който бяха сключили с Бога, само в моменти на страх. 
* Т.е. станали видими за физическите очи 

43 Сега, когато идвам "в облака", Аз се настанявам във вашия дух; затова Моите проявления в 

това Трето време са невидими за смъртните очи. Само духът с висока чувствителност може да 

съзерцава, усеща и разбира Моите откровения. 

44 Това духовно чувство, което развивам у вас, за да можете да разпознавате и съзерцавате 

всичко, което ви е било разкрито от началото на живота ви досега, ще унищожи всички фалшиви 

тълкувания, които хората са направили на Божественото. Много постепенно светлината ще 

проникне в сърцата на Моите деца и затова ви казвам, че не е далеч часът, когато те сами ще 

разберат значението на това, което може да се случи в живота на хората. 

45 Някои, чувайки това слово, се питат: дали Господ е слязъл в този момент, за да се почувства 

само в нас, които сме чули Неговото учение чрез човешкото посредничество, или го е направил 

сред цялото човечество? - В интерес на истината ви казвам: Духовният облак дава своята защитна 

сянка на целия свят, точно както в Първия път, когато покрива целия Негов народ, намиращ се в 

подножието на планината Синай. 

46 Ученици на новото време, изучавайте Моето Слово, защото се нуждаете от Моята мъдрост в 

борбата си. 

47 Размишлявайте върху страниците на книгата, чиито печати са разпечатани от Агнето. Гласът 

на божественото Слово излиза от Книгата на живота и достига до онези, които са мъртви за живота 

на благодатта, за да ги събуди за нов живот. 

48 Човешкото тяло не е абсолютно необходимо, за да мога да се изявя пред хората. Тук Аз ви 

говоря в духа, чрез човешкия ум, без да се налага физически да стъпвам в земния прах. Това 

проявление е подготовка за пряката връзка между духа и вашия Създател. 
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49 Блажени са онези, които очакват Моето духовно пришествие по това време, защото ще Ме 

видят да идвам "в облак". 

50 Хората са се посветили на изучаването на Стария завет, мъчейки се да изследват и тълкуват 

пророчествата и обещанията. Сред тях най-близо до истината са онези, които са открили духовния 

смисъл на Моите учения; защото онези, които упорито се придържат към материалното тълкуване 

и не разбират или не искат да открият духовния смисъл на Моите прокламации, ще трябва да 

изпитат объркване и разочарование, каквито изпита еврейският народ, когато дойде Месията, 

когото си представяше по различен начин и очакваше различно от това, което му показа 

действителността. 

51 Давам ви това обяснение при разгадаването на Шестия печат на Книгата на живота. 

52 За да мога да ви дам тези нови откровения, беше необходимо в промеждутъка между 

Моето проявление пред човечеството като човек и пристигането Ми в духа в този момент, да 

преминете през много прераждания на земята, така че когато поискам от вас миналия урок, духът 

ви да знае как да отговори, а когато му даря нови откровения, да може да ги разбере. 

53 Книгата на седемте печата е историята на вашия живот, на вашата еволюция на Земята, с 

всичките ѝ борби, страсти, конфликти и накрая с победата на доброто и справедливостта, на 

любовта и одухотворяването над страстите на материализма. 

54 Вярвайте в истината, че всичко е насочено към духовна и вечна цел, така че да отдавате на 

всеки урок правилното място, което заслужава. 

55 Докато светлината на Шестия печат ви осветява, ще има време на борба, отказ и 

пречистване; но когато това време приключи, ще навлезете в нов период, в който Седмият печат 

ще ви донесе нови откровения. Колко доволен и щастлив е духът на онзи, който е бил намерен 

чист и подготвен да приеме новото време. Докато Шестият печат ви просветлява, материята и 

духът ще се пречистват. 

56 Наближава времето, когато вашият дух ще се прояви напълно на земята. Досега това не е 

било възможно поради закоравяването и материализма, които все още го държат в плен; но след 

пречистването хората ще позволят на духа си да се разкрие и разгърне в добродетел. Съдът ще 

бъде чист и прозрачен, ще вижда съдържанието си и ще му позволява да прелива. 

57 Преди да заминат в отвъдното, хората ще превърнат тази земя в свят на мир, в място, 

където светлината на духа ще свети вечно. 

58 Но вие не спете с мисълта, че именно другите ще преживеят изпълнението на това 

пророчество и ще се радват на този мир. Знаете ли дали няма да сте вие този, който ще дойде в 

тези времена? - Истина ви казвам: няма семе без плод, нито дела без награда. 

59 Много ще бъдат страданията, които хората ще трябва да изтърпят, за да видят това време; 

но вие, които го очаквате, не трябва да се страхувате, защото във вашите борби или във вашата 

самота винаги има сияйна звезда, която да осветява пътя ви, и тази звезда е Илия. 

60 Множества, които чувате този глас, питам ви: готови ли сте да Ме следвате по този път в 

послушание на Моите заповеди? Ще имате ли необходимата смелост да говорите за това учение 

на своите братя? Мислите ли, че вече сте способни да Ми се покланяте без нуждата от обреди и 

символи? Няма ли да се срамувате да се наречете спиритуалисти пред различните религии? Няма 

ли да се поколебаете и да съжалявате, че сте започнали тази работа? Няма ли да се усъмниш в 

критиките и нападките, които съседите ти отправят срещу теб, нито да станеш вероотстъпник, 

когато те те преценят погрешно и те изгонят от домовете си? 

61 Не си мислете, че ви разпитвам, защото не знам как ще се чувствате утре и как ще се 

държите пред изпитанията. Знаете добре, че за Мен няма нищо непознато, но ако ви задавам тези 

въпроси, то е, за да си ги повтаряте и да размишлявате върху тях, защото именно чрез размисъл 

можете да достигнете до светлината, до решението, до силата и до доверието в Мен. 

62 Ако не ви бях предупредил да се подготвите, как щяхте да можете да посрещнете 

изпитанията и несгодите? 



U 13 

96 

63 Хора Мои, бъдете търпеливи и мъдри към човечеството; не се отчайвайте, помнете, че 

именно в изпитанията трябва да дадете най-добрите си примери за прошка, за милосърдие и 

твърдост. 

64 Но не се страхувайте, защото, въпреки че ви казах, че ще ви направя духовно богати, няма 

да ви липсват и нещата, които са необходими за човешкия ви живот. Знайте, че този, който се е 

одухотворил, е постигнал да притежава всичко това и ако успее да се слее с Господаря на всички 

сътворени неща, той като син, дори и да няма земни блага, ще се чувства наследник и дори 

собственик на всичко, което притежава Небесният му Отец. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 14  
1 Вие идвате да търсите светлината и Аз ви я давам, защото имате вяра и я очаквате от Мен. 

Всеки, който Ме търси, Ме намира; всеки, който се надява на Мен, получава. 

2 По-лесно би било звездата на Царя да спре да свети, отколкото Аз да отхвърля едно-

единствено Мое дете, което Ме търси. 

3 Идвам ви на помощ, за да поправя грешките ви, защото не искам объркването ви да 

продължава. 

4 Времето, определено от Мен за предаване на това наставление, е към края си и е 

необходимо да се подготвите, защото в духовната връзка, която ще постигнете след 1950 г., ще 

намерите още по-голяма мъдрост в Моите учения. 

5 Непосветените ще се превърнат в "деца-ученици", "децата-ученици" - в ученици, а 

учениците - в учители, живи примери за добри дела сред човечеството. 

6 Не се чувствайте малки, когато ви наричам "деца-ученици", защото пред мъдростта на 

Господа вече е много да бъдеш дете. 

7 Имам много ученици и "деца-ученици", не само тук, сред вас, но и разпръснати сред 

човечеството, в секти и религии, тъй като всички, в зависимост от развитието си, преминават през 

различните стъпала, които образуват безкрайната стълба на одухотворяването. 

8 Но трябва да знаете също, че имам ученици не само в този свят; помните, че ви казах: "В 

дома на Отца има безкрайно много жилища". Моите деца са огромни множества, които живеят, за 

да се учат от Мен. 

9 Знайте, че именно в тази област човек разбира по-добре Моето учение и затова постига 

по-голям напредък. 

10 Идват онези, които са напуснали този свят, страдайки от скръб и разочарование; онези, 

които жадуват за истина и знание, онези, които жадуват за любов, унижените. 

11 Там ги очаква техният Учител, за да им даде по-висши учения от тези, които са им отказани 

от човечеството. 

12 Тогава онези, които са били неизвестни и бедни на земята, ще заблестят с истинска 

светлина и ще се удивят, когато видят как онези, които са блестели с фалшива светлина на този 

свят, плачат за духовната си мизерия в отвъдното. 

13 В онези светове на мира, които ще обитавате, онези, които плачеха на земята и Ме 

благославяха, получаваха най-приятните изненади, награда, която не очакваха, когато изпразниха 

чашата на страданието си. 

14 Няма значение, че са имали моменти на безнадеждност и съмнение; тези моменти на 

слабост Аз им прощавам, защото те са имали и големи дни на болка, в които са показали 

преданост и са Ме благословили. 

15 Тези Мои деца също преживяха своята Голгота и страдаха много по пътя на изкуплението; 

но онези, които изпълняват Моя закон, постигат блаженство и духовно удовлетворение във вечния 

живот, дори ако живеят само няколко мига по добрия път. 

16 Така Моята вечна любов отговаря на краткотрайната любов на хората. 

17 Блажени са онези, които падат и стават, плачат и Ме благославят, наранени от злобата на 

братята си, доверяват Ми се и Ми предлагат светилището на сърцето си. 

18 Тези малки и страдащи, подигравани и все пак кротки, са слаби на външен вид, но в 

действителност са силни по дух; и за тях са запазени по-големи откровения, след като преминат 

отвъд този свят. 

19 За да бъдеш Мой ученик през Втората епоха, беше необходимо да притежаваш не само 

голяма духовна, но и физическа сила, тъй като трябваше да понесеш жестокостта на хората, 

мъченията и изпитанията, на които в своята грубост и невежество те подлагаха онези, които 

проповядваха нещо, което беше извън това, което познаваха в света. 



U 14 

98 

20 Сега не се нуждаете от голяма физическа сила, божественият план е друг, но ще 

продължите да бъдете Мои сътрудници, за да разпространявате учението Ми сред човечеството. 

21 По това време ще се борите срещу невежеството на едно човечество, което, макар и 

материализирано във всички области, е по-малко жестоко и по-развито благодарение на опита, 

който е придобило в предишните си прераждания. 

22 Ако днес познавате някой, който не разбира и не изразява поклонението си на Бога така, 

както го прави мнозинството - въпреки че това ви отчуждава и ви обижда - вече не викате, че 

трябва да бъде изгорен жив. 

23 Сега, когато неочаквано се натъкнете на някой болен, вече не бягате от него с вика, че е 

пълен с дяволи. 

24 Мнозина вече разбират, че такива същества не съществуват и че те са само объркани 

духове, на които им липсва момент на яснота, за да се превърнат в кротки овце. 

25 Вече започвате да осъзнавате, че съществото, което наричате дявол или сатана, не е нищо 

друго освен слабостта на вашата плът, склонността към низшите страсти, пристрастеността към 

удоволствията и желанията на тялото, арогантността, самолюбието, суетата и всичко онова, с което 

плътта изкушава духа. 

26 Вие все още вършите и мислите за много неприлични дела, но се радвайте, защото 

напредвате все повече в развитието си, дори ако някои от вас смятат обратното, тъй като се 

ръководят от несъвършените си преценки. 

27 Това е така, защото все още не сте в състояние да разберете видимото и невидимото 

творение, което ви заобикаля, и затова грешите в тълкуванията си. 

28 Но според духовното ви развитие и съответно нуждата ви да вникнете по-добре в Моите 

откровения ви изпращам Свои пратеници, които да ви напътстват; и според това как намирам ума 

ви подготвен, ви говоря за Своята мъдрост, за да ви доведа до съвършенство. 

29 Моето правосъдие също ви изпитва в пълно съответствие с това, което сте, като винаги 

уважава свободната воля, дадена ви от любовта на вашия Отец. 

30 Всички вие имате предчувствие или интуитивно познание за съществуването на Върховното 

същество и това вътрешно познание е светлината, която духът ви постепенно е придобил по дългия 

път на духовното развитие. 

31 Сега ново слънце идва при вашия дух, за да ви просветли, нова книга, която да ви научи на 

това, което толкова дълго сте очаквали. 

32 Не чувствате ли, възлюбени хора, че човечеството не може повече да понася лъжите, 

митовете и толкова много фалшива светлина? Вече не е актуално да подхранваме духа си с 

погрешни тълкувания на Моя закон. 

33 Подготвяте се да получите по-голямо знание и въпреки че от векове сте разделени на секти, 

философии и религии, много скоро ще трябва да се съберете около Моето ново откровение, чийто 

поток от мъдрост ще ви накара да разберете, че най-накрая сте намерили "Книгата на истинския 

живот", тази на Духа. 

34 Вие отчаяно се нуждаете от Моето Слово; изпитвате духовна жажда от липсата на тази роса, 

която извира от Моята съвършена любов. Липсва ви освежаване на духа; затова се приближавам 

към вас, за да ви предложа плода от дървото на живота. 

35 Дойдох, за да ви посоча с любов вашите грешки; и вие също ще посочвате грешките на 

другите със същата любов и милост, така че както един, така и друг да може да разпознае своите 

недостатъци и да ги поправи; но никога няма да произнеса дума, която да ви накара да осъждате 

действията на вашите съседи или да се подигравате с техните вярвания или култови действия. 

36 Знаеш ли през какви отклонения си преминал, опитвайки се да Ми отдадеш почит? Кой 

помни миналото на своя дух? 

37 Ако ви кажа, че сте се покланяли на дивите животни или на звездите, че сте създавали 

богове с човешки черти чрез въображението си, че сте се кланяли на хищни зверове, птици и 
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влечуги, това ще се стори странно на много от вас. Но Аз познавам вашето духовно развитие и 

затова ви казвам да проявявате разбиране, уважение и милосърдие към ближния си, към онези, 

които са на по-ниско ниво на развитие от вас; така наистина ще докажете своята духовност. 

38 Само Аз имам властта да посочвам грешките на хората, които поправям с мъдростта Си и 

прощавам с любовта Си. 

39 Човечеството е роб на секти и извратени култове, на пороци и безчестия; затова се смятате 

един друг за врагове, защото сте нетърпими към ближните си. 

40 Но отново ви казвам, че никой няма право да презира или да се подиграва на духовните 

убеждения на своите братя. 

41 Вие сте Моите временно изгубени овце и Аз не дойдох да ви донеса смърт, а да ви спася, да 

ви науча и да ви обединя. Идвам, както и преди, за да ви кажа да се обичате един друг; че отвъд 

това съществуване имате друг, по-висш живот; защото в дома на Отца има безкрайно много 

жилища. 

42 Ако хората изпитваха истинска любов към братята си, нямаше да им се налага да страдат от 

хаоса, в който се намират; в тях щеше да цари хармония и мир. Но те не разбират тази божествена 

любов и искат само научната истина, производната истина, тази, която могат да докажат с 

човешките си разсъждения; искат истината, която се харесва на мозъка, а не тази, която достига до 

сърцето, и сега имат резултата от своя материализъм: егоистично, фалшиво човечество, изпълнено 

със страдание. 

43 В днешно време религиите и сектите са объркани, но Аз ви посочвам, че те са имали висок 

произход и че над техните отклонения все още има следи от чистота и светлина, които Моите 

просветлени са оставили в тях. 

44 Ако сте използвали някои от науките си, за да Ме изследвате и съдите, не ви ли се струва 

по-разумно да ги използвате, за да изследвате себе си, докато осъзнаете природата си и 

унищожите материализма си? Може би си мислите, че вашият Отец не може да ви помогне по пътя 

на добрите ви науки? Наистина ви казвам, че ако можехте да усетите същността на Божествената 

любов, знанието лесно би достигнало до умовете ви, без да се налага да уморявате мозъците си и 

да се изтощавате, изучавайки знанието, което смятате за дълбоко и което всъщност е във вашия 

обсег. 

45 Но ако науките, наблюденията и проучванията ви водеха към любовта, ако крайната цел на 

тази жажда за знания беше да отдадете почит на вашия Отец, като служите на ближния си, на най-

малкия, най-слабия и най-нуждаещия се, с все по-голямо съвършенство, не бих ви казал нищо. Но 

когато виждам, че чрез науките си вие принизявате и омаловажавате дори вашия Бог, като Му 

поставяте граници, приписвате Му грешки и Му приписвате форми, които Той няма; когато 

виждам, че в същото време правите идоли от материя, обожествявате несъвършени хора и ги 

смятате за светии, ви казвам, че нито сте познали истината, която трябва да притежавате, нито сте 

упълномощени да давате на някого свещен или божествен ранг. Това принадлежи само на твоя Бог 

и Господ. 

46 Не можете да представите или определите Безкрайното, защото не можете да го обхванете 

с ограничените си умове; нито пък вашият език може да изрази Божественото или да обясни 

необяснимото с човешки думи. 

47 Не се опитвайте да затворите Бога в думи или в образи, които никога не могат да ви дадат 

представа за истината. 

48 Казвайте "Бог" със смирение, но го казвайте сърдечно, а ако искате да разберете каква е 

огромната любов на Господ към вас, спомнете си за Исус. 

49 С алегории, образи, символи или лошо представяне на Бога ще постигнете само това, че 

вашите братя ще се отрекат от Мен или ще станат малоумни. 

50 За да разкриете Божественото, вашите езици са твърде ограничени; затова през цялото 

време трябваше да ви говоря с притчи, със съответствия; но сега виждате, че дори когато съм ви 
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говорил по този начин, вие сте Ме разбирали малко, защото не сте имали необходимата воля да 

вникнете в Моите откровения. 

51 Винаги спорите за значението на думите си и доколкото измисляте още думи, обърквате 

умовете си още повече. О, хора с много думи, много езици и много вероизповедания, но с малко 

дела на любов! 

52 Погледнете птиците, които пеят по един и същи начин и с еднаква простота по всички 

краища на земята. 

53 Мога да ви кажа, че всички същества се познават и разбират по-добре от хората. Защо? - 

Защото всички те живеят по пътя, който съм им начертал, докато вие, когато навлизате в области, 

които не са предназначени за вас, се отдалечавате от правилните си пътища, които са тези на духа; 

и след като сте се изгубили в материализма, вече не разбирате духовното, божественото и 

вечното. 

54 Но тук имате Мен, човечеството; Аз ви уча как дори в материалното си състояние можете да 

бъдете в хармония с духовния живот, превръщайки грешните си стъпки на земята в дело на 

истински напредък, което ще ви донесе високо и благородно удовлетворение на този свят, а отвъд, 

когато напуснете човешкия живот, ще откриете безкрайна жътва от славни изненади за вашия дух. 

55 Вземете Исус за свой модел! - По какъв начин? - Като обичаш ближния си като собственото 

си дете, като майка си, като брат си, като себе си. 

56 Във всички времена сте имали лидери, които са ви учили на силата на любовта. Те бяха 

вашите по-напреднали братя, с по-голямо познание за Моя закон и по-голяма чистота в делата си. 

Те ви дадоха пример за сила, любов и смирение, когато замениха живота си, изпълнен с 

отклонения и грехове, с живот, посветен на доброто, жертвата и активната благотворителност. 

57 От детството до старостта имате ясни примери за всичко, което се постига с любов, и за 

страданията, причинени от липсата на милосърдие; но вие - по-безчувствени от скалите - не сте 

разбрали как да се учите от уроците и примерите, които ви дава ежедневието. 

58 Наблюдавали ли сте някога как дори хищниците реагират нежно на призива на любовта? По 

същия начин могат да реагират елементите, силите на природата, всичко, което съществува в 

материалния и духовния свят. 

59 Затова ви казвам да благославяте всичко с любов в името на Отца и Създателя на Вселената. 

60 Да благословиш означава да се наситиш. Да благославяш означава да усещаш доброто, да 

го казваш и да го предаваш нататък. Да благославяш означава да изпълваш всичко, което те 

заобикаля, с мисли на любов. 

61 Действайте по този начин и Аз ще ви прославя, когато постигнете целта си, открили в себе 

си божествената същност, произхода на живота си и даровете, с които съм ви надарил. Борбата, 

заслугите и съобразяването ви с Моя закон ще ви накарат да формирате една воля, един дух с 

Моята Божественост. 

62 Моята Светлина идва да ви посрещне, за да ви помогне да се издигнете, защото Аз съм 

Учителят на всички времена. Не съм дошъл в една епоха; вечно ви показвам "Книгата" и изисквам 

от вас да опознаете себе си духовно, за да знаете какви са дарбите ви и да водите примерен 

живот, в който да блестят здраве, сила и увереност. По този начин ще можете да издигнете духа си 

и да се подготвите за вечен живот. 

63 Ако човек притежава духовна сила, то е, защото духът му е знаел как да се укрепва в 

добродетелта. 

64 Някои от вас идват при Мен за утеха или в търсене на решение на проблем или отговор на 

въпрос, след като са се допитали до учените или до звездите, и това е така, защото им е липсвала 

вяра и не са имали силата или увереността на човек, който наистина вярва; но наистина ви казвам, 

че над всяко знание за бъдещето е Моята Божествена воля. Този, който обича, този, който вярва, е 

единен с Мен, защото Аз съм Любовта, Разумът и Справедливостта. 
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65 Не забравяйте, че сте Мои деца; и ако знаете как да живеете в хармония с Мен, няма да ви 

е нужно да питате братята си, нито да се допитвате до книгите или звездите, защото Аз говоря на 

духа ви чрез съвестта и когато я чуете, ще се управлявате с мъдрост и ще знаете как да живеете в 

изпълнение на Моята воля. 

66 Събудете се за този глас, разпознайте способностите си и ги използвайте в служба на 

доброто. Приемете това послание, което ви изпращам, за да направлява стъпките ви, защото 

очаквам да завършите работата си на Земята, за да ви дам по-висши задачи, сред които да станете 

защитници на човечеството. 

67 Чувствайте, че сте духове, и не се обвързвайте с материята, не усложнявайте живота си! Не 

почитайте нищо, освен ако това не е любов към вашия Отец, а също и към вашия ближен. 

Истинският живот се корени в духа, а не в тялото, тъй като последното живее само за известно 

време и след това изчезва, докато тялото живее вечно. 

68 Каква полза ще имате от земните си съкровища, ако не знаете как да придобиете тези на 

духа? Какво ще бъдете в духовната долина, освен бедни духове, които не са успели да изработят 

своя мир и щастие, за да им се радват във вечния живот? 

69 Всички вие притежавате бащино наследство, когато сте изпратени на земята, но не знаете 

неговата стойност, не сте в състояние да го откриете в духа си и го търсите извън себе си. Казвам ви 

да размишлявате върху тези учения. Ако търсите мъдрост, тя е вътре във вас. Ако търсите сила - тя 

е във вас: в здравето, в духовната сила, в таланта. Ако се стремите към красотата - Аз също съм ви я 

дал, трябва само да се разпознаете и ще намерите това, за което копнеете. Ако искате да 

опознаете други региони - поставете се там духовно и ще откриете други етапи от живота, където 

духът живее в по-голямо съвършенство. 

70 Съдбата ви е да се издигнете и да притежавате това, което е Мое, защото вие сте Моите 

много обичани деца. 

71 Станете отново чисти духове! Това е мястото, където ви водят Моите наставления, за да ви 

доведат до състояние на съвършенство. Истина ви казвам, че когато се върнете в него, вече няма 

да ви боли, защото ще сте влезли в дома на Отца. 

72 Ще ви помогна да се освободите. Моята светлина ще ви помогне в трудностите ви. Но 

отсега нататък не правете повече зло никому, за да не навредите на себе си. 

73 Вземи Моята сила, всички Мои природни сили са на твое разположение, всичко е на твое 

разположение. Живей, за да обичаш и прощаваш, както Аз обичам и прощавам на теб. 

74 Обичайте всичко, благославяйте всичко; така ви уча как да бъдете Мои ученици на земята и 

как да бъдете дух на светлината в отвъдното, където ще пристигнете с истински мир, за да заемете 

мястото, което вашият Отец ви е отредил. Ако направите това, няма да се родите отново в този 

свят, в който страдате, защото ще разберете, че това страдание не може да бъде вечно за вашия 

дух. Тогава ще се издигнете в други светове на живота и ще изпълнявате с радост задачите, които 

ще ви се паднат във вечността. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 15  
1 В тази сутрин на тържествено възпоменание ви питам: Какво направихте от Закона, който 

изпратих на човечеството чрез Мойсей? Дали тези заповеди са дадени само за хората от онова 

време? 

2 Истината е, че ви казвам, че това благословено семе не е в сърцето на хората, защото те не 

Ме обичат, нито се обичат един друг; не почитат родителите си и не уважават чуждата собственост, 

а си отнемат живота, развалят бракове и се позорят. 

3 Не чувате ли лъжата от всички устни? Не сте ли разбрали как една нация ограбва друга за 

мира? И все пак човечеството казва, че познава Моя закон. Какво ще стане с хората, ако напълно 

забравят Моите заповеди? 

4 Разберете, че Законът е път, проправен от любовта на Единствения Създател, за да води 

всяко Негово създание. Замислете се върху живота, който ви заобикаля и който се състои от 

основни вещества и безкрайно много организми, и в крайна сметка ще откриете, че всяко тяло и 

всяко същество се движи по път или траектория, която изглежда се направлява от чужда и 

тайнствена сила. Тази сила е законът, който Бог е постановил за всяко от Своите създания. 

Ако изучавате тези важни процеси, в крайна сметка ще осъзнаете, че наистина всичко живее, 

движи се и расте под върховна команда. Ще разберете също, че сред това творение се появява 

човекът, който се различава от всички останали същества, защото в него има разум и свободна 

воля. 

В духа на човека съществува божествена светлина - съвестта, която просветлява интелекта му и 

го подтиква към изпълнение на дълга. Защото, ако непреодолима сила го принуждаваше да следва 

само правилния път, изпълнението на дълга му щеше да бъде напълно безполезно и той щеше да 

се чувства унизен от съзнанието, че не е способен да действа според собствената си воля и че 

въпреки това е подчинен на закон. 

Но кой при условията, в които съществуваш, може да насочи мислите ти към добро? - Само 

божествената светлина на съвестта, която напътства човека да изпълнява закона - светлина, която 

живее в духа и чрез него се разкрива на материята. 

5 Защо духът не следва гласа на съвестта от самото начало? - Защото не го е развил 

достатъчно, за да разбере и изпълни заповедите, които му е дал, и същевременно да контролира 

плътските пориви. Свободната воля и влиянието на материята са изпитанията, на които е 

подложен вашият дух. 

6 Ако хората от самото начало бяха слушали гласа на съвестта си, както Авел, мислите ли, че 

щеше да е необходимо вашият Отец да се материализира от време на време, за да ви обясни 

Закона и да ви научи на пътя на развитието на духа? Истина ви казвам: Не. Ако се бяхте подчинили 

на Моя закон и му бяхте послушни, всички Мои откровения и учения щяха да достигнат до вас чрез 

вашата съвест. Но когато видях, че това човечество е уловено в страстите, които му предлагаше 

светът, глухо за гласа Ми и твърде сляпо, за да види духовната светлина, която осветяваше пътя му, 

Аз трябваше да материализирам* Закона Си в Първата епоха, като го издълбая в камък и се 

разкривам пред физическите им сетива, за да победя материализма им**. 
* Материализирайте: направете физически видими. 
Материализъм: недуховен възглед за живота, който признава само материалното за реално и значимо. 
7 За пореден път човечеството се отвърна от Моите заповеди и Аз трябваше да дойда при 

хората, за да ги науча. Не беше достатъчно, че ви дадох Моя закон в тази материална форма, нито 

пък той съдържаше всичко, което Отец имаше да ви каже; затова ви изпратих Исус, чрез когото да 

чуете Божието слово. Той говори на сърцата ви. Този Учител е познавал пътищата, които водят до 

най-съкровеното в човешкото същество, и с думите Си, с делата Си и с кръстната Си жертва е 

докоснал вашите дремещи сърца. Той събуди безстрастните ви чувства, защото знаеше, че без тази 

подготовка няма да настъпи времето, когато човек ще чуе в духа си гласа на своя Господ, който 

сега е с вас, както ви беше съобщено. 
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8 Твоят Бог е, Който ти говори: Моят глас е Законът. Днес го чувате наново, без да е 

необходимо да го издълбавам в камък или да изпращам въплътеното Ми Слово сред вас. Това е 

Моят божествен глас, който идва до твоя дух и му разкрива началото на епохата, в която човек ще 

стане праведен, ще се помири със своя Създател и ще се пречисти, както е написано. 

9 Не тълкувайте думите Ми погрешно, като казвате, че законът от Първата епоха е бил закон 

на плътта, а този от Втората епоха е говорил само на сърцето ви; защото Аз винаги съм докосвал 

най-чувствителната и развита част от вашето същество, за да се изявя и да се почувствам там. Моят 

закон винаги е говорил на твоя дух, защото той е този, който направлява материята* в човешкия 

живот. 
* Материя: плътското тяло на човека, също и обикновено за предмет, материал и т.н. 

10 Когато някои от Моите ученици от Втората епоха станаха свидетели на преображението на 

своя Учител на планината Тавор, когато видяха Мойсей да се появява от дясната Му страна, а Илия 

- от лявата, те паднаха на земята, защото душите им се ужасиха от несравнимото величие на това, 

което видяха очите им. След това ги инструктирах да пазят тази тайна, за да я разгласят, когато 

дойде времето. Защото беше необходимо Аз да напусна този свят предварително, за да може, 

когато тези преживявания (на учениците) ви станат известни, да разберете, че те са ви говорили за 

бъдещето и са ви го съобщили. 

11 О, ако човечеството от това време разбере значението на това преображение и разбере, че 

свидетелството на Моите ученици е предназначено за хората от това време, колко голям ще бъде 

техният напредък! 

Длетото, което издълба Моите заповеди в камъка на Синайската планина, е същото, което сега 

пише божествените мисли в твоето сърце; кръвта на твоя Спасител, която беше учението, което ти 

говореше за любовта, възкресението, вечния живот и върховното щастие, е същата, която сега 

проливам в същността на това Слово; и пророчеството и властта, с които Илия изуми хората, са 

същите, които сега изпитвате в проявленията, които ви давам в това време. 

12 Борбата на Моите ученици в тази епоха ще бъде по-силна от всякога, за да видят Моя закон 

установен на тази земя. Но за да се възцари в този свят одухотвореността, от която произлизат 

цялата справедливост, цялата любов и разум, народите и нациите по света ще трябва първо да 

изпият една много горчива чаша. 

13 Това ще се случи, когато Златният телец бъде унищожен завинаги, когато се премахнат 

безполезните жертви; когато духовните блага, които няма да разменяте за земни блага, вече не са 

обект на печалба. Това ще се случи веднага щом човекът достигне пълното развитие на духа си и 

оцени ценните дарове в себе си, с които Отец го е надарил от самото начало на сътворението му. 

14 За да ви помогна да достигнете тази степен на одухотворяване, затова дойдох сега, за да ви 

дам живителната сила на Моето Слово, плода на добрия вкус. Аз съм любящият Отец, който ви 

дава хляб и подслон за тялото ви, а за духа - светлината, която ви води, за да я предадете на 

братята си. Моят изцелителен балсам също е с вас; някои ще го получат напълно, а други ще 

облекчат болките си. Някои ще измият собствените си дългове, а други с примера си ще помогнат 

на съседите си да се пречистят. 

15 Искате ли Моята сила? Тогава изпълнявайте Моите заповеди, обичайте Моя закон, защото 

вие сте отговорни за човечеството. Вие сте наставляваните и пред вас е пътят, който Илия е 

подготвил. Вървете с размисъл, с нежна стъпка. 

16 Вие сте деца на светлината; не позволявайте на изкушението да ви впримчи в мрежите си. 

17 Да вземем за пример апостолите от Втората епоха, които говореха за Отца на множествата 

и те разпознаваха своя Бог и Господ в делата на Неговите пратеници. Искам да ви видя по същия 

начин; сега е моментът да се отдадете изцяло на проповядването на Моята истина. 

18 Отвърнете се от безполезните човешки дела и управлявайте тялото. Не му позволявайте да 

ви управлява. Така след тази битка ще ви видя изпълнени с радост и мир. 
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19 Борете се и работете, Израел, изследвайте и разберете, че с тези учения ви давам белите 

дрехи, за да преминете през света и да изпълните мисията си. 

20 Голямо е пътешествието, което съм отредил на духа за неговата подготовка, изкупление и 

съвършенство. Ако успееш да се свържеш с Мен духовно, ще се почувстваш силен в борбата и ще 

се научиш да напредваш по пътя и да преодоляваш препятствията, които се изправят пред теб по 

него. 

21 Искате ли да бъдете причислени към Моите апостоли? Искате ли да бъдете причислени към 

Моите ученици? Тогава бъдете упорити в обучението си, грижете се за това вашето обучение да 

върви нагоре, за да можете скоро да донесете Моето Слово на вашите братя. 

22 Духът на човека се е развил, затова и науката му е напреднала. Позволих му да узнае и 

открие това, което не е знаел преди, но не бива да се посвещава само на материални дела. Аз му 

дадох тази светлина, за да може да изработи своя мир и щастие в духовния живот, който го очаква. 

23 Сред този свят, състоящ се от разнообразни същества, човешкото същество е 

привилегированото същество, на което съм дал част от Моя дух и правото да влезе в контакт с 

Мен, да Ме има в себе си, така че - тъй като Ме усеща толкова тясно свързан с него - доверието и 

вярата в Моята божественост да нарастват в неговия дух. 

24 Крайната цел на сътворението на този свят е човекът, за негово удоволствие съм добавил 

другите същества и сили на природата, за да може той да ги използва за своето запазване и 

освежаване. Ако Ме беше обикнал и познал още от първите си години, от духовното си детство, 

днес щеше да принадлежи към един свят на велики духове, където нямаше да има нито 

невежество, нито различия, където всички щяхте да сте равни по познание и по изтънченост на 

чувствата си. Но колко бавно еволюира човек! Колко много време е минало, откакто е живял на 

земята, и все още не е успял да разбере духовната си задача и истинската си съдба. Той не е успял 

да открие своя дух в себе си, който не умира, защото притежава вечен живот; не е разбрал как да 

живее в хармония с него, нито е признал правата му, а той, лишен от свободата си, не е развил 

дарбите си и е застинал на едно място. 

25 Днес, с оглед на събитията, които самият човек е предизвикал, с оглед на войната и 

преливането на всички страсти на материализма, той е ужасен, защото нито разбира, нито е 

способен да спре злото, и уплашен се пита за причината за този резултат. Защото човекът се е 

отклонил от пътя на духовното си развитие и се спуска в бездната, без да има човешка сила, която 

да спре това насилие. 

26 Този свят, създаден с толкова много любов, за да бъде временен дом на Моите деца, се 

превърна в долина на безпокойство, страх и смърт; само практикуването на любовта и 

добродетелта ще могат да го спасят. Затова сега събирам всички "разпръснати племена на 

Израел", за да въоръжа духа му и да го изпратя в битка, докато постигне спасението и 

одухотворяването на човешката раса. 

27 Всеки, който е дошъл при Мен и е чул Моето Слово, принадлежи към този древен и 

многоброен народ и когато ви разкажа за тези учения, ще разберете, че вашите дарби са останали 

скрити и че те се възраждат точно в този момент, изпълнени със силата, която ви дава любовта. 

Съдбата ви е определена от самото начало на времето, така че вие да бъдете тези, които да бдят 

над човечеството и да му предават посланията, които от време на време ви съобщавам. 

28 Ще дойде време, когато цялото човечество ще се състои от Моите ученици, когато ще Ме 

разберете и ще вникнете в Моето слово с лекота. Високомерните ще слязат от пиедестала си, за да 

бъдат с Мен, а учените ще Ме признаят за свой Учител. 

29 Искам да видя всички вас по пътя на одухотворяването, да придобиете сила и да се 

укрепите в изпитанията, за да мога, когато се издигнете, да ви разкрия съкровището на мъдростта, 

съдържащо се в Книгата, която ви показвам в момента. 
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30 Ако искате да станете майстори, трябва да се подготвите. Премахнете всяка следа от 

идолопоклонство в себе си и преподавайте духовно, благоговейно и искрено поклонение на Бога, 

основано единствено на любовта. 

31 Дори паметта ти да ти изневери - Моето Слово е в твоята съвест, където никога няма да 

угасне. Вашият дух ще говори и ще бъде извор на мъдрост, която, когато прелее, ще донесе 

светлина на вашите братя по пътя на еволюцията. 

32 Освежавайте се от Моето присъствие, защото и Аз се радвам, когато ви давам 

наставленията Си. Проучете книгата и научете обяснението на всичко, което не сте разбрали. 

Разберете духовното значение на учението, което ви разкривам сега. Ако се подготвите, вие ще 

бъдете светлината в мрака, който обгръща човечеството днес. 

33 Винаги съм в очакване на духовно общение с вас. Всеки, който се пречисти и се издигне до 

Мен, ще почувства, че се е оженил за Мен, и Аз ще насоча стъпките му по най-добрия начин. 

34 Мнозина се чудят защо съм се върнал на земята, след като вече съм ви учил през Втората 

епоха с Моето Слово. Но вие бяхте забравили Моя закон и Аз ви намерих корабокрушенци в 

морето на невежеството. Аз се борих да ви доведа до пътя на мира и истината. Предлагам ви тояга, 

на която да се опрете, защото сте изтощени от поклонничеството без водач и затова дойдох да ви 

помогна. 

35 Събирам новите Си апостоли, които няма да бъдат дванадесет, а сто четиридесет и четири 

хиляди, и всеки от тях ще има задачата да проповядва Моето учение; всички те ще говорят и ще 

бъдат като вестители, които носят добрата новина, че Учителят се е върнал при хората като Светия 

Дух. 

36 От 1866 г. насам търся сред човечеството нови ученици и ги подготвям да спазват Моите 

заповеди с отдаденост и да бъдат предшественици на новите апостоли, които ще дойдат при Мен. 

37 Ще дойде ден, в който хората ще имат познание за Божия народ и ще ви търсят, за да 

поискат светлина от вас, а други ще се борят с вашето познание със своите мнения. Не искам, 

понеже се чувствате бедни и смирени, да бъдете изненадани от онези, които говорят на избран 

език и ви представят теории, които ще ви разкрият само неяснота или оскъдна светлина. Вие, 

които познавате истината на това Слово, защото знаете, че то е Моето откровение като Светия Дух, 

не се обърквайте. 

38 Не искам и да се криете от страх, а да се изправите пред онези, които ви молят за помощ. За 

всички вие ще имате думи на любов, които да ги събудят и развълнуват и да ги накарат да 

почувстват Моето присъствие. Така ще бъдете разпознати. 

39 Илия е близо до вас и изпълнява великата задача, която му поверих, а именно да ви 

вдъхнови за обновление, за да се издигнете в търсене на мир, усъвършенстване и духовно 

съвършенство. 

40 Скоро ще си починете от работата си. Това велико дело се извършва с помощта на много 

духове, на всеки от които съм възложил конкретна задача. 

41 Вие, които Ме следвате, сте Моята армия, а Аз съм вашият Отец, който е приел за своя 

мисия да изкупи Своите деца. Аз вървя пред вас, за да ви напътствам. Искаш ли да Ме следваш? - 

Сърцето ти казва "да" и Аз приемам копнежа ти. Виждате ли, Аз не искам от вас повече от това, 

което можете да направите, но ви казвам, че ще трябва да се борите много с вашите дарби, ако 

знаете как да ги използвате и ако Ме обичате в истина. 

42 Духовният закон е по-висш от човешкия, затова трябва да Ми дадете своя данък преди този 

на света. Погледнете природата с нейните полета и планини, морета, гори и пустини; тя в своята 

цялост, във всеки един момент, принася жертва на Създателя, който я е призовал да съществува и 

я поддържа. Всички изразяват благодарността си към Мен, като свидетелстват за Мен. Защо не Ми 

оказвате достойна почит? Защо искаш Моето присъствие само за да се усъмниш в Мен? 

43 Оборудвайте се, за да можете да разберете духовната си природа и да разберете Моето 

Слово. Проникнете в Моето учение, изследвайте, Аз ви позволявам да го правите, разпитвайте Ме, 
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но елате при Мен. Предайте се на Мен с доверието, което имате, когато сте деца, и следвайте 

родителите си навсякъде; обичайте и се доверявайте и на Небесния си Отец. 

44 Не искам да проливаш сълзи или да Ми причиняваш болка. Много си плакал и често си 

преминавал през пустините (на живота). Не оставяйте на децата си това семе на скръбта, което 

носите със себе си. Нека тези същества да видят праведен живот, работа и изпълнение на Моя 

закон, за да видят как процъфтяват мирът и благоденствието. 

45 Защо се учудвате, хора, на чудото, което ви показвам в това време, когато се изявявам чрез 

човешкия ум? По-големи дела извърших в минали времена, и вие им повярвахте. 

46 Знам, че причината за учудването ви се дължи на факта, че сте се отдалечили от духовните 

учения; защото дълго време сте вярвали само в това, което виждате, което докосвате и което 

доказвате с помощта на науката си. 

47 В първата епоха, когато Израил е чел Писанията, размишлявал е върху Закона и се е молил в 

очакване на обещания Месия, животът му е бил изпълнен със знамения и духовни прояви, сърцето 

му е било чувствително към посланията, които Господ му е изпращал, и той е вярвал във всичко 

това, защото е имал вяра. 

48 Но не си мислете, че всички деца от този народ са знаели как да получават божествените 

послания. Не, богатите скъперници не усещаха нищо, не виждаха и не чуваха, също както 

свещениците, които, макар да имаха пред очите си книгата на пророчествата, също не 

възприемаха духовния живот над хората; защото слепи и надменни на мястото, което заемаха, те 

не можеха да чуят призивите на Господа, който вече се приближаваше. 

49 Кои тогава бяха онези, които се молеха през нощите в Юдея, бдяха и приемаха в сърцата си 

светлината, която разпалва надеждата? Кои са били онези, които са имали пророчески сънища и са 

можели да предвиждат със сърцето си и да дават духовно тълкуване на писанията? - Те бяха 

смирените, бедните, робите, болните, тези, които жадуваха за светлина, тези, които жадуваха за 

справедливост, тези, които се нуждаеха от любов. 

50 Те бяха хората от народа, мъжете и жените с прости сърца, онези, които бяха очаквали своя 

Спасител през вековете. 

51 В нощта, когато Исус се ражда в този живот, сърцата на бедните пастири от Витлеем трепват 

при вида на духовния пратеник на Господ, който им съобщава, че дългоочакваният им Спасител е 

дошъл. 

52 В този тържествен час богатите, господарите и могъщите спяха. 

53 Също така по това време великите, господарите, богатите, учените и богословите спяха 

дълбоко, докато Моят лъч слизаше при хората, за да им донесе за първи път Моето послание. 

54 Колко малко хора Ме очакваха и колко малко вярваха в Моето присъствие! 

55 Но тези, които дойдоха при Мен, бяха мъже и жени с прости сърца, слабоумни, на които 

невярващите се подиграват, защото вярват в свръхестествени прояви и говорят за странни учения. 

56 Не съдете лошо онези, които поради липса на подготовка са допуснали грешка, тъй като те 

поне са запазили интуицията за духовното, която е доказателство за тайния стремеж да се 

съединят с Отца, да се приближат до света на светлината, да получат от Него слово на любов. 

57 Тези бедни, които не са били заслепени от фалшивия блясък на света, са тези, които имат 

интуиция, тези, които предвиждат, тези, които сънуват, тези, които свидетелстват за духовното, и 

Аз ги потърсих, за да отворя пред очите им книгата на мъдростта и така да задоволя в изобилие 

желанието им за знание и истина. 

58 Направих присъствието Си осезаемо за тях, както и близостта на духовния свят, като награда 

за тяхната надежда и вяра. 

59 Също така им говорих за техните дарби, за тяхната задача, за стойността на Моето учение, 

за да премахнат от сърцата си всичко, което не принадлежи на тази работа, и за да може 

свидетелството им да достигне до сърцата на техните братя силно и изпълнено със светлина. 
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60 Стани, Израилю, и се изкачи на духовната планина, защото сега Аз съм твой помощник. 

През това време всички вие ще Ми помагате с кръста, който нося на раменете си от любов към 

човечеството. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 16  
1 Мир в ума и сърцето на всички, които се обичат един друг! - В този ден на благодатта вие 

получавате вдъхновението на Учителя, което се получава чрез мозъка на тези създания, 

подготвени и предназначени от Мен да предадат Моето божествено послание на човечеството. 

2 Приемете днес Моята духовна ласка, о, голямо множество; Аз ви приветствам и ви 

изпълвам с благодат. 

3 Чуйте, ученици: осъзнайте, че сред вас се проявява атом от Моето същество. Вибрацията на 

Божествената сила ви учи. Еманация на Неговото универсално същество ви просветлява. Никога не 

е имало време, в което Бог да не се е проявявал. Във всички времена, във всички епохи е имало, 

има и ще има тази Божествена вибрация. В течение на вековете Отец не е преставал да ви дарява с 

благата на Своята любов, защото в Неговия Дух, както и в Творението, всичко вибрира, всичко е 

активност и живот. А събитията в този свят са отзвук и отражение на духовния живот. 

4 През вековете Бог не е изоставил човечеството, защото едното не може да бъде отделено 

от другото. Днес волята на Отец беше да се свържа с човека духовно по начина, по който виждате и 

чувате, защото е дошло времето, когато трябва да се подготвите да Ме приемете от дух на дух. 

5 Но вие все още не притежавате духовна чувствителност и затова не възприемате с яснота 

божественото вдъхновение. 

6 Преди Отец да се открие на човечеството в лицето на Исус, Той ви е изпращал Своите 

откровения в материални форми и събития. Под името Христос вие познавате Този, Който 

проявява Божията любов сред хората, но когато идва на земята, Той вече се е разкрил като Отец и 

затова не бива да казвате, че Христос се е родил в света - родил се е Исус, тялото, в което е живял 

Христос. 

7 Помислете и накрая ще Ме разберете и ще признаете, че Христос е бил преди Исус, защото 

Христос е Божията любов. 

8 След като това бъде изяснено, не се заблуждавайте повече, спрете да се потапяте в мътните 

води на древните и погрешни тълкувания, които имате чрез традицията. Вие сте покрити с булото 

на невежеството, което Аз разкъсвам със светлината на Моето Слово, за да влезе във вас мъдрост. 

9 Затова не забравяйте, че Христос е Божията любов; ето защо, когато Той ви се откри чрез 

Исус, вие бяхте ужасени и объркани и дори пред лицето на Неговите чудеса не Му повярвахте, 

защото Неговата сила е твърде безкрайна, за да я разбере вашият ограничен ум. 

Така се случва, че едни Ме отричат, други са в недоумение, а трети Ме изучават и изследват 

според начина си на мислене и способността си да разбират. Малцина, много малцина са тези, 

които могат да разберат Христос. Казвам ви това, защото намирам малко любов в сърцата ви, тъй 

като не се обичате един друг дори между братя. 

10 Обичайте ближния си като свое дете, тогава ще започнете да разбирате Исус, ще Го 

обичате, ще Го чувствате, ще трябва да отразявате Христос в делата си. Вашият дух обаче Ме 

познава малко повече; така се случва, че някои от вас търсят Месията, други Всемогъщия Бог, за да 

ви даде лъч светлина и надежда, които да облекчат болките ви и да съживят копнежа ви да се 

приближите все повече до Него. Това е така, защото вашият дух чрез съвестта притежава паметта 

за своя Създател, за Христос, който никога не е преставал да ви търси и обича, о, човеци, защото ви 

казвам отново, че духовното проявление не е престанало да съществува и никога няма да престане 

да съществува. 

11 Просветлените от миналите времена винаги са виждали сияние от светлина, винаги са 

чували Моето Слово. Пророците, вдъхновените, предшествениците, основателите на доктрини за 

висока духовност свидетелстват, че са чували гласове, които сякаш идвали от облаците, планините, 

вятъра или от някакво място, което не са могли да определят; че са чували гласа на Бога, сякаш е 

идвал от огнени езици и тайнствено ехо. Мнозина чуваха, виждаха и усещаха с помощта на 

сетивата си, други - с помощта на духовните си качества; същото се случва и в момента. 
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12 Истина ви казвам: онези, които получаваха Моите послания с физическите си сетива, 

тълкуваха Божественото вдъхновение духовно и го правеха според физическото и духовното си 

оборудване, според времето, в което се намираха на света, както това се случва сега с човешките 

инструменти, които наричате гласоносители или "дароносители". Но трябва да ви кажа, че както в 

миналото, така и в настоящето, те са добавяли към чистотата на Божествените откровения своите 

собствени идеи или тези, които са преобладавали в тяхната среда, и съзнателно или несъзнателно 

са променяли чистотата и неограничената същност на истината, която в действителност е любов в 

нейните най-висши откровения. 

13 Духовните вибрации и вдъхновения са били в тях и както "първите", така и "последните" са 

свидетелствали и ще свидетелстват за това вдъхновение, което е достигнало до душите им, почти 

винаги без да знаят как, по същия начин, както се случва с много хора днес и както ще се случи с 

още повече хора утре. 

14 Думите, тълкуванията и начинът на действие се дължат на хората и на времето, в което 

живеят, но преди всичко това е най-висшата истина. 

15 Поради липса на духовна подготовка е необходимо божественото вдъхновение да се 

материализира и да ви събуди от духовния ви сън. Напредналите духове не се нуждаеха от тази 

форма на откровение. 

16 Всичко духовно във Вселената е източник на светлина, видима или невидима за вас, и тази 

светлина е сила, мощ, вдъхновение. Светлината струи и от идеите, думите и делата в зависимост от 

чистотата и величието, които те притежават. Колкото по-висша е идеята или творбата, толкова по-

деликатна и изтънчена е нейната вибрация и вдъхновението, което се излъчва от нея, дори ако за 

робите на материализма е по-трудно да я възприемат. Въпреки това ефектът, който високите 

мисли и дела оказват в духовен план, е голям. 

17 Материализацията е противник на одухотворяването, но разберете, че имам предвид онази 

материализация, която ви води към отклонения, пороци, дегенерация и низки страсти. 

18 Дори и по-голямата част от човечеството да се съмнява в истинността на Моето 

провъзгласяване на хората - наистина, казвам ви отново, това провъзгласяване се извършва във 

въплътените и превъплътените духове без прекъсване, от първия момент на тяхното създаване. 

19 Ако вие сте успели да предадете посланията си на големи разстояния с помощта на вашата 

проницателност и наука, която е една от многото умствени способности, които притежавате, как 

бихте могли да предположите, че Бог не може да предаде послание на човека с помощта на 

чувствителен и интелигентен човешки "апарат"? 

20 Защото това е човешкото тяло: апарат, снабден с такова голямо съвършенство, каквото 

човекът не би могъл да придаде и на най-сложните си и велики научни трудове. Вслушвайте се 

добре в Моето слово: Аз говоря за материята на човека, а не за неговия дух; защото духът, макар и 

да не може да достигне силата на своя Отец, несъмнено ще може да извърши по-големи дела от 

тези, които ограниченото човешко тяло е способно да извърши. 

21 Ако вашият ограничен интелект е успял да постигне знания и да направи изобретения, 

които смятате за чудесни - какво няма да постигнете с духа си и на какви дела няма да е способен 

вашият Господ? 

22 Той има лоша представа за своя Бог, който Го смята за по-малък от човешките същества. 

23 Защо се учудвате, че Бог ви изпраща Своята светлина, която е мъдрост и свети на всички 

вас, и че е създал форма на общуване със Своите деца? Защо смятате, че нещо е невъзможно за 

вашия Бог, след като вие самите казвате, че Той знае всичко и може да направи всичко? Ако 

вярвате в такива неща за Мен, защо си противоречите толкова лесно? Искате ли да ви изпратя Исус 

всеки път, когато искам да ви говоря, за да Го забиете на дървото? 

24 Истина ви казвам: вие не сте наясно с това как според вас трябва да се чувствам във вас. 

25 За да се срещна с вас, ви казвам: Ако не искате да използвам грешни тела, за да ви даря с 

любовта си, покажете Ми един праведен, един чист, покажете Ми един от вас, който знае как да 
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обича, и ви уверявам, че ще го използвам. Разберете, че Аз използвам грешници, за да ги доведа, 

защото не идвам да спасявам праведните; те вече са в царството на светлината. 

26 Вярно е, че сте грешници, но Бог не презира и не забравя никого, въпреки че вие си мислите 

обратното. Защо сте станали толкова слепи, че да съдите за всичко само по един миг от 

материалния си живот? Вие сте тези, които презират и забравят себе си; затова се чувствате слаби 

и уморени. 

27 Мислите ли, че забравям Своите най-любими създания, дори и да са непокорни, когато те 

се нуждаят от Мен и постоянно Ме викат? 

28 Вие много грешите, нарушавате законите и често Ме забравяте; но безкрайно по-голяма от 

всички ваши прегрешения е любовта на Небесния Отец към всички Негови деца. 

29 Но Аз трябва да продължа да ви говоря за Моето проявление, за да се избавите от всичките 

си съмнения. Мнозина от вас потвърждават това, което Моите просветлени са ви казали, 

например, че Бог им е говорил чрез облаците, огъня, водата, вятъра, но Аз ви питам: Кое ви се 

струва по-правилно - да се говори на човека чрез тези елементи или чрез него? 

30 Къде е вашето логическо мислене, ако то не ви помага да разберете най-простите учения? 

31. Мъже и жени по света, вие, които сте забравили в науките си единственото нещо, което 

може да ви направи мъдри и щастливи: забравили сте любовта, която вдъхновява всичко, любовта, 

която е способна на всичко и преобразява всичко! Вие живеете сред болка и мрак; тъй като не 

практикувате любовта, на която ви уча, вие си причинявате физически или духовни страдания. 

32 За да откриете и разберете Моите послания, първо трябва да бъдете добри и нежни от 

сърце - добродетели, които присъстват във всеки дух от момента на неговото създаване; но за да 

знаете как да изпитвате истинското, високо чувство на любов, трябва да се одухотворите, като 

развивате добрите си чувства; все пак вие сте искали всичко в живота, но не и духовна любов. 

33 Във всеки един момент от вас се излъчват мисловни или духовни вибрации, но в повечето 

случаи вие излъчвате егоизъм, омраза, насилие, суета и низки страсти. Вие наранявате и усещате, 

когато ви нараняват, но не обичате и следователно не усещате, когато ви обичат, а с болезнените 

си мисли все повече насищате средата, в която живеете, с болка и изпълвате съществуването си с 

дискомфорт. Но аз ви казвам: наситете всичко с мир, с хармония, с любов и ще бъдете щастливи. 

34 Любовта винаги е съществувала в духа на Твореца, затова трябва да разберете, че всички 

духове също са надарени с нея. 

35 Днес, въпреки напредъка на вашата цивилизация, вие все повече се отдалечавате от 

материалната природа, както и от духовното, от чистото, от онова, което е от Бога. Ето защо с всеки 

етап от живота си вие изпадате във все по-голяма слабост, във все по-голямо страдание, въпреки 

желанието си да ставате все по-силни и щастливи с всеки ден, който прекарвате на земята. Но сега 

вие ще направите крачка напред в изпълнението на Моя закон, о, жители на земята! 

36 Учителят, който ви е говорил през всички времена, сега идва да ви обясни Своето учение 

чрез тези учения, проявявайки Себе Си в слово, интуиция и вдъхновение, като по този начин 

пробужда духа ви за светлината на идващите времена. Тогава ще имате божественото 

вдъхновение в различни форми, все по-удивителни за вас, все по-висши и по-съвършени. 

37 Днес дойдох да ви напомня да се обичате един друг, както ви е учил Исус. Напомням ви за 

Исус, защото в Него е въплътена Вселенската любов. 

38 По времето на Мойсей на хората е даден закон за справедливост, който гласи: "Око за око и 

зъб за зъб". Този закон, който днес ви се струва отвратителен и отмъстителен, все пак е бил 

справедлив за хората от онова време. 

39 По-късно, когато станах човек в Исус, вие Ме чухте да казвам и така беше записано, че "с 

лакътя, с който мерите, се мери". С тази дума някои се питат дали в това изречение има любов, 

милост и прошка, които Исус проповядва. 
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40 Време е Аз самият да ви обясня причината за Закона от Първата епоха и причината за това 

изказване на Исус, тъй като много от Моите учения трябваше да ви давам малко по малко през 

вековете. 

41 В началото, когато струните на човешкото сърце все още не са били чувствителни към 

чувството на прошка, а това на милосърдие и търпение все още не е било заложено в духа му, е 

било необходимо човек да защитава себе си и своите блага, покрити от закон, който му е давал 

право да използва силата си за самозащита. Както виждате, това са били примитивни закони и 

обичаи на народ, който, както всички народи, е трябвало да се развива. 

42 Законът, произлязъл от думите на Исус, по-късно просветли живота на хората и ви каза: 

"Обичайте се един друг", а също така ви разкри, че "с лакътя, с който ще мерите, на свой ред ще 

бъдете премерени", с което Учителят ви даде да разберете, че онази справедливост, която човекът 

е осигурил със собствената си ръка, сега става изключително право на Божествената 

справедливост. Отсега нататък човекът знаеше, че както съди, така ще бъде съден от Бога, и че 

както сее на земята, такава ще бъде и реколтата, която ще пожъне в отвъдното. 

43 След това човекът въздържаше братската си ръка, злодеят често се отказваше от 

осъдителните си замисли, а този, който възнамеряваше да краде, знаеше и усещаше, че го гледа 

поглед от безкрайността и че от този момент го очаква съд. 

44 Изминали са векове и въпреки че хората знаят малко повече за божествената 

справедливост, те все още не са разбрали истината и много пъти са грешали, дори са вярвали, че 

ако са съгрешили тежко на земята, ще трябва да се изправят неумолимо пред Божия съд, за да 

получат вечно наказание. - За това ви питам: Каква решителност за покаяние и изпълнение на Моя 

закон ще може да се породи у този, който се смята за изгубен от самото начало? Каква надежда 

може да има този, който си отива от този свят, знаейки, че грешките на неговия дух ще продължат 

вечно? 

45 Беше необходимо Аз самият да дойда, за да премахна от вас тъмнината на погрешните ви 

тълкувания, и затова съм тук. 

46 Мислехте, че в Йехова разпознавате жесток, ужасен и отмъстителен Бог. След това, за да ви 

изведе от заблудата, Господ ви изпрати Христос, Своята Божествена Любов, за да "познаете Сина, 

за да познаете Отца"; и все пак невежото човечество, заплетено отново в греха си, вярва, че вижда 

разгневен и обиден Исус, който само чака да пристигнат в Духовната долина онези, които са Го 

обидили, за да им каже: "Махнете се от Мене, не ви познавам"; и да ги накара веднага да изтърпят 

най-жестоките мъчения във вечността. 

47 Време е да разберете смисъла на Моите учения, за да не изпаднете в заблуда. 

Божествената любов няма да ви попречи да дойдете при Мен, но ако не поправите грешките си, 

неумолимият съдия на вашата съвест ще ви каже, че не сте достойни да влезете в Царството на 

светлината. 

48 Но ето, че вие Ме имате отново, човечност, дух, както ви обещах. 

49 Вижте светлината на Духа на истината, която просветлява и събужда онези, които живеят в 

тъмнина. 

50 Но на тези, които присъстват на този митинг, казвам: Слушайте с внимание Моето Слово, 

защото то ще ви отвори пътища от светлина и ще ви освети истината, която трябва да знаете. 

51 Макар че в живота си човек трябва да плати всеки дълг на Бога, плащането, почитта или 

дарението, което Му давате, всъщност не е за Него, а за този, който го предлага. 

52 Ако Му предложите чистота, тя ще бъде за ваше добро; ако Му покажете заслуги, те ще 

бъдат украшенията, които ще издигнат духа ви в Божието присъствие. Ако съгрешиш, а после се 

разкаеш и поправиш грешките си, наградата ти ще бъде мирът на духа и щастието, което живее в 

този, който прави добро. 

53 Ако често ви позволявам да пиете същата чаша, която дадохте на братята си, то е защото 

само така някои ще разберат злото, което са причинили; и като преминат през същото изпитание, 
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през което са накарали другите да преминат, ще разберат болката, която са ги накарали да 

почувстват. Това ще просветли умовете им и ще доведе до разбиране, покаяние и съответно до 

изпълнение на Моя закон. 

54 Но ако искате да избегнете страданието или да не изпиете чашата на горчивината, можете 

да го направите, като изплатите дълга си чрез покаяние, чрез добри дела, чрез всичко, което ви 

казва съвестта. Така ще изплатиш дълга на любовта, ще върнеш чест, живот или мир, здраве, 

радост или хляб, които си отнел от братята си. 

55 Вижте колко различна е реалността на Моето правосъдие от представата, която сте имали 

за вашия Отец! 

56 Не забравяйте: ако съм ви казал, че никой от вас няма да бъде изгубен, сигурно е, че съм ви 

казал и че всеки дълг трябва да бъде изплатен и всяко престъпление да бъде заличено от книгата 

на живота. От вас зависи да изберете пътя, по който да стигнете до Мен. 

57 Все още притежавате свободна воля. 

58 Ако предпочитате стария закон за възмездието, както все още правят хората от гордите 

народи, вижте техните резултати! 

59 Ако искате лакътят, с който измервате братята си, да измерва и вас, не е нужно да чакате 

дори влизането си в другия живот, за да получите Моето правосъдие; защото тук (на земята), 

когато най-малко очаквате, ще се окажете в същата критична ситуация, в която сте поставили 

братята си. Но ако искаш един по-висш закон да ти се притече на помощ, не само да те освободи от 

болката, от която най-много се страхуваш, но и да ти внуши благородни мисли и добри чувства, 

помоли се, призови Ме и след това тръгни по пътя на борбата, за да ставаш все по-добър, да 

бъдеш силен в изпитанията, с една дума, да изплащаш с любов дълга, който имаш към твоя Отец и 

към твоя ближен. 

60 Призивът за любов, който сега чувате от устата на тези гласоподаватели, е предвестник на 

велики събития за човечеството. Тези послания са искри от мъдрост, които ще бъдат разкрити на 

човечеството в бъдеще. Това е началото на пробуждането на всички духове. Това е подготовката за 

Епохата на одухотворяването, времето, когато ще се изкупите в любовта на Небесния си Отец. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 17  
1 Възлюбени хора, ето ви още едно послание от Божествения Учител, което ще ви отведе 

една крачка напред в разбирането на Моето учение, защото не трябва да спирате по пътя на 

духовния прогрес. 

2 Не идвам, за да насърчавам у вас навици на застой или регрес; винаги ви водя по пътя на 

развитието. 

3 Моето Слово ви предлага разнообразна храна с изтънчен духовен вкус. 

4 С устните си сте казвали: "Слава във висините Богу", но кога сте Го прославили с делата си? - 

Вие се поклонихте на себе си и прославихте идолите си, а Бог, вашият Създател, кога? - Исус беше 

този, който прослави Своя Отец с живота Си, и вие трябва да живеете по Него. 

5 Също така, вие казахте: "Мир на земята на хората с добра воля", и наистина ви казвам, че 

дори на тези със зла воля съм дал мир; но вие, кажете Ми, кога сте дали мир? В продължение на 

много векове вие повтаряте думите на онзи псалм, с който хората приеха своя Господ в Йерусалим, 

и това е единственото нещо, което човечеството е направило оттогава: да повтаря тези думи; 

защото с делата си то прави точно обратното. 

6 изричайте тези фрази, ако искате, но разберете, че нито тези, нито каквито и да било други 

думи няма да имат никакъв ефект, докато не ги почувствате в сърцата си; ако ги почувствате, 

проявете ги пред братята си в добри дела, с кротост и смирение; тогава Аз ще ви отговоря с Моята 

безгранична любов и ще накарам духа ви да вибрира радостно в непорочната благодат на Моя 

мир. 

7 Затова днес ви говоря като Светия Дух. Времената са различни и затова екипировката на 

хората трябва да бъде различна. 

8 Оставете словесните молитви и суеверията и се отдайте на Мен, Учителя, Отца, който 

винаги ще ви приеме и разбере. 

9 Молете се, да, но с подготвено сърце; говорете Ми с духа, който чувствате в този момент. 

Елате при Мен с мисли, изпълнени с любов, но се приближете; говорете Ми като ученици или като 

малки деца и Аз ще ви накарам да почувствате Моята мъдрост и Моята любов. 

10 Искайте от Мен със смирение, но никога не искайте чудеса, нито пък очаквайте да ги 

получите. 

11 Чудото, както го разбирате вие, не съществува; няма противоречие между божественото и 

материалното. 

12 Вие приписвате на Исус много чудеса, но наистина, казвам ви, Неговите дела са естествен 

резултат от любовта, тази божествена сила, която все още не знаете как да използвате, въпреки че 

тя тайно присъства във всеки дух. Защото вие не сте искали да познаете действащата сила на 

любовта. 

13 Какво присъстваше във всички чудеса, които Исус извърши, освен любовта? 

14 Слушайте, ученици: За да може Божията любов да се изяви пред човечеството, е 

необходимо смирението на инструмента, а Исус винаги е бил смирен; и тъй като Той дава пример 

за това на хората, при един случай ви каза, че не може да направи нищо без волята на Небесния Си 

Отец. Онези, които не са разбрали смирението на тези думи, ще си помислят, че Исус е бил човек 

като всички останали; но истината е, че Той е искал да ви даде урок по смирение. 

15 Той знаеше, че това смирение, това единство с Отца, Го прави всемогъщ спрямо 

човечеството. 

16 О, изключително велико и красиво преображение, което дава любов, смирение и мъдрост! 

17 Сега вече знаете защо Исус, въпреки че казваше, че не може да направи нищо, освен ако не 

е по волята на Неговия Отец, всъщност можеше да направи всичко; защото беше послушен, защото 

беше смирен, защото се превърна в слуга на закона и на хората и знаеше как да обича. 
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18 Затова осъзнайте, че макар и да познавате някои от способностите на духовната любов, вие 

не ги усещате и затова не можете да разберете причината за всичко онова, което наричате чудо 

или тайна и което е дело на божествената любов. 

19 Какви учения, които не са от любов, ви е дал Исус? Каква наука, какви упражнения или 

тайнствени знания е използвал Той, за да ви даде Своите примери за сила и мъдрост? - Само 

блажената сила на любовта, с която можеш да направиш всичко. 

20 Няма нищо противоречиво в законите на Отец, които са прости, защото са мъдри, и мъдри, 

защото са пропити с любов. 

21 Разберете Учителя, Той е вашият учебник. 

22 Детето Исус учуди назначените учители на Закона; проповедникът Исус ви даде велики 

откровения за всички времена. Спасителят Исус запечата думите Си с живота Си, с върховната Си 

жертва на кръста. 

23 И така, възлюбени ученици, ако искате да бъдете велики в истината и силни в духа, защо не 

Ми подражавате в делата, които извърших чрез Исус? Той ви каза: "Аз съм Пътят, Истината и 

Животът", показвайки ви послушание към Божествената воля с кротост и смирение. Тогава какво 

трябва да бъде смирението, което Ми показваш? 

24 Чуйте: Бог, Върховното същество, ви е създал "по Свой образ и подобие", но не по 

отношение на материалната ви форма, а на способностите, с които е надарен вашият дух, подобни 

на тези на Отец. 

25 Колко приятно е било за суетата ви да мислите, че сте образ на Твореца. Смятате себе си за 

най-развитите същества, които Бог е създал, но дълбоко грешите, ако смятате, че Вселената е 

създадена само за вас. С какво невежество наричате себе си венец на творението! 

26 Разберете, че дори земята не е създадена само за хората. По безкрайната стълбица на 

божественото творение има безкраен брой духове, които се развиват в изпълнение на 

божествения закон. 

27 Целите, които обхващат всичко и които вие като хора, дори и да искате, не бихте могли да 

разберете, са велики и съвършени, както и всички цели на вашия Отец; но истина ви казвам: вие не 

сте нито най-големите, нито най-малките от Господните създания. 

28 Вие сте били създадени и в този момент вашият дух е приел живот от Всемогъщия, който е 

имал толкова качества в него, колкото са били необходими, за да можете да изпълните една 

трудна задача във вечността. 

29 Дори сега не знаеш всички способности, които Отец ти е дал, но не се притеснявай, ще ги 

разбереш по-късно. 

30 Знаеш ли за съществуването на великите духове, които са предназначени да бдят над 

хармонията на всички създадени неща и които непрекъснато се занимават с непознати за теб 

високи задачи? - Не, и затова отново ви казвам, че вашият дух не е най-развитият, че е развил само 

в ограничена форма качествата, които Бог ви е дал. 

31 Въпреки това тези качества ще са достатъчни, за да ви доведат щастливо до най-високото 

ниво, което ще достигнете, ако насочите стъпките си по правия и светъл път, който Моят закон ви 

посочва. 

32 Дойдох да ви помогна. Сега е времето на изкуплението; събудете се, станете! 

33 Вие сте съгрешавали, нарушавали сте брака, извършвали сте престъпления и сега, когато сте 

изправени пред истината на Моето Слово, която ви показва грешките ви, вие прощавате 

прегрешенията си и вярвате, че вашият Господ е несправедлив, когато ви говори за изпитания и 

изкупление. 

34 Вие сте се обвили в тъмнината на нечестието и невежеството, като по този начин сте 

попречили на духа си да види зората на Третата епоха, и когато дойда да ви накарам да се 

събудите със светлината на Моето Слово, за да видите блясъка на новата зора, вие не искате да се 

събудите от духовния си сън и понякога ставате с неохота. Има много хора, които предпочитат да 
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спят в невежеството си, без да искат да се събудят за най-висшата истина. Те предпочитат долината 

на сълзите, болестите и глада; искат да продължи дългият период от векове, през който пороците и 

страданията са били единственото им "насърчение". Те предпочитат всичко това пред любящия 

призив, който Моята Любов им изпраща чрез съвестта им. 

35 Слушаш Ме, сякаш съм много далеч от теб, и лениво отваряш очи. Но тъй като не можете да 

разберете смисъла на божественото послание, защото умът ви е затънал в материализъм, вие 

предпочитате да живеете в зло. В този момент ти Ме забравяш, обръщаш Ми гръб, искаш да 

останеш само в страдалческа апатия. Но аз ви казвам: Ако искате да живеете в тази бездна от 

материализъм и невежество, ако искате да се наслаждавате само на лекомислени удоволствия и 

низки страсти, поне не обвинявайте Бога за болката си. 

36 Ако не притежавате величието да обичате ближния си така, както Отец ви обича, поне 

имайте смелостта и покорството да понесете последствията от грешките си. Ако предпочитате 

фалшивия си мир и братоубийствените си войни, не казвайте, че Бог го желае, нито викайте към 

Отца за Неговата милост, когато се чувствате подвластни на враговете си, за да дойде Той да ви 

даде победа, което само би поласкало суетата ви и би насърчило покварата ви, която не може да 

ви бъде дадена според Моя закон. 

37 Когато хората Ме забравят и дори се отричат от Мен сред смеха, удоволствията и суетата, 

защо се отчайват и треперят, когато жънат реколтата от сълзи, която измъчва умовете и телата им? 

Тогава те богохулстват, като казват, че няма Бог. 

38 Човекът е достатъчно смел, за да съгреши, решен да се отклони от пътя на Моя закон, но ви 

уверявам, че е изключително страхлив, когато става въпрос за изкупление и изплащане на 

дълговете му. Въпреки това Аз те укрепвам в твоето малодушие, защитавам те в твоите слабости, 

събуждам те от дълбок сън, пресушавам сълзите ти и ти давам нови възможности, за да можеш да 

си върнеш изгубената светлина и да намериш отново забравения път на Моя закон. 

39 Идвам, за да ви донеса, както през Втората епоха, хляба и виното на живота, както за духа, 

така и за тялото, за да живеете в хармония с всичко, което вашият Отец е създал. 

40 В Моите пътища добродетелите процъфтяват, а в твоите има тръни, пропасти и горчивина. 

41 Който казва, че пътищата на Господа са пълни с тръни, не знае какво казва, защото Аз не 

съм създал болка за никое от Моите деца; но онези, които са се отклонили от пътя на светлината и 

мира, ще трябва да понесат последствията от вината си, когато се върнат към него. 

42 Защо изпихте чашата на страданието? Защо забравихте заповедта на Господа, както и 

мисията, която ви поверих? - Защото вие заменихте Моя закон с вашия и имате резултатите от 

вашата суетна мъдрост: горчиви страдания, войни, фанатизъм, разочарования и лъжи, които ви 

задушават и изпълват с отчаяние. И най-болезненото нещо за материализирания човек, за онзи, 

който подчинява всичко на своите изчисления и на материалните закони на този свят, е, че след 

този живот той все още ще носи със себе си бремето на своите грешки и наклонности. Тогава 

страданието на духа ви ще бъде много голямо. 

43 Отърси се от бремето на греха тук, изпълни Моя закон и дойди скоро. Поискай прошка от 

всички, които си наранил, а останалото остави на Мен; защото скоро ще дойде твоето време да 

обичаш, ако наистина решиш да го направиш. 

44 Повтарям още веднъж, че не съм поставил тръни или болка по пътя ви. Чрез Исус ви научих 

да отхвърлите всички слабости, за да ви покажа Моята любов и силата, която живее във вас, за да 

ви науча на истинската радост, която живее в един истински смирен дух. И с Моето заминаване и 

обещанието Ми за тези времена ви оставих мир, светлината на надеждата и копнежа за Моето 

завръщане. Но вие не искахте да го разберете по този начин и продължавахте да Ме разпъвате на 

кръст, за да ви прощавам отново и отново. Трябва обаче да разбереш, че Моята прошка не ти 

спестява последствията от твоите прегрешения, защото те са твои, а не Мои. Моята прошка те 

насърчава, утешава те, защото накрая ще дойдеш при Мен и Аз ще те приема с вечна любов; но 

докато не Ме търсиш по пътя на доброто, любовта и мира - вече го знаеш и не трябва да го 
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забравяш: Злото, което правите или възнамерявате да направите, ще ви се върне със сложна 

лихва. 

45 Сега жънете семената на своя материализъм и дори да искате да одобря делата ви, 

грешите, защото Аз съм неизменен в Своя закон; Аз не постъпвам така, както вие желаете, защото 

тогава вече не бих бил "Пътят, Истината и Животът". 

46 Дойдох, за да отменя погрешните ви закони, така че да се ръководите само от тези, които са 

формирани от Моите заповеди и са в хармония с Моята мъдрост. Моите закони са формирани от 

любов и тъй като идват от Моята Божественост, те са неизменни и вечни, докато вашите са 

преходни и понякога жестоки и егоистични. 

47 Законът на Отца е изграден от любов, от доброта, той е като балсам, който дава утеха и 

повдига грешника, за да може да понесе възмездието за престъпленията си. Законът на любовта 

на Отца винаги предлага на престъпника щедра възможност за морално обновление, докато 

вашите закони, напротив, унижават и наказват престъпника, а често и невинните и слабите. Във 

вашата юриспруденция има суровост, отмъщение и липса на милост. Законът на Христос е любящо 

убеждение, безкрайна справедливост и върховна правота. Вие сами сте си съдници, а аз съм 

вашият неуморим защитник.Но трябва да знаете, че има два начина да платите за грешките си: 

един с любов и един с болка. 

48 Изберете сами, все още се радвате на дара на свободната воля. 

49 Искате ли да не страдате повече, хора? След това обичайте, правете добро по пътя си, 

възстановете живота си. - Искате ли да бъдете велики и щастливи? Тогава обичайте много, 

обичайте винаги. - Искате ли да плачете, искате ли да ви сполети горчиво страдание, искате ли 

войни и опустошение? След това продължете да живеете както сега, да позволявате на егоизма, 

лицемерието, суетата, идолопоклонството и материализма да продължат да завладяват живота ви. 

50 Много ясно виждате хаоса сред хората, за да не продължите да оформяте закона, както 

намерите за добре. 

51 Искам учениците и новите участници в Моето учение да имат благородство в сърцата си и 

чистота в умовете си, защото само така ще могат да се учат от Мен и по-късно да учат човечеството. 

52 Сега Аз не идвам да възкресявам мъртвите, както направих с Лазар през Втората епоха; 

днес Моята Светлина идва да възкреси духовете, които Ми принадлежат. И те ще възкръснат за 

вечен живот чрез истината на Моето Слово; защото вашият дух е Лазар, когото сега носите в себе 

си и когото Аз ще възкреся от мъртвите и ще изцеля. 

53 Сега виждате, че божествената справедливост се състои от любов, а не от наказание като 

вашето. Какво би станало с вас, ако Аз приложа вашите собствени закони, за да ви съдя пред Мен, 

пред Когото не важи нито външният вид, нито лъжливите аргументи? Ако ви съдех според вашето 

беззаконие и прилагах ужасно суровите ви закони, какво щеше да стане с вас? Тогава с право бихте 

Ме помолили да проявя милост. Но вие не трябва да се страхувате, защото Моята любов никога не 

увяхва, не се променя и не отминава; вие, от друга страна, със сигурност отминавате, умирате и се 

раждате отново, отивате си и после отново се връщате и така вървите по пътя си, докато дойде 

денят, в който ще разпознаете своя Отец и ще се подчините на Неговия божествен закон. 

54 Вие сте тук временно, но Аз съм вечен; вие стенете, защото се отклонявате от пътя, който 

Моят закон ви показва, а Аз съм неизменен. 

55 Изсушете сълзите си, ускорете пробуждането си и се изправете. Почувствайте присъствието 

Ми във вас; необходимо е да дойдете при Мен, защото все още не сте Ме познали, о, хора. 

56 Вие не знаете каква награда получава този, който се покае истински и се върне при Мен, и 

не знаете, че не е необходимо да чакате до влизането си в духовния свят, за да получите 

наградата, която ви дава Божията любов. 

57 Беше необходимо да ви говоря по този начин, защото хората са объркани от знанията, 

които са придобили от книгите, които са изучавали; те обаче не искат да чуят гласа на съвестта си, 
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гласа на духовното си познание, което ги приканва да следват божествената светлина, от която 

произлиза всяка мъдрост. 

58 Казвам ви: полезното учене е добро, науката е добра, но преди всичко любовта. Любовта 

ще ви даде импулс да направите науката си достойна за уважение и да я разширите, защото трябва 

да разберете, че цялото ви знание е само послание, което Моята любов ви дава. 

59 Попитайте учените си и ако са честни, ще ви кажат, че са помолили Бога за вдъхновение. И 

Аз бих им дал повече вдъхновения, ако те Ме помолят за тях с повече любов към братята си и с по-

малко суета към себе си. 

60 Истина ви казвам: Всичко, което сте натрупали от истинското знание, идва от Мен; всичко, 

което те имат от чистото и високото, ще използвам във ваша полза в този момент, защото за това 

ви го дадох. Но трябва да се пазите, о, народи на земята, защото ако продължите да използвате 

Моите божествени учения, за да предизвиквате силите на природата, ако продължите да 

използвате малкото знание, което имате, за зло, ще получите болезнен и строго законен отговор, 

когато най-малко го очаквате. Вие предизвиквате въздуха, огъня, земята, водата и всички сили и 

вече знаете каква ще бъде реколтата ви, ако не коригирате навреме постъпките си, за да държите 

под контрол природните сили, отприщени от безсмислените ви действия. Обръщам ви внимание, 

че сте на път да запълните мярката, която Моята справедливост позволява на свободната ви воля; 

вие предизвиквате природата твърде много. И тъй като вие сте малките, които се чувстват 

прекрасно, това Слово идва, за да ви предупреди за опасността, в която се намирате. 

61 И Словото ви казва: Деца мои, направете сърцето си добро, като обичате братята си; 

обичайте всички сътворени неща. Търсете помирение и мир между всички. Ако не искате земните 

катаклизми, които вие самите насърчавате, да ви унищожат, опомнете се навреме, о, много 

обичани деца, успокойте ги (силите на природата) с любовта си, превърнете ги в мир. О, хора, ако 

Ме слушахте, колко трудности щяхте да си спестите и Аз вече щях да съм преобразил вашия свят, 

без да е необходимо да страдате! Бих ви дал предвкусване на наградата в този живот, бих ви дал 

мир и спокойствие. Опитайте, деца Мои. Ето защо ви изпратих Словото Си в този момент, за да ви 

избавя от бездната. 

62 На вас, които Ме слушате, казвам да пазите в духа си това, което ви засяга, а на останалото 

да учите братята си. Това, което е за един, е за всички, затова нито една от Моите овце няма да 

остане без духовна храна. 

63 Искам да сте единни, за да мога да възнаградя вашето единство, като излея върху всички 

Моите блага и Моята благодат. Досега съм ви виждал да се обединявате само за кратки мигове, 

докато се опитвате да отдадете своето преклонение пред Моята Божественост. Убедете се, че 

обединени от любовта, вие сте способни да правите чудеса. Истина ви казвам: Все още имате 

време да работите, за да възстановите това, което сте разрушили. 

64 Много са нещата, които Ми направихте и с които Ме наранихте, но Аз ви обичам и по-

голяма от вашите престъпления е Моята любов. 

65 Ако Ме търсиш като Съдия, Моят Съд е неумолим; ако Ме търсиш като Учител, Моята 

Мъдрост е безгранична; ако Ме наричаш Отец, Аз съм от най-любезните; но наистина, казвам ти, 

Аз съм много повече от всичко това, защото нямам нито начало, нито край. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 18  
1 Точно както ви беше обявено Моето ново проявление, днес го видяхте осъществено: 

Дойдох в духа си, заобиколен от ангели и духове на светлината. 

2 Онези, които не познават тези пророчества, се съмняват в Моето присъствие, но дори и 

сред онези, които са изучавали Писанията, виждам такива, които не вярват в Моето проявление, 

защото тълкуванията им почти винаги са погрешни. 

3 Всички онези, които придават на пророчествата материален смисъл, ще трябва да понесат 

същата съдба като еврейския народ, който очакваше могъщ Цар на земята в лицето на обещания 

Месия, а когато Ме видяха смирен и кротък, не повярваха в Мен въпреки делата, които извърших 

пред очите им. 

4 Онези, които Ме почувстваха, обикнаха Ме и Ме последваха, бяха хора с прости сърца, 

нежни духове и чисти умове, които жадуваха и жадуваха за любов, справедливост и истина. 

5 На тези, които изучават писанията от минали времена, казвам, че само с одухотворяване ще 

могат да открият в живота си истината, съдържаща се в този език. 

6 Ще помагам на онези, които разбират и проповядват истината, но ще спирам всеки, от 

чиито устни излиза объркване по пътя му, докато не поправи грешките си. 

7 За разлика от тях, всички онези, които с чисто сърце сеят семето на Моята светлина, 

тълкувайки божественото слово и осветявайки скритото учение, ще изпратя по земите и народите, 

за да разпространяват Моето учение за любовта. 

8 Истинските вестители ще бъдат със здраво сърце, със смирен дух и затова ще знаят как да 

приемат новата Ми вест с радост и с вяра. 

9 Блажени са онези, които Ме приемат в сърцето си и вярват на Словото Ми, защото те ще Ме 

видят в небесния облак, заобиколен от Моите духовни войнства; и въпреки че не стъпвам по 

земната пръст, както през Втората епоха, те ще могат да почувстват Моето духовно присъствие. 

Тогава те ще обединят това ново послание с онова, което се разпространяваше сред човечеството 

и което не беше пълно, защото Моите откровения като Светия Дух все още трябваше да бъдат 

добавени. 

10 Ученици, одухотворявайте се, за да вникнете в истинското значение на Моето Слово и за да 

може, когато срещнете братята си, които познават само Моите откровения от Втората епоха, да 

постигнете съгласие в тълкуванията си и да започнете духовното обединение на човечеството. 

11 Често преподавате погрешни идеи поради липса на изучаване и проникване в духовното; 

затова ви заръчвам да се посветите на съзерцанието на Моето учение, за да не вършите повече 

дела, които смятате за добри, но които са несъвършени пред Отец. 

12 Осъзнайте, че отговорни за това човечеството да разбере ясно духовното значение на 

Моите настоящи и минали учения сте всички вие, които усещате жажда за знание в духа си, които 

сте поели по пътя на изучаването, съзерцанието и изследването. Не мога да кажа същото за онези, 

които живеят само с ритуали, церемонии и материални култове - те се задоволяват с външното, 

защото все още не са познали вкуса на плода. 

13 Когато Моите ученици пресекат пътищата на света, ще започне духовното пробуждане на 

религиите и сектите, които дълго време са стояли на едно място. 

14 "Гледайте и се молете" - повтарям ви отново и отново, но не искам да свиквате с тези 

съвети, а да ги обмисляте и да действате според тях. 

15 Казвам ви да се молите, защото онези, които не се молят, се отдават на излишни, 

материални и понякога налудничави мисли, които, без да го осъзнават, насърчават и подхранват 

братоубийствени войни. Но когато се молиш, мисълта ти, сякаш е меч на светлината, разкъсва 

завесите на мрака и примките на изкушението, които днес държат в плен много хора; тя насища 

обкръжението ти с духовна сила и противодейства на силите на злото. 
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16 Не се отчайвайте пред лицето на борбата, нито се отчайвайте, ако все още не сте 

постигнали успех. Осъзнайте, че вашата задача е да се борите докрай, но трябва да имате предвид, 

че само много малка част от тази работа по обновяването и одухотворяването на човечеството ще 

ви се падне. 

17 Утре ще напуснете поста си и други ще дойдат да продължат работата ви. Те ще направят 

още една крачка напред и така Моето слово ще се изпълнява от поколение на поколение. 

18 Накрая всички клони ще се обединят с дървото, всички народи ще се обединят в един 

народ и на земята ще се възцари мир. 

19 Молете се, ученици, и се усъвършенствайте във възвисяването си, за да могат думите ви на 

наставление и любов да намерят отзвук в сърцата на вашите братя. 

20 Истина ви казвам: Ако този народ, освен че разбере съдбата си, вече изпълни задачата си, 

човечеството ще получи благодат чрез молитвите му. Но все още ви липсва милосърдие, за да 

почувствате съседите си като истински братя, да забравите различията в расите, езиците и 

вероизповеданията и освен това да изтриете от сърцата си всяка следа от обида към онези, които 

са ви наранили. 

21 Ако успеете да издигнете чувствата си над това огромно човешко нещастие, във вас ще се 

надигне най-сърдечната и искрена молба за вашите братя и тази вибрация на любовта, тази 

чистота на чувствата ви ще бъдат най-мощните мечове, които унищожават мрака, създаден от 

войните и страстите на хората. 

22 Болката те е подготвила, Израел, в робството ти си се пречистил; затова ти си подходящ да 

се грижиш за страдащите. 

23 Бдете, люде Мои, бъдете като птиците, които възвестяват новия ден, и събуждайте 

заспалите, за да могат те първи да получат светлината, а после да им кажа: Този, който наистина ви 

обича, ви поздравява в този момент. 

24 В човека има две сили, които винаги воюват помежду си: човешката му природа, която е 

преходна, и духовната му природа, която е вечна. Това вечно същество знае много добре, че 

трябва да минат много дълги периоди от време, преди да достигне своето духовно съвършенство; 

то подозира, че трябва да има много човешки животи и че в тях трябва да премине през много 

изпитания, преди да постигне истинско щастие. Духът подозира, че след сълзите, болката и 

многократното преминаване през телесната смърт ще достигне върха, който винаги е търсил в 

стремежа си към съвършенство. Тялото, от друга страна, крехкото и малко нещо, вика, бунтува се и 

понякога отказва да се подчини на призивите на духа и едва когато последният се развие, стане 

силен и опитен в борбата с плътта и всичко, което я заобикаля, успява да доминира над тялото и да 

се изяви чрез него. 

25 Духът се усеща чрез човешките прояви, но никога не използва сила, за да подчини 

телесната материя. Духът иска материята да се обедини с волята му в пълно познание, иска 

послушание, което проявява кротост. 

26 Макар че някои от тях имат вина, че продължават да са непокорни, и усещат, че плътта им 

все още е чувствена и упорита, те биха искали да имат трон за същата; но ако не ги удовлетворявам 

във всичко, което желаят, то е защото в Моите деца има още едно същество, което вибрира в по-

голяма чистота и любов, което копнее за по-висш живот; в него съществува духовната мисъл, която 

отразява божественото. От друга страна, мозъкът ви отразява само човешките мисли. 

27 Дълъг е поклонническият път на духа, далечен е неговият път, много и разнообразни са 

формите му на съществуване и във всеки един момент изпитанията му са от различен вид; но 

докато ги преминава, той се издига, пречиства се и се усъвършенства. По време на житейския си 

път той оставя след себе си светлинна следа; поради това хленченето на тялото често е без 

значение за извисения дух, защото той знае, че то ще премине и че не може да позволи да бъде 

спрян по пътя си от събития, които му се струват незначителни. 
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28 За миг той обръща внимание на слабостите на плътта си, но знае, че не бива да обича 

прекалено много нещо, което живее кратко и скоро ще изчезне в земните недра. 

29 Каква е ползата от вашите стремежи и амбиции да се покланяте на тялото и да го поставяте 

на трона на суетата? Колкото и дълго да трае, то е много малко в сравнение с вечния живот на 

духа. 

30 Необходимо е да се подчинявате на най-висшата част от вашето същество, която е духът, 

живеещ във всеки от вас, за да му дадете възможност да се прояви с яснота и да насочи стъпките 

си към целта, за която е създаден. 

31 Кажи ми: Кой си ти? Кой сте вие? Кой мислите, че сте? Какъв се чувствате? Материята ли е 

тази, която потъва в гроба, или духът, който се издига към вечността, към безкрайността? 

32 В интерес на истината ви казвам, че през цялото време на своето съществуване вие 

смесвате впечатленията, нуждите, тревогите и желанията си, без да знаете кои от тях идват от духа 

и кои от материята. 

33 Духът, който наистина познава съдбата си, предава вибрациите си на тялото, което 

оживява, за да му помага и да участва в мисията му; но когато настъпи моментът да напусне 

земната обвивка на тялото си, той не изпитва скръб, защото знае, че това е законът, и не се 

интересува от начина, по който това, което е било негово тяло, умира: от болест, от старост или от 

унищожение. Той знае, че задачата му е по-важна от всичко. 

34 Знаете ли как умряха Моите апостоли от Втората епоха? Как завърши Петър и всички онези, 

които Ме носеха в сърцата си? - Петър умря на кръста, като каза, че не е достоен да умре като Мен; 

поиска да умре с наведена глава. А кой е подтикнал Петър и му е дал силата, твърдостта и 

спокойствието да изтърпи мъченичеството си? - Неговата истинска същност, духът, който е Божие 

дете и знае как да преодолее слабостта на тялото. В последния си час Той се показа уравновесен, 

спокоен, като Своя Учител, когато извика на кръста: Всичко е изпълнено. 

35 Ако разгледате тези примери, ще стигнете до извода, че човекът е повече дух, отколкото 

плът, и че когато е одухотворен, той се подчинява на върховните заповеди на Моя закон. 

36 За тези, които достигат тази духовна висота, портите на небесното царство са отворени и те 

го достигат без "ах", без оплакване. 

37 С това послушание, с това отдаване и любов тези ученици влязоха в присъствието на Отец. 

А ти кога ще се подчиниш на призива на духа си? - Вие се страхувате от болката и от всичко, което 

се отнася до тялото, защото не сте напълно завладени от истината; защото ако беше така: Кой би 

могъл да ви попречи да говорите и да провъзгласявате истината, дори ако ви заплашва смърт? 

38 Знаете ли защо отрязаха главата на Йоан Кръстител? - Защото говореше истината, защото 

защитаваше праведността и посочваше недостатъците на онези, които се наричат царе в света и 

седят на трон от гнилоч. Но ако великите духове имат големи болки и се издигат над нещастието, 

мизерията, болката и смъртта и така достойно изпълняват задачата си - кои сте вие, които 

започвате деня със стенания и го завършвате вечерта с плач от непослушание или бунт? Вие сте 

плът и само плът, защото все още не знаете как да се издигнете над болката и всичко, което 

наричате нещастие. 

39 Добре е да разгледате внимателно всичко, което ви казах днес. Разберете: колкото по-

високо се намира въплътеният дух, толкова по-малко са страданията му и последиците от болката 

за тялото му. 

40 Потопили апостол Йоан във врящо масло и той не умрял. Силата на Духа, Който се е 

издигнал при Отца, се проявява, като намалява силата на горещината. 

41 Те го извадиха и като видяха, че не е пострадал, го изгониха и дори тогава той продължи да 

изпълнява високите съвети на Господа, без това изпитание да го спре в духовното му изпълнение. 

42 Вие, които Ме слушате днес и от които трябва да произлязат новите Ми ученици, се 

отчайвате пред изпитанията и се опитвате да се отклоните от Моя път. 
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43 Кога ще можеш да носиш Моето учение в сърцето си и да положиш живота си заради 

свидетелството за истината? 

44 Не са ли за вас достатъчни примерите на толкова много мъченици, които са дали живота си 

от любов към човечеството, за отстояване на истината или за защита на справедливостта? Не са ли 

достатъчни тези примери, за да разберете на какво са способни Моите ученици? 

45 Чувствате се неудобно, когато вятърът духа по-силно, отколкото желаете; когато слънцето 

пече прекалено много, протестирате, а когато облаците го скриват, не сте съгласни. Когато има 

буря, вие търсите подслон, ругаете, а когато земята се разтърси, бягате от ужас. 

46 Вие ли сте хората, които са родени, за да управляват на трон и да карат природните сили да 

се подчиняват на вашите заповеди, само за ваша полза? 

47 Силите на природата ще ви се подчинят, ако изпълнявате Моя закон и Ме помолите да го 

направя за доброто на вашите братя! 

48 Искам всеки от вас да бъде апостол на истината, за да бъде полезен в живота, защото вие 

сте дошли да изпълните задача, която е заложена в плана на Създателя. 

49 В това време ви казвам, че житото на Моето учение е в изобилие, но все още не е посято. 

Плачете, ако обичате това дело, защото Божественият Сеяч, който ви даде семето Си и ви показа 

нивите, е все още сам. Плачете, за да могат сълзите ви да послужат за напояване на нивите, на 

които по-късно ще работите. 

50 Не се страхувайте да бъдете наранени от ближните си; това, което наричате обида, е нещо 

добро, което те ви правят, това е помощ в изпълнението на вашата задача. Нима не знаете, че тези, 

които вървят по пътя на развитието, трябва да страдат? Не знаете ли, че духът не трябва да се 

тревожи за всички тези слабости, защото те са дреболии, които засягат само материята? 

51 Искам да ви видя силни пред лицето на живота, неговите превратности и страдания. 

52 Станете силни в практикуването на милосърдието и не се интересувайте от това дали ви 

съдят по този или онзи начин. Не е нужно да казвате какви сте; трябва само да сте готови да давате 

на хората ласки, милост, а устните трябва да са готови да изразяват доброта, разумни съвети и 

прошка. 

53 Вашето предназначение е да вършите добро по земния си път. 

54 Разберете, че материалното творение, което наричате Вселена, е обиталище на духовете в 

еволюцията, място на съвършенство. Когато духовете достигнат високо развитие, което им 

позволява да обитават по-висши домове, световете, които са обитавали преди, ще изчезнат, тъй 

като са изпълнили предназначението си. 

55 Цялата сила, която съживяваше съществата и даваше живот на организмите, ще се върне 

при Мен; цялата светлина, която осветяваше световете, ще се върне при Мен, и цялата красота, 

която се изливаше върху царствата на творението, ще бъде в Духа на Отца; а щом се върне в Мен, 

този живот ще се превърне в духовна същност, която ще се излее върху всички духовни същества, 

върху децата на Господа; защото Аз никога няма да ви лиша от даровете, които съм ви дал. 

56 Мъдрост, вечен живот, хармония, безкрайна красота, доброта - всичко това и още повече 

ще бъде в децата на Господа, когато те заживеят заедно с Него на мястото на съвършенството. 

57 Днес сте далеч от тази цел; доказателство за това е, че на земята се противопоставям на 

това, което сте направили с духа си, а когато стигнете до духовната долина, упреквам духа за това, 

което е направил с тялото си по време на пътуването си през света. Докато все още сте деца в това 

учение, тези светове, тази природа, този материален живот трябва да останат. 

58 Като Бог ви просветлявам и поддържам; като Отец ви обичам и ви очаквам; като Учител ви 

уча и напътствам; но като Съдия ви съдя неумолимо. 

59 Някой може да каже, че приличам на богат скъперник, който иска всичко за себе си, защото 

всичко, което пази, пази и си го връща; но наистина ви казвам: както в света всичко, което поставих 

в него, беше за вас, а не за Мен, така и във вечния живот пазя всичко за вас, докато не влезете в 

него и не станете негови собственици. 



U 18 

122 

60 Не съм ли ви казвал, че сте наследници на Моята слава? Така че единственото, което ви 

липсва, е да придобиете заслуги, за да бъдат те ваши и да им се наслаждавате. 

61 Всичко, което съм създал, не е за Мен, а за Моите деца. Искам само твоята радост, твоето 

вечно блаженство. 

62 Не се страхувайте да се заблудите, за да Ме намерите, защото Аз съм не само целта, но и 

пътят. Който иска да стигне до Мен, да дойде по пътя на смирението, на активната любов към 

ближния, на предаването и да укрепи стремежа си към съвършенство в любовта. 

63 За да е безопасно ходенето ви, постигнете вътрешно единство в същността си, така че духът 

винаги да води тялото по добрия път, а тялото на свой ред да може да му се подчинява. Когато 

постигнете тази победа над себе си, ще ви бъде лесно да се подчинявате на волята на вашия Отец. 

64 Отвърнете се от безполезното; премахнете от живота си ненужното и не се занимавайте с 

безполезно. 

65 Избягвайте всички пороци. По този начин ще поддържате духа си чист, а тялото здраво, за 

да се борите с оръжията на любовта за завладяването на Обетованата земя - онази земя, която ви 

очаква като най-висша награда в духовния живот. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 19  
1 Хора, успокойте умовете си, които са развълнувани от превратностите и ударите на съдбата 

в живота. 

2 Колко много се борите в опитите си да се освободите от мрака, в който живеете, въпреки че 

сте изцяло във времето на светлината! Голяма е вашата борба и затова идвате изтощени. Точно 

поради тази причина ви призовах да си починете за няколко минути, защото трябва да продължите 

да изпълнявате задачата си, която едва сте започнали. 

3 От време на време повдигах завесите на Моята тайна в зависимост от вашето развитие; 

защото само този, който следва този път, може да Ме достигне. 

4 Аз съм Учителят, който търси хората по всички пътища, за да им покаже истинския път. 

5 Словото Ми идва като меч на светлината, за да се бори срещу невежеството и неверието на 

хората. Идвам, за да се изявя пред онези, които отричат съществуването Ми, за да ги попитам: Кой 

е създал Вселената с нейните многобройни светове, които едва се виждат? - О, хора, които в 

отдалечаването си от истината сте имали смелостта да мислите, че идеята за Твореца е просто 

измислица на човешкия ум! Как можете да си представите, че идеята за вечното и безкрайното 

може да възникне във вашия ограничен и малък ум? 

6 И все пак при Мен идват дори такива, които казват, че Ме обичат, и на тях казвам: Как 

можете да казвате, че Ме обичате, когато вършите обратното на това, което Моят закон повелява, 

когато се предавате, като показвате в действията си чувства, които противоречат на думите ви? 

7 Колко много хора има дори тук, сред множествата, които Ме слушат, които казват, че са 

спиритисти*, а все още не познават силата и мъдростта на спиритизма, нито силите и качествата на 

духа; и с делата си отричат Моето учение, което просветлява духовно човечеството като лъчиста 

светлина. Но Моето търпение е безгранично и чакам, докато се превърнете в Мои ученици. Трябва 

да направя от вас факли, които със своята светлина да пренесат на другите народи първоначалното 

послание, което сте получили като откровение чрез човешкия ум. 
* Т.е. ученици на учението на Духа. Те не бива да се бъркат със спиритистите, които са последователи на 

спиритизма, при който се проявяват духове, все още свързани с материята, или такива със слабо духовно 

развитие. 

8 Ако хората отхвърлят свидетелството ви и ви противоречат, напомнете им, че съм имал 

среща с човечеството на това време, която съм дошъл да изпълня. Кажете им: Ако обещах да 

дойда отново, то беше, защото задачата Ми все още не е изпълнена и няма да бъде изпълнена, 

докато не остане нито един грешник. Писано е, че ако в кошарата има деветдесет и девет овце и 

една липсва от Мен, Аз ще я потърся. 

9 Искам да ви покажа отново силата на Моята любов, като превърна твърдите човешки сърца 

в апостоли на Моето учение, започвайки от този народ, който е не по-малко твърдоглав от 

останалите. Дойдох да ви кажа да увеличите знанията си чрез това ново послание, което ви дадох, 

за да го обедините с предишните Ми откровения, докато успеете да оформите в ума си Книгата на 

мъдростта, за да бъдете достойни да свидетелствате за Моята истина и да я преподавате на 

братята си. 

10 Те ще ви нарекат агитатори, но не се страхувайте, защото по времето на вашия Учител те 

също са го осъждали за "нарушаване на мира" - както казват хората. Истина ви казвам, 

Дойдох не само да развълнувам сърцето на няколко души с откровенията Си, но и да разтърся духа 

на цялото човечество със Словото Си. 

11 Така идвам при вас в това време, когато Моята Светлина ще се прояви по различни начини 

сред хората и ще ги накара отново да треперят - едни от възторг, други от страх, трети от гняв; но 

няма да има човек, който да не се събуди веднага щом настъпи Часът, в който Моето послание ще 

стане известно. 
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12 Колко слабоверни сте били и колко сте викали за Христос, вие, които сте знаели, че Той 

трябва да дойде! Но сега, когато вече имате Моето откровение и Моето послание, вече няма да 

бъдете слаби, уплашени или студени. 

13 Нараних ли те, защото те нарекох коравосърдечен? ─ Аз ви казах само истината, защото във 

всички светове всички същества изпълняват Моя закон, а вие не откликвате на Моя Божествен 

призив. 

14 Но не се страхувайте, защото никой още не е достигнал целта, но всички вие ще я 

достигнете, обещавам ви, Аз, който съм Обещанието на всички времена, Аз, Неуморният, който 

никога няма да спре да ви учи. 

15 Започвате да мечтаете да бъдете носители и апостоли на истината; но не бързайте, винаги 

се ръководете от светлината на съвестта си; защото как можете да провъзгласявате истината, ако 

все още не сте я открили в себе си? Как ще докажеш, че Ме обичаш и че обичаш братята си, ако 

оставяш бодили и тръни по пътя на живота на ближния си? 

16 Водата на потока на живота, която е Моята истина, е неподвижна, кристално чиста и 

благотворна; но не я бъркайте с водата, която давате на нуждаещите се, защото понякога тя е 

нечиста. 

17 Приеми Моята благословия; нека тя бъде в теб като неизчерпаем извор, който утолява 

огромната жажда, която те измъчва. 

18 Нека моята благословия да бъде като балсам за вашите болести, болки и горчивини; тя да 

възкресява онези, които губят сили по пътя на развитието си. 

19 За да ви помогна в духовния ви стремеж нагоре, Аз причинявам Моя мир в сърцето на 

апостола на Третата епоха, когото приемам като представител на човечеството, и чрез неговото 

посредничество му давам Моята любяща помощ. 

20 Днес вие чувате гласа Ми над човешкия ум и той ви казва отново: "Обичайте се един друг". 

Така вие чухте гласа на Господа чрез устата на Исус, когато Той ви учеше да обичате ближния си 

като себе си, в потвърждение на Закона, който израилтяните получиха чрез Мойсей през Първата 

епоха. 

21 Мойсей беше Моят говорител по онова време, той ви доведе до портите на Обетованата 

земя, но Аз не му позволих да влезе в нея, защото там щяхте да го коронясате за цар; но наистина 

ви казвам, че и неговото царство не беше от този свят. - Обещаната земя е дадена на народа, за да 

живее в нея в мир и да се покланя на Отца. В Йерусалим този народ построил първия храм на 

Йехова и в него Божественият Дух се изявил; там Той приел оплакванията или хвалебствията на 

синовете на тези племена. Върху олтара му Ти постави Ковчега на Завета, символ на Твоя завет с 

Отца, и пред Светая Светих царе и учени преклониха шии. 

22 Свещениците, на които бяха поверени ритуалните действия, в началото бяха изпълнени с 

любов, но по-късно допуснаха в сърцата им да навлезе гризещият червей на суетата и алчността и 

се превърнаха в лицемери, лицемерни и светски хора. Тогава се появяват един след друг пророци, 

които обявяват идването на Месията; хората ги отхвърлят, подиграват им се и ги принасят в 

жертва. 

23 Така те подготвиха идването Ми с кръвта си. 

24 Тъй като всяко слово, което идва от Бога, трябва да се сбъдне, Месията се роди сред хората 

и ви научи как да изпълнявате закона на Отца и да се покланяте на Бога, като обичате, прощавате и 

изпълвате живота на хората с утеха и светлина. 

25 Аз дойдох като пастир да събера овцете, които вълците вече бяха започнали да грабят, и им 

показах кошарата. По време на земния си път учех хората на любов и на плодовете, които 

произтичат от нея, и които те наричаха чудеса. Тези дела разпалваха вярата в сърцата им и чрез 

нея им позволявах да видят истинския път. Хиляди и хиляди хора бяха свидетели на Моето слово и 

на Моите дела, но само дванадесет Ме последваха пряко. 
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26 Когато наближи моментът на Моето заминаване, Аз им казах: Сега в Йерусалим се празнува 

Пасхата, необходимо е да отидем там, за да се изпълнят пророчествата. След това дадох на 

учениците Си последните Си наставления, които вложих в духа им с божествения огън на Моята 

любов. Отидох с учениците Си в Йерусалим. Когато прекосих градската порта на скромното и 

кротко магаре, тълпата, сред която имаше болни, които бях изцелил, слепи, които проглеждаха, 

куци, които ходеха, и страдащи, които се утешаваха и се изпълваха с надежда, пееше химни, 

хвалебствени и възхваляващи песни, защото обещаният Спасител най-накрая беше дошъл. Никой 

не знаеше, че на тази Пасха аз ще бъда жертвеното агне. 

27 При влизането Ми и под светлината на погледа Ми сърцата трепереха, болните се 

изцеляваха, а от гърдите им се лееха думи на възхвала и благодарност към Раби. Тогава фарисеите 

се приближиха до Мен и Ми казаха: "Господи, погрижи се Твоите ученици и този народ да 

престанат да крещят, защото нарушават реда в града по време на празника"; на което Аз им 

отговорих: "Наистина, ако те млъкнат, камъните ще крещят от радост". Тези фарисеи си тръгнаха, 

но сърцата им, уплашени и разтревожени от делата, които Исус вършеше, започнаха да 

подстрекават към измяна. 

28 Така стигнах до портала на храма, който за известно време беше светилище на Господния 

народ, а по-късно го превърнаха в пазарна зала, и изгоних осквернителите му оттам. 

29 Сърцето и делата на онези, които твърдяха, че са служители на Господа и учители на 

Закона, постепенно се разкриха пред делата на Исус; от този момент нататък те поискаха да Го 

убият, за да не изгубят властта си, която беше застрашена. 

30 Един от Моите ученици, който често бе чувал Моето слово на любов, в което се говореше за 

Царството на Духа, и който бе усещал в сърцето си ласката и любовта на Своя Учител, поради 

своята слабост и липса на вяра в Моите обещания бе вратата, която се отвори, за да влезе 

човешката злоба, която падна върху Мен под формата на кръст. С каква омраза викаха тези хора, 

искайки от поданика на императора да Ме разпъне. Но е било необходимо Божият Син да 

премине през големи изпитания, за да видят хората Неговото смирение, любов и сила. 

31 Кръвта на това Тяло слезе на земята и човешките устни, които възвестяваха Божественото 

Слово в света, не престанаха да говорят за любов и прошка до последния момент на Кръста; и 

Христос стана едно с Отца, защото "Словото", което стана човек, за да бъде чуто в света, винаги е 

било в Бога. 

32 Години по-късно градът и оскверненият храм бяха разрушени, за да се изпълни словото Ми; 

от този храм не остана камък върху камък. Бях казал, че мога да разруша Соломоновия храм, 

колкото и царствен, велик и великолепен да беше той в очите на хората, и да го възстановя за три 

дни. 

33 Истина ви казвам: хората не са разбрали духовния смисъл на тези думи; защото за Мен 

времето не минава, тъй като Аз съм вечност. Ето, тук съм в Третата епоха, в Третия ден, полагам 

основите на истинския храм и го изграждам в духа на хората. 

34 Илия беше избран да ви възвести, че Книгата на седемте печата е развързана и че е 

отворена с шестия печат. Моето Слово е изпълнено със светлина, за да разпали вярата ви, така че 

да не изпадате повече в идолопоклонство и да Ми позволите да изградя Моя храм в сърцето ви. 

Ето, делата, направени от човешки ръце, се унищожават, а делата на Духа са вечни. 

35 Изгубените ще бъдат намерени, обърканите - просветени и всички ще намерят пътя, който 

ще ги отведе до Обетованата земя. 

36 Ако не сте искали да Ме разпознаете тук, на земята, и не сте Ми позволили да ви събера 

заедно, както птицата събира малките си под крилата си, Аз ще ви обединя завинаги извън този 

свят под Моята мантия на мира. 

37 Народе Мой, припомних ви за Живота Си сред вас, защото наближават дните за 

възпоменание на последната седмица, която прекарах сред човечеството. В тези дни имате 

чувството, че от безкрайността идва послание за вас. 
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38 Всичко, което виждаш, ти изглежда така, сякаш ти говори за Мен. Слънцето, полята, 

градовете, хората - всичко ви се струва, че ви говори за Учителя. Това е така, защото споменът ви 

кара да почувствате отново Моето присъствие и Аз ви изпращам отново Моето послание на любов. 

39 Ако в тези дни очите ви искат да плачат, нека плачат; ако сърцето ви трепери от любов, нека 

трепери. 

40 Христос, чиято земна обвивка унищожила тълпата, е същият, Който се открива днес; защото 

хората унищожили тялото, но не и "Словото", което говорело чрез него. 

41 Каква смърт би могла да спре стъпките Ми или какъв гроб би могъл да Ме задържи? - И все 

пак, без да искате, без да го съзнавате, вие сте погребали в сърцата си истината, чиято същност е 

тази на Учителя. Това тяло, което притежавате, сте превърнали в гроб на духа си. 

42 Позволете на Духа да премахне гробната плоча от сърцето ви, за да може то, изпълнено със 

светлина, да се издигне към истински живот. 

43 По следния начин ще ви обясня лесно това, което ви е трудно да разберете: Христос и 

Божествената любов са Самият Отец. Исус е съвършеният човек, който провъзгласява Божието 

послание. Той е най-висшият израз на одухотворяването - затова е наречен Божествен Учител. 

44 О, възлюбени ученици! Когато си помислиш за делата, които съм извършил в света, ти се 

чувстваш твърде тромав и малък, за да се равняваш с Мен. Когато се замислите за времето, което е 

минало оттогава, осъзнавате, че сте се развили много слабо в духовно отношение. Има моменти, в 

които изпитвате копнеж и нужда да развиете духовните си дарби, за да получавате пряко Моите 

послания, както и да проникнете в това, което предстои, и с помощта на качествата на духа да 

разрешите конфликтите, изпитанията и хаоса, които ви заобикалят в човечеството. 

45 Колко много желаете да гледате с погледа на Духа! И вие ще погледнете, но само когато 

откриете, че разбирате по-добре откровенията на Господа, щом се оставите да бъдете водени от 

светлината на съвестта, която озарява духа ви. 

46 Междувременно изучавайте това послание и го записвайте, защото ще дойдат времена, 

когато вече няма да чувате това слово, и тогава за вас ще останат само Писанията. 

47 Искам Моето Слово, когато от него се създават книги, които трябва да се разпространяват 

по земята, да бъде отпечатано безупречно, така чисто, както е излязло от Мен. 

48 Ако я оставите да влезе в книгите ви по този начин, от нея ще струи светлина, която ще 

просветли човечеството, а духовното ѝ значение ще бъде усетено и разбрано от всички хора. 

49 Моето послание този път също ще бъде отхвърлено и ще се води борба срещу него. Някои 

ще кажат, че Моето проявление е било безполезно; но не се смущавайте, защото Моето дело от 

Втората епоха също беше обсъждано, отричано, осмивано и все пак едно сърце след друго и един 

дух след друг признаха и оцениха страданието, което претърпях сред вас. 

50 Знай, народе Мой, че е имало и все още има хора, които казват: "Какво общо има болката 

на Исус с нашето спасение? Неговото страдание не може да ни даде блаженство." Но Духът на 

истината ви казва: Аз бях сред хората чрез Исус като тези ароматни растения, които благоухаят на 

ръцете на Онзи, който е изтръгнал живота от тях. 

51 Кръстът, който Ми дадохте и който Аз приех, беше доказателство за Моята любов към вас, а 

също и доказателство, че вие ще се спасите чрез Моя пример. Защо мислите, че ако знаех, че 

жертвата Ми ще бъде безполезна, щях да ви я предложа? Не си ли спомняте, че ви казах, че в 

делото на Отец не се губи нито едно семе? 

Когато страната на Учителя беше отворена, Той пожела да видите в нея портата, която беше 

отворена, за да можете всички да живеете във вечността, и първият, който видя тази порта, беше 

войникът, който прониза с копието си тялото на Исус. 

52 Любовта ми е като дървото, което парфюмира брадвата на дървосекача, който го лишава от 

съществуване. Всяка капка кръв от това тяло се разля по цялото човечество, прощавайки на всички 

и напоявайки тяхното съществуване с божествената същност на Моите учения. 
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53 Но ако това човечество в своята слепота смята, че тази жертва не е била достатъчна за 

неговото изкупление, ето Моето ново Слово, не човешкото, което не знаеше как да тълкува това 

послание, а Моето Слово, което ви учи на безсмъртната същност на Моето Учение и Моите дела, 

божественото обяснение, чрез което хората ще разберат духовната стойност на тази Кръв, пролята 

на Голгота от любов към човечеството. 

54 Казвам ви какъв е смисълът на тази жертва, защото вие Ми принадлежите, както Аз ви 

принадлежа. 

55 Никога не съм виждал враг в някое същество, защото всички вие сте Мои деца. Думата 

"враг", отнасяща се до човешки брат, осквернява устните на този, който я произнася. 

56 Лонгин* прободе страната Ми и Аз пролях върху него кръвта, която стана светлина в 

слепите му очи. 
* Името на римския войник. 

57 Искам да бъдете като вашия Учител, да се наричате с право Мои ученици. Наследството ми 

е от любов и мъдрост. Христос беше този, който дойде при вас, и Христос е този, който ви говори в 

този момент; но не се опитвайте да Ме отделяте от Бога или да Ме виждате извън Него, защото Аз 

съм и винаги съм бил едно с Отца. Казах ви, че Христос е Божествена Любов; затова не се 

опитвайте да Ме отделяте от Отца. Мислите ли, че Той е Баща, който не обича децата Си? Откъде 

ви хрумна тази идея? Време е да го осъзнаете. 

58 Никой да не се срамува да нарича Бога, Създателя, Отец, защото това е истинското Му име. 

59 Аз ви донесох нова светлина, за да разберете това, което не сте могли да разберете преди. 

60 Ако преди да изпратя духа ви на земята, му казах, че ще му дам свят на учения, днес му 

казвам, че му предлагам небе на мъдрост. 

61 Вървете по този път на одухотворяване и ще получите небето, за което ви говоря. 

62 Мъдростта на духа е светлина, която никога не угасва. 

63 Аз съм Учителят, Аз съм Христос, който ви говори чрез съвестта, по начина, по който само Аз 

трябва да дойда при всеки един от вас, който ви гали, когато ви говори. 

64 Ето Ме и Ме виждате да търся на пръв поглед безполезни същества за дело на любовта, 

които знам, че ще Ми служат, защото Аз съм ги създал. 

65 Аз използвам вашия дух, вашата воля, вашето сърце, вашия ум и докато не достигнете 

времето на вашето оборудване и просветление - когато мога да ви използвам, като ви превърна в 

Моите инструменти - ви оставям Моите учения, за да можете да научите мъдрия урок. 

66 Преживейте тези дни на възпоменание, докато Аз ви подготвям чрез Моето Слово. 

Размислете, потопете се в онзи час, когато земята се защитаваше от човешката неблагодарност и 

небесата потъмняха, но когато Агнето не се разбунтува. 

67 Тъжен беше погледът на Учителя на Голгота, но с него Той ви благослови. За тези множества 

Той отиде на смърт, но знаеше, че скоро ще възкръсне във всички сърца, ако се родят с вяра. 

68 Онези, които отиват в Йерусалим, казват, че по тези места цари атмосфера, която изненадва 

духа, и че дори светлината изглежда странна. 

69 Истина ви казвам, това е гласът на съвестта, това са спомените, които карат сърцето да 

трепери, и въпреки че Исус умря там и човечеството не Го видя повече, Христос се появява 

навсякъде в Своето Същество, в присъствието и силата си. 

70 Кервани от мъже и жени се отправят към Йерусалим и когато навлизат в тези места, в 

съзнанието им изникват ту приятелски, ту горчиви спомени. В тях всичко е пронизано от 

присъствието на Исус. Но защо да се отправяме на поклонение толкова далеч в търсене на 

материални следи, след като всеки притежава Моето Божествено присъствие в духа си, където и 

да се намира? 

71 Бих желал всички вие да се заемете с това учение, за да носите послание за братство, за 

добри новини, за любов; поздрав, капка лечебен балсам, приятелска прегръдка за всички ваши 

братя. 
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72 Идвам в това време, за да можеш от земята, със светлината на Моите учения, да видиш 

Новия Йерусалим, Светлия град, обещан на духа, който Моят апостол Йоан видя в своето 

Откровение; но докато в първия Йерусалим човешката злоба Ме издигна на кръста на мъченията, в 

Новия град, който ще бъде духовен, духовете ще Ме издигнат на олтара на своята любов. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 20  
1 Книгата на Моето Слово е книгата на божествената и истинска любов; в нея ще намерите 

неизменната истина. Потърсете я и ще откриете мъдростта, която ще ви помогне да се развиете и 

да постигнете мир във вечността. Този, който изопачава или променя смисъла му, ще извърши 

престъпление, а този, който пропуска или добавя една-единствена дума, която не е в хармония с 

Моето съвършено учение, ще наруши сериозно Моя закон. 

2 Пазете това Слово в неговата първоначална чистота, защото то е най-прекрасното 

наследство, което ще оставя на човека. Запишете Моето учение и го разгласете на братята си; 

пазете го вярно, защото вие сте отговорни за това наследство. 

3 Утре човекът ще открие в нея същността на Моето откровение, което със светлината на 

учението си ще го поведе по пътя на истината. 

4 От родителите на децата тези писания ще бъдат завещани като извор на жива вода, чийто 

поток ще блика неизчерпаемо и ще преминава от сърце в сърце. Изучавайте великата Книга на 

живота, Книгата на одухотворяването, която ще ви обясни божествените откровения, които сте 

получили през вековете. 

5 Не съм ли ви обещал, че всяко знание ще бъде възстановено в първоначалната му 

истинност? Защото това е времето, което ви е обявено. 

6 Истина ви казвам: Който размишлява и вниква в учението на Моята книга с истинско 

желание да увеличи знанията си, ще получи светлина за духа си и ще Ме почувства по-близо до 

себе си. 

7 Митовете от миналото и тези от днешния ден ще паднат; всичко посредствено и фалшиво 

ще се срине; защото ще дойде време, когато вече няма да можете да се храните с несъвършенства, 

и тогава духът ще тръгне да търси истината, за да може тя да му служи като единствена храна. 

8 В тези учения човечеството ще открие същността на Моите откровения, които до днес не е 

разбрало поради липса на одухотвореност. От древни времена съм ви я поверил чрез Моите 

пратеници, емисари и тълкуватели, но тя ви е послужила само да създадете от нея митове и 

предания. Размишлявайте и изучавайте това учение с благоговение и любов, ако искате да си 

спестите векове на объркване и страдание. Но помнете, че няма да изпълните задачата си, ако се 

задоволите само с притежанието на книгата; не, тя трябва да ви събуди и научи, ако искате да 

бъдете истински Мои ученици. Преподавайте с примера, любовта и помощта, които ви показах. 

9 Оборудвайте се, като прочетете тази книга, продиктувана от Мен, и решете да поучавате с 

делата си, с добри думи, с добри дела, с поглед на истинска милост и любов. 

10 Това време на Моето общуване с теб ще бъде незабравимо за твоя дух; в него ще остане 

незаличимата следа на Моите думи, както в него е останал споменът за Моите предишни учения. 

11 Възлюбени ученици, научете се да възприемате с духовната си чувствителност божествения 

смисъл, съдържащ се в Моето Слово, и ако го следвате, никога няма да се отклоните от истинския 

път. 

12 Горко на онзи, който тълкува словото Ми според собственото си желание, защото ще 

отговаря пред Мен за това. 

13 На земята много хора са се посветили на фалшифицирането на истината, без да осъзнават 

отговорността, която носят като сътрудници в делото на любовта на Отец. В това време на съд, 

което мнозина не познават, защото не знаят как да тълкуват събитията, които преживяват, 

справедливостта е във всеки дух и изисква от него по време на поклонничеството му в този свят 

отчет за делата му в рамките на закона на любовта и извън него. 

14 Който промени същността на Моите откровения, дадени чрез вдъхновение в тези писания, 

ще отговаря пред Мен за действията си. Затова трябва да действате честно, защото тези учения са 

Моето наследство от любов към децата Ми, които, независимо дали са въплътени или в духа, 

очакват по-висши учения. 
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15 Духовното послание, което чувате, е небесната светлина, която се проявява чрез човешките 

инструменти, които я възприемат в състояние на възторг. Ако не вярвате, че Христос е този, който 

се проявява духовно в тази форма, дайте Ми името, което искате, но почувствайте същността на 

словото, което излиза от тези устни. Само така ще разберете, че Този, Който с толкова любов ви 

призовава към пътя на мира и доброто, не може да бъде никой друг освен Христос, когото с право 

наричате Божествен Учител. 

16 По-късно ще разберете, че както аз изпращам мисли, които са светкавици към цялата 

вселена, така и вие, от духовното ниво на съвършенство, на което се намирате, можете да 

изпращате любовта си към мислите и духовете на вашите братя като духовно послание. 

17 Удовлетворете се от любовта, почувствайте я духовно, за да можете да я изразите пред 

ближния си. Не оставайте безразлични към Моите учения, за да не изпаднете отново в объркване 

сред хора, на които им липсва вяра и духовност. 

18 Давам ви напътствия, подобни на тези, които съм ви давал в миналото, за да можете чрез 

тях да опознаете себе си, да знаете кои сте и с каква цел сте създадени. Това ще бъде най-

сигурната стъпка, която можете да направите, за да Ме опознаете. Затова ви питам: Как ще 

познаете Отец, когато не познавате дори себе си? 

19 Аз съм Това, което вие все още не можете да разберете в пълнота, защото все още живеете 

в плът и не изпълнявате Моите заповеди. Вие сте подвластни на материята и тъй като имате 

ограничено съзнание в нея, изучавате Ме според своя материализъм. Престанете да Ме изучавате 

извън пътя, който Моят закон ви определя, защото това само ще ви заблуди. Вместо това 

опознайте себе си, като се обичате един друг; изучавайте божествените проявления, които 

формират Моето съвършено учение през вековете. Не се опитвайте да Ме търсите с бедните и 

оскъдни познания, които имате в момента, защото това ще ви доведе до объркване. 

20 Знайте, че естественото състояние на човека е доброто, духовният мир и хармонията с 

всичко, което го заобикаля. Този, който постоянно практикува тези добродетели през целия си 

живот, върви по истинския път, който ще го доведе до познанието на Бога. Но ако се отклониш от 

този път и забравиш закона, който трябва да ръководи действията ти, ще трябва да компенсираш 

със сълзи моментите, които си изживял далеч от пътя на духовното извисяване, което е 

естественото състояние, в което човек винаги трябва да остава. 

21 Не изпитвате любов към ближния и затова постоянно ви измъчва болка. Вие забравихте 

Моята заповед, която ви казва: "Обичайте се един друг", която ви учи на най-голямата от всички 

мъдрости. - Докъде, о, човеци, ви доведоха вашите изследвания на Бога? - До братоубийствена 

война, до хаос - ето ги последствията от вашата грешка. Днес Ти очистваш престъпленията си с 

кръвта Си, със сълзи и отчаяние. Ето как ви вижда Моят Дух. Затова се отвърнете от 

безполезността, изпълнете Моя закон, разпознайте се като братя и в хармонията на взаимното 

разбирателство и любов ще разпознаете своя Господ. 

22 Помислете добре за Моите учения, които са ясни и прости, но не се опитвайте да проумеете 

първо безкрайното, защото ще сгрешите. 

23 Как можете да кажете, че обичате своя Бог, ако първо не сте Го обикнали в своите братя? 

Почувствайте в сърцата си добротата на това Слово, ученици, помислете, че неговата същност е 

Моя, на Истината и на Любовта. Словото и писането са твои, те са дело на човека. Тълкувайте и 

обяснявайте едното като другото и изводите ви ще бъдат дълбоки, сигурни и правилни. 

24 Подхранвайте материалното си същество, като приемате лечебния балсам от Моето Слово. 

Вижте как между страниците на вашата книга Моето излъчване и Моята ласка все още присъстват! 

25 Споделете с онези, които се нуждаят от този хляб на вечния живот, който получавате днес 

от Моето Слово, а утре, като четете тези поучения, не пропускайте да го предложите на духовете, 

които поради слабото си развитие са без надежда за спасение. Съчувствайте на страдащите. 

26 Сейте Моето слово за любов в братята си; с любов в сърцата си е невъзможно да загинете. 

Ако знаете как да запазите това божествено съкровище, ще си спестите много страдания и ще 
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напреднете в развитието си, о, възлюбени ученици, помагайки на братята си в тяхното 

приближаване към Мен. 

27 Сред човечеството има такива, които са се пречистили чрез болка и които с копнеж очакват 

Моето послание за мир от теб. Казах ви, че броят на духовете, набелязани за тази трудна задача, е 

безкраен, не можете да го изчислите, нито да си го представите. Оставете това семе на любовта 

във всички тях. 

28 Всички вие се движите по стълбата на духовното съвършенство; някои са достигнали 

развитие, което сега не можете да разберете, други идват след вас. 

29 Великите духове, велики с борбата си, с любовта си, с усилията си, търсят хармония с 

малките си братя, с отдалечените, небрежните; техните задачи са благородни и високи, любовта 

им към Моята Божественост и към вас също е много голяма. 

30 Тези духове знаят, че са създадени за активност, за висше развитие; те знаят, че за Божиите 

деца няма бездействие. В творението всичко е живот, движение, равновесие, хармония и затова 

тези безбройни същества работят, напрягат се и се радват на борбата си, знаейки, че по този начин 

прославят своя Господ и служат на прогреса и съвършенството на ближния си. 

31 Днес, когато сте извън пътя, който Моят Закон ви очертава, вие не знаете какво влияние 

оказват върху вас тези ваши братя; но ако имате чувствителността да възприемате излъчванията, 

вдъхновенията и посланията, които ви изпращат, ще се досетите за безбройните професии и 

благородни дела, на които те посвещават съществуването си. 

32 Трябва да знаете, че тези духове, в своята любов и уважение към законите на Създателя, 

никога не вземат това, което не е тяхно, не докосват забраненото и не влизат там, където знаят, че 

не трябва, за да не внесат дисхармония в основните компоненти на Творението. 

33 Колко различно постъпват хората на Земята, които в стремежа си да бъдат велики и могъщи 

в света, без ни най-малко уважение към Моите учения, търсят с ключа на науката разрушителните 

сили на природата, отварят портите на непознати сили и по този начин разрушават хармонията в 

природата, която ги заобикаля! 

34 Кога човек ще разбере как да се научи да слуша мъдрите съвети на духовния свят и да се 

ръководи от неговите вдъхновения? 

35 Наистина, казвам ви, това би било достатъчно, за да стигнете безопасно до върха на 

планината, която ви предстои; там ще видите пред себе си прав и светъл път, по който вървят 

Духовете, които сега са там само за да ви правят добро и да ви помагат в трудностите, 

приближавайки ви стъпка по стъпка към края на пътя, където вашият Отец ви очаква. 

36 Тъй като ви говорих за добротата и духовната висота на тези същества, трябва да ви кажа, 

че и те, както и вие, от самото начало са имали дар на свободна воля, т.е. истинска и свята свобода 

на действие, която е доказателство за любовта на Създателя към Неговите деца. 

37 Какво би станало с духа, ако той бъде лишен от свободната си воля? - На първо място, то не 

би било дух и следователно не би било същество, достойно за Всевишния; то би било нещо като 

машините, които правите, нещо без собствен живот, без интелигентност, без воля, без стремеж. 

38 Както ви съобщих, вашата наука постепенно открива, че във всичко има енергия, движение 

и трансформация. 

39 Щяхте ли да успеете да откриете всичко, което човечеството е открило чрез науката, ако не 

бяхте имали свободата да изследвате, да изучавате и да експериментирате? Освен това, бихте ли 

могли да получите това духовно проявление по начина, по който го получихте, ако духът ви беше 

възпрепятстван от тези проявления? 

40 Казвате Ми, че сте изпаднали в грешки и заблуди поради свободната си воля. В отговор ви 

казвам, че благодарение на този дар можете да се издигнете безкрайно над точката, от която сте 

тръгнали в началото на своето развитие. 

41 Освен свободната воля Аз дадох на всеки дух Моята светлина в неговото съзнание, за да не 

се заблуди никой; но онези, които не искаха да чуят гласа Ми или не искаха да проникнат във 
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вътрешното си същество в търсене на духовната светлина, скоро се оставиха да бъдат съблазнени 

от безбройните красоти на човешкия живот, загубиха подкрепата на Моя закон за своя дух и 

трябваше да се препънат и да паднат. 

42 Едно-единствено престъпление е довело до много болезнени последици и това е така, 

защото несъвършенството не е в хармония с божествената любов. 

43 Тези, които предано и покайно се върнаха при Отца незабавно и кротко Го помолиха да ги 

очисти и освободи от грешките, които току-що бяха извършили, Господ ги прие с безкрайна любов 

и милост, утеши духа им, изпрати ги да поправят грешките си и ги утвърди в задачата им. 

44 Не си мислете, че всички са се върнали кротки и разкаяни след първото си неподчинение. 

Не, мнозина дойдоха с гордост или обида. Други, изпълнени със срам, съзнавайки вината си, 

искаха да оправдаят престъпленията си пред Мен и вместо да се пречистят чрез покаяние и 

поправяне - които са доказателство за смирение - избраха да си създадат живот по свой вкус, 

извън законите, които Моята любов предписва. 

45 Тогава Моето правосъдие се появи, но не за да ги накаже, а за да ги поправи, не за да ги 

унищожи, а за да ги запази вечно, като им даде пълна възможност да се усъвършенстват. 

46 Колко много от тези първи грешници все още не успяват да се освободят от петната си, 

защото от едно падение на друго те падат все по-дълбоко и по-дълбоко в бездната, от която само 

практикуването на Моя закон ще може да ги спаси. 

47 Също така ви казвам, че сред Духовете, за които ви говорих в началото на тази Инструкция и 

които са ваши покровители, учители, съветници, водачи и лекари, има и такива, които са изпитали 

паденията и чашата на страданието, които непослушанието причинява; но те са помислили за 

делата си навреме и са се пречистили във водите на добротата, любовта, милосърдието и 

изкуплението. 

48 Вземете ги за пример, деца Мои, издигнете се над греха като тях, за да почувствате и вие 

божествената радост да работите заедно с Отца за щастието на всички същества. 

49 Разберете, че сте на пътя на еволюцията си, за да получите изпитания, житейски уроци и 

тези уроци са събитията, които срещате по пътя си. 

50 Вие сте като птиците, които са си построили това гнездо, в което се събират, за да очакват 

идването на "чучулигата "*. Понякога бурята връхлита дървото и вие уплашено бягате, търсейки 

убежище, и с ужас се питате: "Защо Учителят е допуснал това?" Но Учителят ви казва: Позволявам 

тези изпитания, за да разберете чрез себе си дали това, което сте изградили, е здраво или все още 

е крехко. 
* Поетична алегория за гласа на Господ чрез човешките "носители на гласа". 

51 Този молитвен дом, както и всички места, където се събирате, за да чуете Моето Слово, е 

подложен на превратностите на времето, които, както ви казах, са уроци и изпитания за вас. 

52 Живейте в духовно единство, така че винаги, когато ви връхлети вихрушка, всеки да заеме 

мястото си и да остане непоколебим, докато бурята отмине и мирът се завърне отново; но ако си 

мислите, че не сте способни да се обедините и да се противопоставите на несгодите, ще приличате 

на куц човек, който вече не се напряга да се движи, защото знае, че крайниците му са безполезни. 

Каква е ползата от наличните в духа ви способности, ако веднага щом настъпи часът да признаете 

тяхната стойност, се усъмните, отчаете се и изоставите духовната си задача? 

53 Съмнявате ли се в Моето присъствие, защото на мястото, където се събирате, има 

изпитания? Казвам ви, че дори когато тези места вече не съществуват, аз ще стоя и ще говоря. 

54 Не бъдете фанатични по отношение на материалните места на сглобяване. Нима не 

разбирате, че неразрушимият и вечен храм е този, който изграждате в сърцето си? 

55 Изследвайте се в часовете за почивка, за да ви каже съвестта ви дали стойността на делата 

ви е истинска или привидна, дали заслугите ви са само ваши, или са достигнали до Мен. 

56 Вие не се подготвяте за бъдещите времена, въпреки че имате Моята прокламация и с 

удоволствие слушате Моите мъдри и любящи изречения. От друга страна, погледнете братята си, 
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които не получават това послание, как се оформят, работят и изграждат, дори ако повечето от това, 

което правят, е материално! Вземете пример от техните усилия и от тяхното единство! 

57 Те също са противници, преследвани и осъждани, но не се съмняват в Мен. Но вие, които 

сте наречени Мои нови ученици и чувате Моето проявление като Светия Дух, се съмнявате, защото 

за миг сте видели този дом на събранието подложен на трудностите и изпитанията, присъщи на 

вашия живот. 

58 Децата се развиват и стават възрастни, за да станат на свой ред родители, а вие оставате 

деца в духа си и не искате да растете, нито да се развивате в познание и любов. 

59 За всичко сътворено, в съответствие със съвършенството на Отца, има точно обяснение и 

причина за съществуването му; но вие не виждате нито съвършенство, нито справедливост, нито 

причина за него. Когато делата не са такива, каквито ги разбирате, вие се съмнявате; когато 

надеждите ви не се сбъдват, вие се съмнявате; при всяко ваше страдание се съмнявате в Мен, а 

когато видите природните сили да се развихрят, съмнението ви нараства. 

60 На какво място Ме поставяш, ако не Ме обичаш като свой Бог и Отец? Вие мислите 

ограничено и ограничено, без да разбирате посланието, което ви давам във всяко изпитание. 

Истина ви казвам, че ако разберете смисъла на поученията, които ви изпращам през живота, ще 

разберете кой съм Аз и ще разберете причината за всеки урок. 

61 Както се учите да четете в света, така се научете да разбирате и учението на духа и неговия 

език на любовта. 

62 Някои вярват, че този свят съществува само за материалното тяло, за да могат страстите на 

плътта да тържествуват в него; но по този начин спират висшето развитие на духа. - О, хора, малки 

и суетни, които искат да оформят живота според твоята воля! Разберете, че този свят е както за 

материята, така и за духа; затова винаги съм ви учил да изпълнявате законите на материята и 

същевременно да помагате на духа в неговото развитие. На хората от Втората епоха, които бяха 

обвързани с материята, трябваше да кажа: "Дайте на Бога това, което е на Бога, и на Императора 

това, което е на Императора". 

63 За да победим слабостта, нещастието, мизерията и страстите и да унищожим съмнението, 

са необходими вяра и добри дела, които са добродетели, овладяващи невъзможното; в сравнение 

с тях трудното и непостижимото избледняват като сенки. 

64 На хората, които повярваха в Мен през Втората епоха, казах: "Вашата вяра ви спаси". 

Обясних го по този начин, защото вярата е лечебна сила, сила, която преобразява, и нейната 

светлина унищожава мрака. 

65 Истина, истина ви казвам: Невъзможното не съществува. В такива малки случаи като 

здравословните ви неразположения говорете на Бога с истинска вяра и доверие в Неговото 

присъствие и този Бог, който живее във всеки от вас, който знае от какво се нуждаете и какво 

чувствате, ще ви даде според волята Си. 

66 Моят дух се проявява в учението, което провъзгласих, когато бях на земята, и в което ви 

поучавам днес чрез човешкия "рупор"; затова Моето поучение ви освежава и същевременно ви 

укрепва, защото то не е слово, което ласкае само материалните сетива, а което храни духа. 

67 Затова някои от множествата, които Ме слушат, идват, за да бъдат изцелени от Словото на 

мъдростта, от утехата, която то дава; други идват, за да облекчат бремето на греха си, когато чуят 

Моето учение за праведност, прошка и любов. 

68 Когато Ме чуете да говоря по този начин, сърцата ви, станали чувствителни от болка, 

треперят, а когато Ме повикате като лекар, Аз се приближавам, за да ви излекувам. 

69 Почувствайте, че Моята любов се разпростира над вас като утешителна мантия. 

70 Блажени са онези, които се надяват и уповават на Мен. Почувствай Ме близо до себе си и 

Ми разкажи страданията си със сърцето си. Не се страхувайте, възлюбени "овце", никой не знае 

как да разбере заекващата ви молитва. Покажи Ми раната си, покажи Ми страданията си и Аз ще 

сложа там балсама Си от любов и милост. 
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71 Приемам твоите страдания, които ти мълчаливо ми поверяваш. Влезте в духовно общение с 

Мен, за да почувствате дълбоко Моето присъствие във вас. 

72 Ще изпитате как спокойствието на духа успокоява бурното море на вашите страсти. В тези 

моменти Ме слушате само чрез посредничеството на носителите на гласове, но колко много неща 

са Ми казали сърцата ви. Колко много страдания и горчивини ме достигнаха! Колко много сърца, 

страдащи от неблагодарност, увяхват като откъснати и по-късно забравени цветя! Колко много 

сълзи, които не се виждат в очите, които се носят скрити в сърцето с надеждата за мига на мира! 

Болката на мъжете, на жените и майките. Събирам всичко със силата на Моята любов. 

73 Дошъл съм да укрепя и защитя слабите пред лицето на болката; но когато те са здрави, 

просветени и силни, ще ги видя да утешават страдащите. Ако имате любов помежду си, вашият 

свят ще засияе със светлината на хармонията и истината, която ще се разнесе от въплътените и 

преродените деца, на които този свят е поверен като временно жилище. 

74 Отново ви говорих чрез устни, които не са чисти, но които в момента на Моето проявление 

знаеха как да възпроизведат Моето слово на любов. Не мислете, че това е несъвършена форма, 

която използвам, за да ви говоря. Аз идвам при ума, но не и при греховното тяло. Моята светлина 

се приближава, когато носителят на гласа Ми предложи сърцето си във възторг, предаде Ми 

същността си; тогава Аз го използвам като посредник, за да дойда при множествата в ограничена, 

човешка форма. 

75 Това беше Моето обещание чрез Исус и Аз го изпълних за вас. Аз казах на Моите апостоли 

през Втората епоха: "Ако не бях отишъл, Духът на утехата нямаше да дойде при вас. С това исках да 

кажа: Ако Аз, Исус, не отидох в тяло, не бих могъл да дойда да ви се представя в дух. Защото 

Утешителят, Светият Дух, когото ви обещах, съм Аз, Моето Слово, Моето послание на любов. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 21  
1 Ученици, вие забравихте начина на молитва, на който ви научих във Втората епоха, и 

дойдох да ви го припомня. 

2 Молитвата трябва да бъде нещо по-голямо и по-силно за вас от повтарянето на заучени 

думи, с които не постигате нищо, ако нямате духовно извисяване. 

3 Не придобивайте навика да се молите само с думи, молете се с духа. Казвам ви също: 

благославяйте с молитва, изпращайте светли мисли на братята си, не искайте нищо за себе си; 

помнете: Който се занимава с това, което е Мое, винаги ще Ме има за страж над себе си. 

4 Семената, които посявате с любов, ще ви се върнат по много начини. 

5 Посещавайте и "помазвайте" болните, укрепвайте затворника, давайте мир на този, който 

се нуждае от него, и носете утеха на разтревожените сърца. 

6 Хората са объркали истинската любяща доброта с материализма, което личи във всичките 

им действия, забравяйки едно от най-висшите чувства на духа. Виждал съм как с презрение и дори 

с отвращение даваш няколко жълтици на братята си, на бедните, и даваш жълтици, защото нямаш 

какво да дадеш в сърцето си. Ако поне ги давахте с любов или с желание да помогнете, но вие ги 

давате с високомерие, с показност, унижавайки нуждаещите се. Ако я дадете без суета или 

нежелание, монетата ви ще утоли отчасти жаждата за любов на тези духове, които са в процес на 

пълно изчистване на вината си. 

7 На онези, които разбират благотворителността по този начин и се опитват да заглушат гласа 

на съвестта си с тези несъвършени дела и да Ме накарат да повярвам, че изпълняват едно от най-

висшите Ми учения, казвам: Оттеглете се в стаята си и се съединете с Мен в молитвата си, така че в 

този съюз, към който засега не сте привикнали, да почувствате в себе си искрата на добротата и 

благодарността към Отца и, усещайки страданията на ближните си, да се молите за тях, дори ако го 

правите само за роднините си, което вече би било стъпка към одухотворяване. 

8 Все още не мога да изисквам от всички хора жертвоготовност и помощ в полза на другите 

или истинска любов към ближния; но от вас, ученици и "малки деца", които от ден на ден чувате 

този глас, който прави чувствата ви по-любопитни, очаквам дела, достойни за Мен и за вас. 

9 Ако обичате, другите ползи ще дойдат при вас отгоре. 

10 Любовта ще ви даде мъдростта да разберете истината, която другите напразно търсят по 

неравните пътища на науката. 

11 Позволете на Учителя да ви води във всички действия, думи и мисли. Пригответе се по 

Неговия добър и любящ пример и ще проявите Божествената любов. По този начин ще се 

чувствате близо до Бога, защото ще бъдете в хармония с Него. 

12 Ако обичате, ще успеете да бъдете нежни, както е бил Исус. 

13 Ако обичате, няма да имате нужда от материални култове или ритуали, защото ще имате 

светлината, която осветява вътрешния ви храм, в който ще се разбият вълните на всички бури, 

които могат да ви връхлетят, и ще се унищожат тъмните сили на човечеството. 

14 Не осквернявайте повече Божественото, защото, истина ви казвам, голяма е 

неблагодарността, с която се показвате пред Бога, когато извършвате тези външни действия на 

поклонение, които сте наследили от предците си и в които сте станали фанатици. 

15 Човечеството е видяло Исус да страда, а вие вярвате в Неговото учение и свидетелство. 

Защо продължавате да Го разпъвате на кръст в скулптурите си? Не са ли достатъчни за вас 

вековете, през които сте Го показвали като жертва на вашето злодеяние? 

16 Вместо да възпоменавате мъченията и смъртната борба на Исус, защо не възпоменавате 

Моето възкресение, изпълнено със светлина и слава? 

17 Има хора, които при вида на вашите изображения, изобразяващи Ме в образа на Исус на 

кръста, понякога са вярвали, че това е слаб, страхлив или боязлив човек, без да мислят, че Аз съм 



U 21 

136 

Дух и съм претърпял това, което вие наричате жертва, а Аз - дълг на любовта, като пример за 

цялото човечество. 

18 Когато размишлявате, че Аз бях едно с Отца, помнете, че нямаше оръжия, сили или 

мъчения, които биха могли да Ме огънат; но когато страдах, кървях и умрях като човек, това беше, 

за да ви дам Моя възвишен пример за смирение. 

19 Хората не са разбрали величието на този урок и навсякъде издигат образа на Разпнатия, 

което е позор за това човечество, което без любов и уважение към Този, когото твърди, че обича, 

продължава да Го разпъва и да Го наранява ежедневно, като хората нараняват сърцето на своите 

братя, за които Учителят е дал живота Си. 

20 О, Мои деца от всички вероизповедания, не убивайте най-благородните чувства на духа, 

нито се опитвайте да ги омаловажите с външни обичаи и култове. Ето, когато една майка няма 

какво да предложи на любимото си малко дете, тя го притиска към сърцето си, благославя го с 

цялата си любов, обсипва го с целувки, гледа го с любов, къпе го със сълзите си, но никога не се 

опитва да го измами с празни жестове на любов. 

21 Откъде ви хрумна, че Аз, Божественият Учител, одобрявам задоволяването ви с култови 

действия, лишени от всякаква духовна стойност, истина и любов, с които се опитвате да измамите 

духа си, като го карате да вярва, че се е нахранил, а всъщност той все повече не познава истината? 

22 Научете се да се обичате един друг, да благославяте, да прощавате, да бъдете нежни и 

любящи, добри и благородни, и разберете, че ако не го правите, животът ви ни най-малко няма да 

отразява делата на Христос, вашия Учител. 

23 Говоря на всички и ви призовавам да унищожите грешките, които са ви задържали в 

еволюцията ви през толкова много векове. 

24 Вземете любовта за щит и истината за меч и скоро ще намерите пътя. Не се страхувайте да 

бъдете сеячи на любов, защото Пилат и Каиафа вече не са на света, за да съдят Моите ученици. По 

пътя на живота си ще срещнете малки Голготи, но ще ги издържите и ще оставите след себе си 

следа от смелост, спокойствие и вяра. 

25 Христос ви е дал Своя пример, защото Той е и ще продължи да бъде Вечният Учител в дух и 

истина. 

26 Духът на истината и утехата е същият Божи Дух, Който е живял в любящия Исус, живял сред 

хората, и Който ще живее във вас, ако знаете как да обичате, както Той ви е научил. 

27 Вие, които сте Мои нови ученици, слушайте: Още през Втората епоха ви говорих за Мен с 

най-голяма яснота, за да ви предпазя от изпадане в изкушение и заблуда. Когато ви казах: "Отец и 

Аз сме едно", исках да ви кажа, че в Моята любов към вас, в Моето слово и във всяко Мое дело вие 

притежавате присъствието на Отец. Въпреки това религиите, основани по-късно на тази доктрина, 

изпадат в материализъм, правят фигури, в които изобразяват фигурата на Исус, и Му се покланят 

чрез тях, забравяйки, че Христос е Сила и Дух. 

28 Ако исках да Ми се покланяте в образа на Исус, щях да оставя тялото Му, за да Му се 

покланяте; но ако, след като изпълни задачата си, направих така, че това тяло да изчезне, защо 

хората му се покланят? - Разкрих ви, че Моето царство не е материално, но хората все още искат да 

Ме задържат на земята и да Ми предлагат богатството и властта на царство, което е мимолетно и 

ограничено. 

29 В Исус имаше две природи: едната материална, човешка, създадена по Моята воля в 

девствената утроба на Мария, която нарекох Син Човешки, и другата, Божествена, на Духа, която 

нарекох Син Божи. В тази (божествена природа) е Божественото Слово на Отца, което говори в 

Исус; другата е просто материална и видима. 

30 Когато бях разпитван от първосвещеника Каиафа и той ми каза: "Моля те да ми кажеш дали 

си Христос, Месията, Божият Син", аз му отговорих: "Ти го каза". 

31 Бях съобщил на апостолите Си, че ще се върна при Отца, от когото бях дошъл. Имах 

предвид Божествения Дух, който беше затворен в благословеното тяло на Исус. Но когато 
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предсказах на учениците Си, че Човешкият Син ще бъде предаден и разпънат, имах предвид само 

материалната част; разпъването или убиването на Духа не е възможно, защото Той е безсмъртен и 

е над всички сътворени неща. 

32 Когато ви казах, че ще издълбая закона Си в сърцето ви, ще го издълбая в духа ви и ще 

царувам във вас, имах предвид Моята мъдрост, Моето вечно съществуване. Трябва да разберете, 

че не Исус влиза в сърцето ви, а Христос, Вечното Слово, Този, Който е обявен от устата на пророк 

Исая за жертвен Агнец. 

33 Като човешко същество Исус беше вашият идеал и реализация на съвършенството; за да 

имате в Него пример, достоен за ученичество, исках да ви науча какъв трябва да бъде човекът, за 

да стане като своя Бог. 

34 Той е един Бог и Христос е едно с Него, защото е Словото на Божеството, единственият път, 

по който можете да стигнете до Отеца на всички сътворени неща. 

35 Моето семе е посято във всеки дух на човечеството и ще дойде ден, когато ще можете да се 

издигнете, докато станете като своя Учител. 

36 Духът на истината е Божествената мъдрост, която разяснява тайните, и е дошъл при 

човечеството в изпълнение на Моето обещание към човечеството. Вие живеете във времевия 

период, в който тези прояви трябваше да се случат, защото бяхте духовно подготвени да ги 

приемете. 

37 Признайте, че злините, които измъчват човечеството днес, се дължат на неизпълнението на 

Моя закон и на това, че хората са дали материално тълкувание на Божествените учения и 

откровения. С тези грешки как биха могли да осъзнаят своята духовна природа и божествените 

връзки на любовта, които обединяват цялото човечество с неговия Създател? Оттук идва вашият 

егоизъм, вашите войни и пристрастеността ви към материалните удоволствия. 

38 Божият Дух е като безкрайно голямо дърво, в което клоните, световете и листата са 

съществата. Ако един и същ сок тече през ствола към всички клони и от тях към листата, не вярвате 

ли, че има нещо вечно и свещено, което ви обединява и ви слива със Създателя? 

39 Кратък е пътят ви през света, но е необходимо да изпълните задачата си, преди да 

напуснете този живот, за да успеете да обитавате по-висши домове за духа в отвъдното. 

40 Духът и материята са две различни природи; вашето същество се състои от тях, а над двете 

е съвестта. Първата е дъщеря на светлината, а втората идва от земята, е материя; и двете са 

обединени в едно същество и се борят помежду си, водени от съвестта, в която има присъствие на 

Бога. Тази борба е постоянна и досега, но в крайна сметка духът и материята ще изпълнят в 

хармония задачата, която Моят закон възлага на всеки от тях. 

41 Можете също така да мислите за духа като за растение, а за тялото - като за земя. Духът, 

засаден в материята, расте, изправя се, като се храни с изпитанията и уроците, които получава по 

време на човешкия си живот. 

42 Аз ви уча да познавате духа си от дъното нагоре, защото огромната вълна на материализма, 

която се стовари върху човечеството, ще създаде неизмерими духовни нужди и е необходимо в 

света да има източник на светлина, където жадуващите за нея да могат да задоволят желанието си. 

43 Колко много и ужасни войни очакват човечеството, много по-страшни от тези, които са 

минали; в които яростта на отприщените природни сили ще се смеси с рева на вашите оръжия. 

Светът ще бъде твърде малък, за да побере в себе си толкова голямо разрушение. Всичко това ще 

доведе до това, че когато хората достигнат върха на своята болка и отчаяние, ще се обърнат с 

молба към истинския Бог - при когото не биха дошли по пътя на любовта - за да поискат Неговия 

Божествен мир. Тогава Аз, Христос, Словото, ще възкръсна в сърцата, защото този път ще бъде 

Третият ден, когато ще изпълня обещанието Си за спасение, когато построя Храма, както ви 

обещах. 
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44 Подобно на ангела, който седнал на гроба на Исус, Моят Божествен Дух ще слезе, за да 

повдигне плочата, която затваря сърцето ви, за да може Моята Светлина да освети най-

съкровената част на човешкото същество. 

45 Това ще бъде духовната зора, на която вие ще бъдете свидетели; но Моето семе и Благата 

вест ще се разпространят, защото времето на битката наближава и децата Ми трябва да бъдат 

подготвени. Но вече знайте, че в тази битка няма да има колебание, тя ще се води докрай и 

светлината ще възтържествува над мрака на човечеството. 

46 Слушайте внимателно, ученици, за да не изгубите ключовете, които ви поверих, за да 

отворите книгата на Моята Премъдрост, вие, на които обясних толкова много тайни. Почувствайте 

мира, за да го направите доловим за хората около вас. 

47 Само чрез спокойното и чисто извисяване на духа си ще успеете да бъдете сеяч на 

одухотворяване. 

48 Сред всички превратности на земния ти живот ще можеш да извършиш много чудеса, ако 

наистина притежаваш в духа си дара на мира, който Моята любов ти дава; но ако не го имаш в 

себе си, ще можеш да извършиш много малко дела, достойни за Мен. 

49 Приемайте Моите учения без безпокойство, спокойно; гледайте Ме с деликатността на 

своята чувствителност и Ме усещайте с нежност, както малките деца усещат своята любяща майка. 

Само по този начин ще можете да приемете и използвате потока от светлина, който струи от Моите 

учения. 

50 Научете се да навлизате в царството на най-съкровения мир, който ви дават миговете, в 

които сте с Мен, и забравете страданията и проблемите си, за да се укрепите в Моята любов. 

51 Бъдете силни, за да можете да устоите на изпитанията, и се молете за човечеството, което е 

развълнувано и страда като вас; но наистина ви казвам, че когато усетите идването на Моя мир, ще 

разберете, че този мир е слязъл над всички. 

52 Питаш Ме защо в много случаи - за да получиш благодат от Мен - трябва първо да пролееш 

сълзи при изпитание. Но аз ви казвам: Тъй като всеки от вас е като дърво, понякога имате толкова 

болни или измършавели клони, че е необходимо да ги подрежете, за да има добър плод, и това 

подрязване трябва да ви причини болка. 

53 Понякога този разрез стига дори до корените, за да унищожи злините, които са заразили 

духа ви. 

54 В момента плачете, но не се отчайвайте, защото след болката идва истинското здраве. 

55 Когато ви отвръщам от лошия път, го правя с голяма милост и любов, дори ако за момента 

не разбирате съвършените Ми съвети. Аз побеждавам болестта в теб и я превръщам в здраве и 

радост; така бавно връщам материализирания, объркания, отклонилия се от пътя на доброто в 

правия път. 

56 Когато разпнали Исус, Той с любов простил на палачите Си и им подарил живот, като 

помолил Своя Отец за спасението им; с думите Си, а също и с мълчанието Си им дал прошка и тези 

доказателства за безкрайна любов към човечеството са били и ще бъдат вечно като неизчерпаеми 

източници, от които хората ще черпят вдъхновение за най-благородните си дела на прошка и 

любов. 

57 Днес, както и вчера, ви давам да пиете от този извор на истина и живот, за да ви издигна от 

паденията и да осветя пътя ви, така че да можете да издържите на изпитанията по пътя си през 

този свят, служейки ви като стъпало за изкачване към дома, където ще познаете най-висшия мир. 

58 Не се страхувайте от своя Създател, но още повече се страхувайте от себе си, ако духът ви 

не е на пътя, очертан от Моя закон. 

59 Потърсете пътя, който Исус ви показа, за да можете да предотвратите чашата на 

страданието. Ако се заблудите или доброволно забавите пристигането си в Царството на мира, 

това ще е, защото го искате, но не защото е Моята воля. 
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60 Позволете Ми да ви напътствам, за да можете с Моята подкрепа да тълкувате ученията, 

които ви предлага Книгата на живота, и да разберете нещо за бъдещето, което очаква 

човечеството. 

61 Не се страхувайте от царе или господари, нито от някой, който има някаква титла или власт, 

защото нищо няма да може да се противопостави на това, което е постановено от Отца. 

62 Аз направих Светлината Си известна, превърната в Словото, което малцина от вас са чували 

и което чрез писания и свидетелства всички ще опознаят. 

63 Казвал съм ви, че съм великият воин, чийто меч идва с намерението да воюва; но 

разберете, че не предизвиквам войни между хората като тези, които винаги сте водили; моята 

война е тази на идеите, на убежденията, в които блестят истината, любовта, разумът, 

справедливостта и истинската мъдрост. 

64 Но когато борбата е най-ожесточена и човекът започне да разбира, че тези послания са 

божествени вдъхновения, искри от Божията любов, които единствено носят мир между 

хора, тогава ще почувства импулси да го приложи на практика, да го преподава на всички, които не 

го познават, и тогава ще се заеме с Моето учение, за да изкорени злото, което ви е причинило 

вашето непослушание. 

65 Върху това, което научавате и изследвате от писаното слово, Аз ще излея Моето 

вдъхновение, за да можете да разширите напътствията, които давате на братята си. 

66 Когато сред хората започнат да се появяват такива, които - спокойни пред лицето на 

обидата - обичат и прощават на този, който ги е обидил, и с любов благославят Бога, защото Той ги 

е превърнал със Своето съвършено учение в живи примери като Исус, тогава ще сте в началото на 

царуването на Христос в сърцата на хората. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 22  
1 Това е време на велика светлина за народа на Израел, когато събуждам духовете от 

различните обиталища по различните им земни пътища, за да могат всички Мои деца да дойдат 

при Мен, изпълнени с разбиране и любов, за да получат своето наследство. 

2 Аз съм на път да избера сред човечеството мъже, жени, старци и деца, в които са се 

приютили духовете на Израел, които са първородните на Моята Божественост, отговорни за Моите 

откровения. 

3 През Трите века Аз обединявах и събирах Моя народ, а през тази Трета епоха вашият дух 

беше изненадан от Моето Присъствие и Моето Слово чрез посредничеството на човешкия ум, 

защото не вярвахте, че Христос, Божественото Слово, ще се свърже с вас в тази форма. Въпреки че 

ви бях обявил Моето завръщане като Светия Дух чрез пророците, вие не бдяхте в очакване на 

Моето идване, а сега, когато Моето проявление е сред вас, не Ме разпознахте поради липсата на 

одухотвореност, на изследване на Божествените учения. Но трябва да разберете, че под каквато и 

форма да се проявявам пред вас, винаги ще бъда Божествена същност, Присъствие и Сила, Истина 

и Любов. 

4 Тогава защо се съмнявахте в Мен през трите пъти, когато ви се представих? Нима скрих от 

вас знаменията и времето на Моето идване, за да се обърка човечеството? - Не, наистина! вие, 

които се съмнявате в Моето присъствие, мълчете, запечатайте устните си, слушайте Ме неуморно, 

докато не признаете, че Аз, вашият Господ, съм дошъл да се изявя чрез човешкия ум. Ако се 

изявявам чрез мъже и жени, чиито несъвършенства и слабости са подобни на вашите, то е защото 

съм търсил чрез кого да се изявя и не съм намерил непорочно и чисто сърце, за да се изявя в 

цялата Си слава. 

5 Търсих сред децата и виждам, че духът им, макар плътта да е невинна, носи със себе си 

верига от пороци, които е приел в миналото, и е забравил, че е станал човек още веднъж на тази 

планета, за да се пречисти чрез нова телесна обвивка. Потърсих чисто сърце сред младежите и 

видях, че младежът се е осквернил и носи немощи в духа си; а в девойката се крие семето на 

изкушението. Сред древните хора виждам само същества, изтощени и объркани от превратностите 

на живота. В учените има материализъм и високомерие, защото след като им показах тайните на 

природата, те се почувстваха велики и искаха да станат богове в този свят. А сред онези, които 

наричат себе си служители на Моята Божественост, откривам само лицемера и фарисея* от 

Третата епоха. 

Затова ви казвам: сред грешниците съм избрал онези, които нарекох "носители на глас", които 

са като вас и които чрез този дар, получен от Мен, премахват вината си и се спасяват. В момента, в 

който Моят лъч се спусне, за да ги освети, Аз премахвам петното и ги въздигам. Когато те са 

подготвени по този начин, Аз влизам в общение с вас чрез тяхното посредничество, а Моите 

духовни служители, на които те са поверени, за да бдят над техните стъпки, ги правят 

възприемчиви и достойни. 
* Вж. бележка 5 в допълнението 

6 Бих могъл видимо да се проявя или да чуя гласа Си, както го чухте за първи път на 

планината Синай; но какви заслуги на вярата бихте придобили с Мен в тази форма? - Никаква; 

защото добродетелта на вярата е стъпало по стълбата на вашето развитие. Но поради тази причина 

Аз не се крия и ако се оповестявам с посредничеството на човека, то е защото ви обичам, 

преподавам ви по-висш урок и искам да Ме разпознаете по неговото съвършенство. 

7 В духа на човека, който е Моят шедьовър, съм поставил Своята божествена светлина. 

Грижех се за него с безкрайна любов, както градинарят се грижи за изнежено растение в градината 

си. Поставих ви в това жизнено пространство, където не ви липсва нищо за живот, за да можете да 

Ме познаете и да познаете себе си. Дадох на духа ви власт да усеща живота на отвъдното и в 

сетивата на тялото ви, за да можете да се освежите и усъвършенствате. Дадох ти този свят, за да 
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можеш да направиш първите си стъпки в него и по този път на напредък и съвършенство да 

изпиташ съвършенството на Моя закон, така че през живота си да Ме познаваш и обичаш все 

повече и повече и да Ме достигаш чрез заслугите си. 

8 Аз ви дарих със свободна воля и ви дарих със съвест. Първото, за да можеш да се развиваш 

свободно в рамките на Моите закони, а второто, за да знаеш как да различаваш доброто от злото, 

за да ти казва като съвършен съдия кога изпълняваш или нарушаваш Моя закон. 

9 Съвестта е светлина от Моя Божествен Дух, която никога не ви напуска в нито един момент. 

10 Аз съм пътят, истината и животът, Аз съм мирът и щастието, вечното обещание, че ще 

бъдеш с Мен, както и изпълнението на всички Мои думи. 

11 Ако изпитвате недоверие към живота, ако смятате, че не сте способни да се борите, молете 

се, обединете се с Мен и останете на пътя на мира, който Моята любов ви кара да разпознаете. 

Поправете грешките си, обновете се и простете на този, който ви е обидил. Отдайте се на 

изпитанията и ще почувствате Моята сила и Моя мир въпреки превратностите на живота. 

12 Учителят бърза да ви научи и да остави Своята мъдрост да проникне в ума и сърцето ви, 

защото само за кратко време ще ви говоря в тази форма. Ще ви оставя Словото Си като наследство, 

за да го пазите ревностно. Това е истината и ако я направите достояние на братята си в нейната 

първоначална чистота и с добрите си дела, ще сте изпълнили духовната си мисия. 

13 Онези, които в момента на Моето заминаване ще Ми кажат: "Господи, Ти се разделяш с нас 

и ни оставяш в сиромашия", ще бъдат онези, които бяха глухи и слепи за Моите прокламации и не 

искаха да разберат Моето учение. 

14 От дълго време виждам фанатизъм и идолопоклонничество във вашето поклонение. Вие 

носите в тези молитвени домове материални дарове, които не достигат до Мен; затова ви помолих 

да изследвате Моето Слово, за да се развие духът ви. Защото времето за подготовка е към своя 

край и вие трябва да направите крачка напред в разбирането на Моите учения. 

15 Непосветените се превръщат в "младенци" (в действието на Духа), младенците стават 

ученици, а учениците - живи примери за смирение, милосърдие и мъдрост. Много от тях са сред 

тези множества, но те са разпръснати и сред учените, религиите и сектите. 

16 Не си въобразявайте нищо от плодовете на вашата наука, защото сега, когато сте 

постигнали такъв голям напредък в нея, човечеството страда най-много, има най-много мизерия, 

тревоги, болести и братоубийствени войни. 

17 Човек все още не е открил истинската наука, която се постига по пътя на любовта. 

18 Вижте как суетата ви е заслепила; всеки народ иска да има най-великите учени на земята. 

Истина ви казвам: учените не са проникнали дълбоко в тайните на Господа. Мога да ви кажа, че 

познанията, които човек има за живота, са все още повърхностни. 

19 Наближава времето, когато духовните откровения ще разкрият светлия път на хората, за да 

могат те да узнаят тайните, скрити в утробата на творението. Светлината на Моя дух ще ви разкрие 

пътя към усвояването на истинската наука, която позволява на човека да бъде разпознат от 

заобикалящите го същества и от природните сили на творението и да получи послушание, като по 

този начин изпълни Моята воля човекът да покори земята. Но това ще се случи едва когато 

човешкият дух, просветен от съвестта, наложи своята сила и светлина върху слабостите на 

материята. 

20 Как могат силите и елементите на творението да се подчинят на волята на човека, когато 

той е движен от егоистични чувства, докато природата се ръководи от Моя закон на любовта? 

21 Необходимо е идеалите на човечеството да тръгнат по пътя на правдата, водени от 

истината на съвършеното наставление, което ще им разкрие смисъла на вечния живот, а това 

наставление е духовното учение, дадено тук, което с течение на времето ще преобрази вашия 

духовен и човешки живот. 

22 Човекът сам не е способен да приеме Словото Ми и да промени своя морал, наклонности, 

стремежи и идеали; затова позволих на болката да го разтърси за известно време. Но когато 
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чашата стане най-горчива за хората и те признаят грешките си пред съдията на съвестта си, те ще 

призоват Моето име, ще Ме потърсят, изгубените овце ще се върнат на Моята преграда на 

любовта и всички Мои деца ще се изпълнят със светлината на Моя Дух, за да започнат нов начин 

на живот. 

23 Не съм дошъл, за да припиша грешки на делата ви на земята, не, показвам ви грешките, 

защото искам да постигнете съвършенството, което ви очаква чрез вечното наследство. Вашият дух 

няма да се изгуби, защото той е искра от божествена светлина и образ на вашия Баща и Създател. 

24 Какво би станало с духа ти, ако се посветя на прославата на човешките ти дела и го изоставя 

безкрайно на земните страсти? 

25 Когато дойдох при теб, беше защото те обичам. Ако ви се струва, че ви говоря сурово, в 

думите Ми са Моята справедливост и Моята любов. Ако ви позволявам да узнаете Моята истина, 

дори понякога да ви причинява болка, това е защото искам вашето спасение. 

26 Не отхвърляйте Моето Слово, а го проумейте, за да откриете в същността му учението, 

способно да извърши чудото на превръщането на тази долина на сълзите, превърната сега в поле 

на кървави битки между братя, в долина на мира, където живее само едно семейство - 

човечеството, прилагайки на практика справедливите, съвършени и любящи закони, които вашият 

Отец ви е дал; защото в изпълнението им ще намерите щастие. 

27 На този свят съм имал само няколко ученици и още по-малко такива, които са били като 

образ на Божествения Учител. В "духовната долина" обаче имам много ученици, защото там човек 

постига най-голям напредък в разбирането на Моите учения. Именно там Моите деца, тези, които 

гладуват и жадуват за любов, получават от своя Учител това, което човечеството им е отказало. Там 

чрез своята добродетел блестят онези, които поради своето смирение са останали незабелязани 

на земята, и там плачат тъжно и разкаяно онези, които са блестели в този свят с лъжлива светлина. 

28 В отвъдното Аз те приемам така, както не си се надявал да направиш на земята, когато със 

сълзи, но благославяйки Ме, си изкупил вината си. Няма значение, че по време на житейския си 

път сте имали момент на силен бунт. Ще взема под внимание, че си имал дни на голяма болка и в 

тях си показал преданост и си благословил Името Ми. В рамките на своята малочисленост и вие сте 

преживели някои Голготи, дори ако те са били причинени от вашето непослушание. 

29 Ето, чрез няколко мига на вярност и любов към Бога вие постигате времена на живот и 

благодат в отвъдното. Така Моята вечна любов отвръща на краткотрайната любов на човека. 

30 Блажени са онези, които падат и отново се изправят, които плачат и Ме благославят, които, 

наранени от собствените си братя, се доверяват на Мен в дълбините на сърцата си. Тези малки и 

страдащи, подигравани, но кротки и силни по дух са всъщност Моите ученици. 

31 Радвайте се, защото чрез тези учения ще напреднете в еволюцията си, дори ако някои 

вярват в обратното, защото се ръководят от лекомислени преценки. Векове наред сте били 

разделени от религии и секти, защото винаги сте имали желание да знаете нещо повече, отколкото 

сте знаели, но въпреки това сърцето ви е изсъхнало от липса на любов, въпреки че сте изповядвали 

толкова много вяра. Но скоро ще се обедините около съвършената любов, която извира от 

"Книгата на истинския живот", която е това Слово. 

32 Вие угасвате от духовна жажда, увяхвате поради липса на любовна роса и чисти чувства. 

Чувствате се самотни и затова дойдох да излъчвам сред вас неповторимия аромат на Моята 

любов, който ще накара духа ви да се пробуди и да разцъфне в добродетел. 

33 Слушайте Ме, ученици, за да изкорените старите вярвания от умовете си. Християнството е 

разделено на религиозни групи, които не се обичат помежду си, които унижават, презират и 

заплашват братята си чрез фалшиви присъди. Казвам ви, че те са християни без любов и затова не 

са християни, защото Христос е любов. 

34 Някои изобразяват Йехова като старец, пълен с човешки недостатъци, отмъстителен, жесток 

и по-страшен от най-лошите ви съдии на земята. 
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35 Не ви казвам това, за да се подигравам с някого, а за да пречистя представата ви за 

Божествената любов. Сега не знаеш по какъв начин си Ми се покланял в миналото. 

36 Упражнявайте се да бъдете спокойни, което помага на духа да намери своя Бог. Това 

мълчание е като извор на знание и всички, които влизат в него, се изпълват с яснотата на Моята 

мъдрост. Тишината е като място, оградено с неразрушими стени, до което има достъп само духът. 

Човешкото същество постоянно носи в себе си знанието за тайното място, в което може да се 

свърже с Бога. 

37 Мястото е без значение, където се намирате, навсякъде можете да се свържете с вашия 

Господ, независимо дали сте на върха на планината или в дълбините на долината, в суматохата на 

града, в спокойствието на дома или в разгара на битката. Когато Ме потърсиш в твоето светилище, 

в дълбоката тишина на твоето издигане, портите на вселенския и невидим храм веднага ще се 

отворят, за да почувстваш, че наистина си в дома на твоя Отец, който присъства във всеки дух. 

38 Когато болката от изпитанията ви натежи, а страданията на живота унищожат чувствата ви, 

когато изпитвате горещо желание да постигнете малко покой, оттеглете се в спалнята си или 

потърсете тишината, самотата на полето; там издигнете духа си, водени от съвестта, и се потопете в 

себе си. Тишината е царството на духа, невидимо за физическите очи. 

39 В момента на навлизане в духовен възторг се събуждат висшите сетива, появява се 

интуиция, блика вдъхновение, бъдещето може да бъде прозряно, а духовният живот ясно 

разпознава далечното и прави възможно това, което преди е изглеждало непостижимо. 

40 Ако искаш да влезеш в тишината на това светилище, в тази съкровищница, трябва сам да 

подготвиш пътя, защото само с истинска чистота ще можеш да влезеш в нея. 

41 Има дарове и задачи, които чакат часа на вашата готовност, за да се настанят в духа ви и да 

ви превърнат в пророци и учители. 

42 В тази съкровищница се намира цялото минало, настояще и бъдеще на съществата, там е 

манната на духа, хлябът на вечния живот, за който ви казах чрез Исус, че "който яде от него, никога 

няма да умре". 

43 Духът ти се е освежил, слушайки Моето Слово, и е намерил възможност да изпълни 

задачата си сред този народ от "работници", които Аз издигам. 

44 Колко много грижи забравяте, когато се посвещавате на тази благословена работа - да 

съветвате, да "помазвате" и да утешавате братята си. 

45 Духът ви е укрепнал, а тялото се е възстановило, защото ви казах, че този, който дава мир и 

лечебен балсам или практикува благотворителност в някоя от безбройните й форми, ще види как 

това, което е дал, се умножава в него. 

46 По този начин постепенно ви отдалечавам от фалшивите удоволствия на света, от 

безполезното, така че сърцето ви да бъде чисто и винаги достойно, за да може чрез него Моята 

помагаща любов да достигне до нуждаещите се; така че да не се оставите отново да бъдете 

заразени от порока, който цари навсякъде. 

47 Тази вътрешна и външна чистота на Моите ученици е от съществено значение, защото само 

тогава ще ви повярват вашите братя, когато тръгнете да разпространявате тази Блага вест. Само 

когато имаш здраво и чисто сърце, от него ще произлизат добри дела, а от устните ти - думи на 

светлина. 

48 По пътя си ще срещнете мрак и объркване и единствената сила и мощ, която ще имате, за 

да победите измамата с истината, ще бъде именно искреността на чувствата ви, чистотата на 

делата ви. Не забравяй: дори и да можеш да се преструваш пред ближните си, че проповядваш 

истината, без да я притежаваш, няма да можеш да Ме измамиш. 

49 вашата трансформация трябва да бъде дълбока и истинска, до такава степен, че да я 

забележите в духовността, с която децата ви идват на света, тези нови поколения, които са 

обещание за човечеството: здрави по тяло и дух, не роби на изкушенията или жертви на лъжите на 

своите братя, а същества, способни да Ме обичат по достоен начин и да обичат истинно своите 
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ближни. Наближава времето, когато враговете на Моето учение се готвят да следят стъпките ви, 

защото искат да унищожат семето ви; но Аз ви казвам, че ако го пазите като ваше свято наследство, 

ако бдите над това, което съм ви поверил, никоя сила няма да може да унищожи това, което сеете 

с любов и в Мое име в сърцето на вашите братя. 

50 Прилагайте словото Ми, проповядвайте с дела, свидетелствайте с добри дела, думи и 

мисли, тогава свидетелството ви ще бъде достойно за Моите наставления. 

51 Наблюдавайки и молейки се, трябва да очаквате онези, които рано или късно ще ви 

потърсят. Войниците ще се върнат от войната с потиснати сърца и ридаещи души; управниците ще 

признаят грешките си и ще плачат открито за прегрешенията си; а множествата, жадуващи и 

жадуващи за справедливост, ще търсят тези източници на духовна светлина, където ще могат да 

пият, докато желанието им за вяра, мир и любов бъде задоволено. 

52 Моят Дух бди над всяко същество и Аз бдя дори над последните ви мисли. 

53 Истина ви казвам: сред армиите, които се сражаваха за земни идеали и амбициозни цели, в 

моментите на почивка открих миролюбиви и добронамерени хора, които бяха превърнати във 

войници насила. Въздишките се изтръгват от сърцата им, когато името Ми се появи на устните им, 

а сълзите се стичат по бузите им при спомена за техните роднини, родители, съпрузи, деца, братя и 

сестри. Тогава духът им се издига към Мен без друг храм освен светилището на вярата им, без друг 

олтар освен този на любовта им, нито с друга светлина освен тази на надеждата им, искайки 

прошка за разрушенията, които неволно са причинили с оръжията си. Те Ме търсят, за да поискат с 

цялата си сила да им позволя да се върнат в дома си или ако трябва да паднат под ударите на 

врага, да покрия с мантията на милосърдието си онези, които оставят на земята. 

54 Всички, които търсят прошка по този начин, Аз благославям, защото те не са виновни за 

убийството; други са убийците, които ще трябва да отговарят пред Мен за всичко - когато настъпи 

часът на техния съд - което са причинили на човешкия живот. 

55 Много от тях, които обичат мира, се чудят защо съм позволил да бъдат водени към бойните 

полета и местата на смъртта. На това ви казвам: Ако човешките им умове не са в състояние да 

разберат причината, която е в основата на всичко това, все пак душите им знаят, че това е 

изкупление. 

56 Познавам и такива, които, забравяйки своите близки, мислят за всички народи, за да плачат 

от болка пред реалността на фалшивото християнство на човечеството. Те Ме призовават в 

молитвите си, в духовните си размишления помнят, че има обещание за Моето завръщане и че 

дори знаците за Моето завръщане са предсказани и написани. Те носят тези думи в сърцата си и 

затова всеки ден Ме питат кога ще бъде Моето идване "на Изток и на Запад "* и навсякъде търсят 

знаците, без очите им да ги откриват, и затова се чувстват объркани. 
Препратка към библейското обещание в Мат. 24, 27. Подробни обяснения относно завръщането на 

Христос могат да бъдат намерени като въведение към тази книга в главата: Завръщането на Христос в 

огледалото на библейските обещания. 

57 Те не знаят, че всички знамения вече са се случили и че поради това Моят Дух започва да 

проявява Своята нова фаза на откровение в този момент. 

58 Колко често са се събуждали, когато са чували духовния Ми глас, и са питали: "Кой ме 

повика?", без да разбират смисъла на посланието Ми. В други случаи светлината на интуицията в 

съзнанието им е била толкова ясна, че са постигнали изненадващи дела, които са ги изпълнили с 

удивление. 

59 Лечебният балсам за ранените или неизлечимо болните, както и хлябът или водата, се 

сбъдват по чудодеен начин и те преживяват как мирът и доверието ги укрепват духовно и 

физически в моменти на най-голяма опасност. 

60 Тези събития накараха онези, които живеят бдително и молитвено, да възкликнат 

вътрешно: "Господи, не са ли тези явни знаци, които ни даваш всеки ден, доказателство за Твоето 
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присъствие? Не е ли всичко това доказателство, че в този момент Твоят Дух търси нашия, за да ни 

предаде Себе Си като Учител на ученик или като Баща на дете?" 

61 Да, възлюбени ученици, те са доказателство, че Моят Дух вибрира над вашия и така 

изпълнява в нова форма обещанието Ми да се върна при хората. 

62 Знаменията, които ви подсказваха Моето ново проявление, вече са се сбъднали; вие не сте 

ги видели, нито сте имали известие за тях. Но аз ви казвам: Усещате ли присъствието Ми? Усещате 

ли настъпването на новото време? Подхранва ли се сърцето ви с духовна молитва и чувства ли се 

духът ви укрепен, когато се остави да бъде воден от светлината на съвестта? Ако е така, защо се 

нуждаете от материални знаци, които да ви показват Моето присъствие и да свидетелстват за 

изпълнението на пророчеството? Оставяме на фарисеите и книжниците от този век да разследват. 

Нека първенците на свещениците, страхувайки се от Моето присъствие, да претърсят 

пространството и земята в търсене на обещаните знамения. За тях са дадени, за хората със слаба 

вяра, за онези, които се хвалят с духовност и чиито сърца и умове са по-твърди от скала. Защото те 

бяха знаците, които природата даваше като звукови сигнали, когато Моето духовно проявление се 

готвеше да излее светлината си върху човечеството. 

63 В този момент на молитва, посветен на общение с Отца, забрави всички свои грижи, 

отхвърли изкушенията, които биха могли да попречат на духа ти да изпълни Моя закон, освободи 

го от всяко безпокойство. В тези възвишени моменти позволете на волята си да бъде Божествена 

воля; отдайте се на любовта на Небесния си Отец. Тогава, както и през Втората епоха, ще видите 

как делата, които наричате чудеса, стават реалност. 

64 Когато почувствате Моя мир в молитвите си, това ще бъде знак, че сте влезли в общение с 

Моята Божественост. Съвестта ще засияе в духа ти като лъчисто слънце и ще видиш светлината на 

Светия Дух върху олтара на твоето светилище. В тези моменти ще видите всичко озарено от 

Божията любов. 

65 Завесите, които поради липса на оборудване ви пречеха да разберете смисъла на Моите 

учения, ще се отдръпнат и вие ще съзрете във Вечната Светая Светих съкровищницата на Господа, 

която е източник на живот и от която извира истинската мъдрост. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 23  
1 Блажени са онези, които се стремят да бъдат в мир със съвестта си. Блажени са онези, които 

посяват семената на Моя мир по пътя на своите ближни. 

2 Елате при Мен винаги, когато сте потиснати от страданията или от липсата на вяра, защото 

Аз съм светлината и силата, които ще ви върнат духовния мир. 

3 Къде ще Ме чуете, когато вече не се проявявам в тази форма? - В съвестта си, защото чрез 

нея ви показвам пътя на любовта. 

4 Когато светът преминава през период на духовно объркване, когато човек не разбира 

тайните, които крие духовният живот, не знае как да вникне в неговата цел и да я осмисли, 

въпреки че е способен да го направи, тогава яснотата на Моето Слово идва да го просвети. 

Човечеството е свидетел на факта, че в тези моменти учените използват цялото си време и 

интелект, за да открият в природата отговора на многото въпроси и съмнения, които животът 

поставя пред тях. Природата откликва на призива на човешките същества, свидетелствайки за своя 

Създател, който е неизчерпаем източник на мъдрост и любов, но и на справедливост. Въпреки това 

свободната воля, с която е надарен човекът, не го е накарала да се пробуди за светлината на 

Моята любов и духът продължава да влачи след себе си веригите на материализма, от които не е 

успял да се освободи. Сякаш хората се страхуват да направят крачка напред в еволюцията, 

свикнали да останат в традициите, които са им оставили техните предци. Човекът се страхува да 

мисли и да вярва за себе си; той предпочита да се подчинява на традицията на другите, като по 

този начин се лишава от свободата си да Ме познава. Поради тази причина той е живял изостанал, 

но сега за човечеството е дошло времето на светлината и с нея човекът придобива собствено 

познание, пробужда се, напредва и се изненадва от истинността на Моите наставления. 

5 Ако човечеството е било свидетел на развитието на науката и е видяло открития, в които не 

би повярвало преди, защо се съпротивлява да повярва в развитието на духа? Защо се втвърдява до 

нещо, което я спира и я прави инертна? 

6 Моето учение и Моите откровения в този момент са в хармония с вашето развитие. Нека 

ученият не се възгордява от материалната си работа и науката си, защото в нея винаги са 

присъствали Моето откровение и помощта на духовните същества, които ви вдъхновяват от 

отвъдното. Човешкото същество е част от творението, има задача, която трябва да изпълни, както 

всички създания на Твореца; но му е дадена духовна природа, интелигентност и собствена воля, 

така че чрез собствените си усилия да постигне развитие и съвършенство на духа, което е най-

висшето, което притежава. С помощта на духа човек може да разбере своя Създател, да разбере 

Неговите ползи и да се възхити на Неговата мъдрост. 

7 Ако, вместо да се суетите в земното си познание, направите цялото Ми дело свое, няма да 

има тайни за вас, ще се признаете за братя и ще се обичате един друг, както Аз ви обичам: във вас 

ще има доброта, помощ и любов, а оттам и единство с Отца. 

8 Колко сте малки, когато смятате себе си за всемогъщи и велики и затова отказвате да 

признаете, че над пределите на вашата сила и наука е Онзи, който в действителност знае всичко и 

може всичко! Тогава се задоволяваш да бъдеш материя и само материя и изглеждаш 

незначителен, защото оставаш подчинен единствено на закона на природата, който управлява 

смъртните и преходни същества, които се раждат, растат и умират, без да оставят следа от пътя си. 

Кога ще се издигнете от това състояние, в което се намирате? Трябва да положите усилия да 

погледнете отвъд рая, който сте замислили, за да осъзнаете, че само чрез духовни заслуги можете 

да стигнете до Отец. 

9 Не чакайте другите да започнат пътя към Мен, а елате, отправете молитвата си и така ще 

разберете какво трябва да направите и ще изпитате задачата, която трябва да изпълните. 

Приканвам ви да се приближите до Мен, но за това не е необходимо да изоставяте задачите, 

задълженията и развлеченията на човешкия живот. 
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10 Вие сте дошли на земята във време, когато хората живеят под властта на човешката наука, и 

въпреки това през това време ще разгърнете духовните си дарби: ще лекувате болни, ще 

пророкувате и ще достигнете по-голяма висота в духовното си развитие. 

11 Светлината, която озарява вътрешното ви същество, ви помага да предвидите това, което 

трябва да се случи; но трябва да се подготвите, за да може този дар да разцъфне. Нищо не трябва 

да стои на едно място, всичко трябва да се движи в хармония със Сътворението. 

12 Аз не ви давам Моите учения само като морална опора за вашата материална природа, а 

по-скоро с тях можете да се издигнете до по-големите висоти на вашето духовно съвършенство. 

13 Аз не създавам нова религия сред вас, това учение не отрича съществуващите религии, ако 

те са основани на Моята истина. Това е послание за Божествена любов към всички, призив към 

всички социални институции. Всеки, който разбира Божественото намерение и изпълнява Моите 

заповеди, ще почувства, че е воден към прогрес и по-висше развитие на духа си. 

Докато човекът не разбере духовността, която трябва да има в живота си, мирът в света дълго 

време няма да стане реалност. От друга страна, който изпълнява Моя закон на любовта, няма да се 

страхува нито от смъртта, нито от съда, който очаква неговия дух. Знайте, че вашият Отец ви съди 

не тогава, когато ви сполети смъртта, а веднага след като осъзнаете делата си и почувствате 

призива на съвестта си. Моята присъда е винаги над вас. На всяка крачка, независимо дали в 

човешкия или в духовния живот, вие сте подложени на Моята преценка; но тук, в света, в телесната 

обвивка, духът става безчувствен и глух за призивите на съвестта. 

14 Съдя ви, за да ви помогна да отворите очите си за светлината, да ви освободя от греха и да 

ви избавя от болката. 

15 В Моята преценка никога не отчитам обидите, които може да сте Ми направили, защото в 

Моята преценка никога не се появяват негодувание, отмъщение и дори наказание. 

16 Когато болката нахлуе в сърцето ти и те удари на най-чувствителното място, тя е, за да ти 

посочи някаква грешка, която допускаш, да те накара да разбереш Моето учение и да ти даде нов 

и мъдър урок. Любовта ми винаги присъства на дъното на всяко от тези изпитания. 

17 В някои случаи съм ви позволявал да разберете причината за дадено изпитание, а в други 

не можете да откриете смисъла на това предупреждение на Моето правосъдие и това е така, 

защото в работата на Отец и в живота на вашия дух има дълбоки тайни, които човешкият ум не е в 

състояние да разгадае. 

18 Давам ви тези поучения, за да не чакате смъртта, за да започнете да изплащате дълга си, а 

за да се възползвате от изпитанията, които животът ви поднася, като знаете, че от любовта, 

търпението и възвишеността, с които ги приемате и понасяте, зависи дали духът ви ще прекрачи 

прага на вечния живот, освободен от бремето на греховете и несъвършенствата, които е носил по 

време на престоя си в света. 

19 Далеч е времето, когато ви беше казано: "С какъвто мерник мерите, с такъв ще ви мерят". 

Колко често този закон е бил използван, за да се отмъсти тук, на земята, и да се отхвърли всяко 

чувство на милосърдие! 

20 Сега ви казвам, че съм хванал тази клетка на справедливостта и ще ви измеря с нея, според 

това как сте измерили, макар че трябва да добавя като обяснение, че във всеки Мой съд ще 

присъства Отец, който много ви обича, и Изкупителят, който е дошъл за вашето спасение. 

21 Човекът е този, който произнася присъдата си с делата си, понякога ужасни присъди, а 

вашият Господ е този, който ви помага да намерите начина, по който да извършите изкуплението 

си. 

22 Истина ви казвам: ако искате да избегнете твърде болезнено изкупление, покайте се 

навреме и дайте нова насока на живота си чрез искрено обновление с дела на любов и 

милосърдие към братята си. 

23 Разберете, че Аз съм спасителната врата, вратата, която никога няма да бъде затворена за 

всички, които Ме търсят с истинска вяра. 
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24 Ако искаш доказателства за истинността на Моите учения, казвам ти, че имаш пред очите си 

доказателствата, които искаш от Мен, за да Ме следваш. Какви са тези доказателства? - 

Обновлението на тези мъже и жени, които Ми служат днес като "работници на Моята нива". 

25 Понякога тази "дневна работа" е продължителна и трудна, но никога не е невъзможна за 

изпълнение. Деликатна и трудна е задачата на ученика спиритуалист, но не е невъзможно да я 

изпълни, затова казвам на всички вас, които не сте решили, че ако имате съмнения дали можете да 

я изпълните, то е защото сте хора с малка вяра. 

26 Предлагам Моите полета на любовта на всички, които искат да спечелят заслуги, служейки 

на своите братя. Онези, които са разбрали, побързаха да се обърнат към Мен, за да поискат 

възможност да работят на Моите благословени полета, където семето е благотворителност. 

27 Тук заслугите трябва да са истински, за да могат да бъдат записани от Мен в полза на този, 

който ги извършва. Привидностите за другите нямат стойност за Мен; затова Моите работници се 

учат да работят в мълчание, да бъдат смирени и искрени, да се отвращават от суетата и никога да 

не изтъкват благотворителността си. 

28 Хората не познават историята на всеки един от тези работници, които й служат ден след 

ден; не знаят усилията, жертвите и отказите, които Моите служители трябваше да направят, за да 

станат достойни да се нарекат Мои ученици. 

29 Много от тези мъже и жени, които носят толкова много радост в сърцата ви чрез духовните 

си дарби, които ви карат да усещате Моя балсам и ви връщат мира с думите си, носят скрита скръб 

в сърцата си, която само Моят поглед вижда. 

30 Колко от тях са били осъждани и дори отричани от любимите си роднини, защото са поели 

по този път! Те ги нараняват, клеветят и заплашват, но те продължават да изпълняват задачата си с 

любов, въпреки че усещат ударите на бичуващите и хвърлянето на камъни от разгневените хора, 

докато те, подобно на своя Учител, вървят по пътя си под тежестта на кръста. 

31 Виждам, че искате да знаете защо някои от тях се въздържат да продължат да изпълняват 

тази задача. Казвам ви, че това не е така, защото те не са понесли бремето на своя кръст, а защото 

светът ги е изкушавал и те са се поддали на изкушението; защото онзи, който поема кръста на 

любовта на раменете си, всъщност изобщо не го носи. По-скоро кръстът е този, който го поддържа, 

защото всяка стъпка на "работника" винаги е придружена от вътрешно усещане за безкраен мир. И 

все пак не бива да се държите неблагодарно с тях, защото знаете, че Моят мир е в онези, които Ме 

следват, защото те са хора като вас. Тъй като ги виждате усмихнати и спокойни, не искате да знаете 

нищо за това, което изтърпяват, за да ви бъдат полезни и да ви служат. 

32 Кой знае как да се отплати с любов и милосърдие на онези, които често спират временно 

работата си, за да приемат нуждаещите се от мир и здраве? Кога се запътихте към люлката на 

бебето, което трябваше да остане само, защото майка му е "работничка", която трябваше да 

изпълни задачата си сред страдащите? - Истина ви казвам: както ви призовах да се научите да 

получавате, така изисквам от вас да се научите да отплащате с любов за безкористната помощ на 

вашите братя. 

33 Колко често показвате недоволството си и ги осъждате като "лоши работници", защото 

закъсняват. Вие сте взискателни, когато забележите грешка в тях, защото знаете, че те имат 

задължение да го изпълнят. 

34 О, човешки множества, вместо да приемете със смирение хляба, който ви се дава, вие го 

изяждате заедно с ръката, която се е протегнала да ви предложи храна! 

35 Какво знаеш за борбите, които Моите избраници понасят, за да запазят чистотата си и да Ти 

служат? Какво знаете за изпитанията, от които те страдат, за да бъдат бдителни? Но вие все още ги 

смятате за слаби и разпространявате слухове, че изкушението ги е победило, без да разбирате, че 

това е бремето, което вие самите сте оставили в тях, отказвайки да поемете върху себе си частта от 

отговорността, която принадлежи на всеки един в Моето дело. 
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36 Колко бързо забравяте многото неща, които сте получили чрез тях! Но в сърцата си се 

успокоявате, че те не са ви дали нищо; но истина ви казвам: щом не се обичате един друг, лъжа е, 

че Ме обичате. 

37 Легионите от духовни същества, които невидимо присъстват на прокламирането на Моето 

Слово с материалните ви очи, са тези, които дават истинското тълкуване на Моите учения. За да 

знаете какви са нарежданията, които съм дал на съответния дух*, и под каква форма той ги 

изпълнява, от време на време се обръщам към тях чрез гласоподавателя, чрез който ви предавам 

Моите указания. Смятате ли, че за тях е необходимо да им говоря чрез човешки посредници? - Не, 

хора, току-що ви казах, че го правя само за да усетите присъствието им и да чуете инструкциите, 

които им давам. 
* Става дума за духа пазител на всяко човешко същество. Това са напреднали светли духове, които 

изпълняват Божията воля, като правят услуги на нас - все още въплътените си братя, вдъхновяват ни и ни 

насърчават да се одухотворяваме. 

38 Легионът от духовни същества, които съм определил да ви придружават и подпомагат по 

пътя ви през живота, е много голям, толкова голям, че не бихте могли да си го представите. Сред 

тях цари пълно единодушие. Светлината, която блести в тях, е тази на мъдростта и любовта, 

защото идеалът, на който са посветени, е да правят добро на човечеството, а най-голямото им 

желание е да водят братята си към върха на одухотворяването. 

39 Колко красива е мисията, която те изпълняват, и как вие затруднявате работата им! Не 

можете да кажете, че липсата на сътрудничество с духовните ви братя се дължи на невежество, тъй 

като сте чули указанията, които им давам чрез Моите гласоподаватели, така че да знаете тяхната 

мисия на любов и милосърдие и да се грижите да им помагате да я изпълняват. 

40 Все още не сте успели да постигнете пълно съгласие с този свят на братята на светлината, 

нито знаете как да се хармонизирате с тях. Заради липсата на духовност, която не позволява на 

сетивата ви да възприемат всички призиви, предупреждения и вдъхновения, с които те искат да 

направляват стъпките ви на земята. 

41 Често бъркате одухотворяването с материални обичаи, които ви отдалечават от тях 

(духовните същества), вместо да ви приближават към тях. Смятате, че да ги наричате с някакво име 

е по-ефективно, отколкото да ги привличате с молитва. Смятате, че ще сте по-добре подготвени, 

ако ги предизвикате, като запалите свещ или се помолите на висок глас, но грешите. 

42 Вярно е, че те бързат да се отзоват на твоя зов, тълкуват желанията ти и ти помагат, защото 

задачата им е вдъхновена от активната любов към ближния; но ти не си постигнал тази помощ чрез 

твоето одухотворяване, защото тогава щеше да си в хармония с твоите ангели пазители и щеше да 

образуваш заедно с тях Божия народ, който знае как да изпълни Моята заповед, която ти казва: 

Обичайте се един друг. 

43 Истина ви казвам, че колкото по-чисти са мислите ви и колкото по-прости и чисти са 

действията ви, толкова по-ясно ще възприемате присъствието и влиянието на духовния свят в 

живота си и толкова по-големи ще бъдат чудесата, които получавате от него. 

44 Не си мислете, че тези ваши братя могат да се намесят в нечистите ви дела, да се 

присъединят към злите ви планове или да се изявят с ваше посредничество, ако не сте подготвени 

да ги приемете. 

45 За да постигнете духовност, възлюбени хора, трябва да се молите и да имате вяра. 

46 Молитвата и вярата ще извършат чудото да поставят хляб на трапезата ви ден след ден, 

както вярата на Израил е била възнаградена с манната в Първата епоха. 

47 Ако други народи ви измамят с хляба си, вие им простете, за да простя на всички вас. 

48 Ако се случи да ви изхвърлят от дома ви, ще отидете в планината, която ще ви приеме в 

лоното си, за да намерите подслон, докато изпитанието приключи. 
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49 Точно както в Първия път вярата на хората беше укрепена от големите изпитания, които те 

преживяха в пустинята, така и в този път те ще бъдат изпитвани много пъти, за да може духът им 

да придобие необходимата сила, за да бъдат войници в тази кауза. 

50 Кой ученик на това дело все още се нуждае от материално място за събиране, където да 

намери убежище по време на изпитанията? - Никой, защото всички вие знаете, че вашият Отец не 

търси каменни храмове, в които да живее, а светилища и олтари в духа на хората, и тези храмове 

отиват с вас, където и да сте. 

51 Вашите предци са живели в огромно невежество, подхранвали са религиозен фанатизъм и 

затова са постигнали малък напредък на духа си. На тях не им е било дадено тук, на земята, да 

видят светлината на този век, която ви просветлява, но когато настъпи часът, и те ще получат 

духовната светлина в изобилие. 

52 Моето Учение ви учи да се хармонизирате с братята си, независимо дали те живеят на 

земята или в безкрайната Духовна долина. 

53 Това ще бъдат характеристиките на бъдещия ви живот, ако спазвате закона. Но житейският 

ви път ще бъде съвсем различен, ако не вървите по пътя, който съм ви очертал с Моето Слово, 

защото тогава гладът, епидемиите и войните, които избухват на земята, няма да ви пощадят, 

защото тези разрушителни сили няма да намерят нищо във вас, което да ги задържи. 

54 Възлюбени ученици, възползвайте се от всички изпитания, малки и големи, които 

ежедневно се появяват в живота ви, за да може, когато дойдат по-големи изпитания, те да бъдат 

разбити като пориви на вятъра от ураган, когато се разбият в непоклатимите стени на силата, която 

ви дава практикуването на Моя закон. 

55 Чрез вашето духовно единство създайте народ, чиято защита срещу враговете му е 

молитвата. Тогава силите на природата могат да бушуват, защото този народ ще знае как да 

овладее всички превратности чрез своята духовност. 

56 Изправете се, мъже и жени, старци, младежи и деца; изправи се твърдо, за да вървиш по 

пътя, който Моето Слово е определило за теб в това време, което е само възобновяване на пътя, 

който Аз очертах в миналото със следите на Моята Жертва на Кръста. 

57 Изпълнявайте Моя закон, за да може при формирането на новото поколение децата ви да 

достигнат по-високо развитие от това, което вие сте постигнали, и за да не може вашето 

непослушание да ги възпрепятства от тази работа и да стане причина те да живеят още по-далеч от 

духовното развитие. 

58 В това Трето време дойдох, за да ви дам топлината, която ви липсва, и да ви отнема 

студенината, която сте разпространили по житейските си пътища. Вие чухте камбаната, с която 

Илия ви призова да дойдете, за да получите светлината на Светия Дух с Моите наставления. 

59 Подгответе се, за да почувствате Моето присъствие и да бъдете като апостолите от Втората 

епоха, които, слушайки Ме, всеки ден засилваха вярата си и се подготвяха да изпълнят трудната си 

мисия. 

60 Израел, не изпълнявай само задълженията си към света. Изпълнявайте и закона, защото сте 

поели дълг към Отца и изпълнението му трябва да бъде строго, възвишено и духовно. 

61 Аз ви уча, за да се отвърнете от материализма и да престанете да бъдете фанатици и 

идолопоклонници; за да не се покланяте на материални предмети, създадени от човека, и да не 

им се кланяте. Не искам в сърцата ви да има корени на идолопоклонство, фанатизъм и фалшиви 

култове. Не Ми принасяйте дарове, които не достигат до Мен; Аз искам само вашето обновление и 

вашата реализация в одухотворяването. 

62 Обновявайте се по отношение на предишните си навици, не гледайте назад и не се 

вглеждайте в това, от което сте се отказали и което вече не трябва да правите. Разберете, че сте 

поели по пътя на своята еволюция и не трябва да се спирате. Пътят е тесен и ти трябва да го знаеш 

добре, защото утре ще трябва да водиш братята си по него, а аз не искам да се заблуждаваш. 
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63 Аз съм търпеливият Отец, който чака вашето покаяние и добра воля, за да ви обсипе с 

Моята благодат и Моята милост. 

64 Не осъждайте понякога тромавото слово на Моите гласоподаватели; ако им е липсвала 

подготовка, оставете този въпрос на Мен. Разберете - дори когато общувам чрез най-непохватния 

си ум, в основата на това слово винаги ще намерите духовен смисъл, светлина, истина и поука. 

65 Тази епоха ще разкрие на човечеството уроците от "Книгата на истинския живот", които 

досега не са били известни на човечеството. 

66 Истина ви казвам, че както Илия, който отвори портите на Третата епоха, нямаше нужда да 

се въплъщава в духа си, за да говори на хората, така и Аз се изявявам пред вас и много същества, 

които понастоящем живеят в духовната област, правят същото. 

67 Те ще общуват с вас чрез вашите упълномощени посредници до 1950 г., когато ще 

приключи материално чуваемото проявление на духовния свят; но след това, без хората да знаят 

за това, чрез техните устни често ще говорят светлите духове от минали времена, освободителите, 

пророците, патриарсите, благодетелите, апостолите на доброто, сеячите на правдата и на 

божественото учение на вашия Отец, който ще общува от дух на дух в разгара на любовта си към 

своите деца. 

68 Тези, които ще осъзнаят присъствието на духовните същества на светлината сред 

човечеството, които наблюдават и се молят, които са се одухотворили и подготвили, за да могат да 

възприемат момента, в който тези пратеници се приближават, говорят или извършват някакво 

свръхчовешко дело. 

69 Няма да е необходимо те да общуват чрез хора, които познават това учение, за да говорят с 

тяхно посредничество. Тяхното присъствие, влияние и вдъхновение ще бъдат толкова 

незабележими, че само подготвеният ще може да забележи присъствието им сред човечеството. 

70 Народите на земята ще усетят присъствието на Мойсей, когато малко по малко всеки от тях 

ще бъде освободен. 

Различните религии ще изпитат присъствието на Илия, когато светлината на Божия лъч, излъчвана 

от истината, ще разкъса мрака на човешкото духовно невежество, поставяйки пред очите им 

всичко фалшиво, на което са се покланяли. 

71 Владетелите на света, които продължават да бъдат владетели над унизените народи, ще 

усетят духовното присъствие на Даниил, когато пророкът се приближи до техните лагери, за да ги 

събуди да се молят, защото разрушението наближава. 

72 Ще дойде ден, когато всяко око ще види светлината на тези дела, както е написано, за да 

може човек да разбере, че за духа не съществуват никакви граници или материални прегради и че 

всички вие постепенно се приближавате към целта, където царят хармония и светлина. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 24  
1 Ученици, вие трябва да се научите да давате, без да очаквате награда. 

2 Практикувайте истинско смирение, което, тъй като е присъщо на извисения дух, се отразява 

в чувствата на сърцето. Искрено чувствайте, че сте последни от всички, и никога не се стремете да 

бъдете първи. 

3 Научете се да прощавате на този, който ви е обидил. Казах на Петър, че ако брат му го 

обиди седемдесет и седем пъти, той ще трябва да му прости точно толкова пъти, с което му дадох 

да разбере, че винаги ще трябва да го прави, както за малките, така и за големите обиди. Колко 

много същества са преминали през този свят, които са се наричали християни, но не са били 

способни да дадат прошка нито веднъж през целия си живот. 

4 Затова се обръщам към всички, които съм нарекъл деца на светлината: Не бихте ли 

приложили тази възвишена заповед поне веднъж в своето съществуване, за да осъзнаете чудесата, 

които тя прави както в този, който дава прошка, така и в този, който я получава. 

5 Светлината е благородство, любов и разбиране сред духовете. Вече знаете как трябва да се 

държите в живота, ако наистина искате да бъдете деца на Светлината. 

6 Така че, ако сте обидени и отвърнете на удара, но и двамата се разкайвате, не задържайте 

ръката си от гордост, а първи я протегнете като доказателство за смирение и не се страхувайте да 

се смирявате, защото ви казвам: който се смирява в този свят, ще бъде похвален в отвъдния. 

7 Как мислите, че желая Моите ученици сред това човечество? - Исках те да бъдат чисти и 

нежни по сърце, да светят с примера си по пътя на своите ближни; всеки от тях да бъде като онези 

звезди, които трептят в нощта като пазители или водачи на своите братя. 

8 Исках сърцето ти да бъде изпълнено с радост, за да можеш да я предаваш на опечалените; 

от ръцете ти да струи целебна сила, която да носи здраве на всички болни; устните ти да предават 

Моето Слово в неговата първоначална чистота и духовно значение; защото тогава ще можеш да 

изкупиш изгубените чрез своя пример. 

9 Във Втората епоха, гледайки града, в който живееше Моят народ, на който бях обещал да 

бъда Изкупител и който поради своя материализъм не забелязваше Моето присъствие, Аз ти казах: 

"Йерусалиме, Йерусалиме, ти, който убиваше пророците и не оценяваше пратениците, колко пъти 

исках да събера децата ти, както птицата покрива малките си, а ти не Ме послуша". 

10 Бях ги потърсил, за да им предложа истинско щастие, и все пак знаех, че те ще Ме отведат 

на Голгота; но любовта Ми не беше победена от безсърдечието на хората и за да го докажа, вие 

отново Ме имате тук и ви казвам: Блажени са онези, които вярват в Мен днес, защото ще премахна 

от сърцата им всичките им страдания. Но Аз също така благославям онези, които ще бъдат Моите 

нови съдии в това време, защото ви уверявам, че утре те ще бъдат вярващи като Савел от Тарс, 

който преследваше онези, които вярваха в Мен, и че ще дойдат при Мен покаяни, така че след 

това, изпълнени с любов и вяра, ще излязат и ще разпръснат семето на истината сред своите братя. 

11 Моята светлина осветява човешкия ум. Аз идвам при този народ, както бях по онова време 

при друг народ, който ви предшестваше и за който ви казах, че духовно принадлежите към него. 

Колко много от тези хора не са Ме преценили правилно! Колко ожесточени бяха сърцата им, 

когато извикаха: Разпни го! О, благословено разпятие, защото то беше свидетелство за това, което 

Божествената любов е способна да направи за своите деца, и за това, на което е способна 

човешката неблагодарност! 

12 Много от тях бяха болни, слепи и обсебени; не знаеха какво правят и затова Ме осъдиха. 

Дори сега всички, които не вървят по Моя път на любовта, все още не знаят какво правят. 

Човешката злоба искаше да сложи край на любовта, която посях чрез Исус, но в продължение на 

векове милиони хора плачеха заради тази безименна неблагодарност. Но тези, които плачат за 

Мен, мразеха и проклинаха онези, които Ме разпнаха, а Аз не ви научих да мразите и да 
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проклинате. Не мразя, не проклинам, не наказвам. Тези чувства не присъстват в Моя Божествен 

Дух, но Аз ги виждам във вашата светска юрисдикция. 

13 Научих те да обичаш, да прощаваш, да се молиш за тези, които са те наранили, и да ги 

благославяш. 

14 Ако винаги вършехте такива дела в живота си и ги усещахте истински в изпълнението им, 

без да казвате на никого, щяхте да постигнете много в изкупуването на прегрешенията си и чрез 

тях - чрез чистите си мисли - щяхте да получите светлината. Така ви учи Моето Слово, така трябва 

да работи духът в тишина и без показност. 

15 Ако в съзнанието ви се появи идея или мисъл за светлина, тя достига до целта си, за да 

изпълни своята благотворна задача. Ако вместо добри мисли от ума ви излизат нечисти еманации, 

те ще причиняват само вреда, където и да ги изпратите. Казвам ви, че мислите също са дела и като 

такива те остават записани в книгата, която съществува във вашата съвест. 

16 Независимо дали делата ви са добри или лоши, ще получите обратно многократно повече 

от това, което сте пожелали за братята си. По-добре е да направите зло на себе си, отколкото да го 

пожелаете на някой от съседите си. 

17 Ето защо ви казах във Втората епоха: "Каквото посеете, това ще пожънете"; защото е 

необходимо да признаете опита си в този живот и да помните, че реколтата ви ще ви даде същото 

семе, което сте посели, но в умножение. 

18 О, човечество, вие не пожелахте да обмислите, да почувствате или да изживеете учението 

на вашия Учител! 

19 Ако писанията на Моите ученици, които ви завещаха Словото Ми през Втората епоха, 

попаднат в ръцете ви повредени, Аз ще ви накарам да разпознаете кои са истинските думи на 

Исус; съвестта ви ще открие като фалшиви онези, които не са в хармония с божествения концерт на 

Моята любов. 

20 Вие сте чели учението Ми само бегло и сте го тълкували според вкуса си; след това търсите 

нови книги, в които хората Ме пренасят отново от Ирод до Пилат; но от онова любящо слово, от 

онова просто учение, което провъзгласи Божественият Учител, там ще намерите много малко. 

21 Вие всички продължавате да Ме съдите; едни от вас Ме правят Бог, други - човек; едни Ме 

наричат божествен, други - човешки пророк; едни Ме смятат за Син Божи, а други - за Син 

Давидов. Някои Ме наричат пророк, а други - агитатор. Едни казват, че съм просветен от 

Всевишния, други - че имам договор с дявола, и така това човечество тръгва след името Ми, за да 

постави над Мен нов J.N.R.J. като страшния Пилат. 

22 Вие Ме съдите въз основа на думите и делата Ми, но не полагате усилия да приложите на 

практика "обичайте се един друг". Вие се страхувате да практикувате това възвишено учение, 

защото си мислите, че братята ви ще ви се подиграват. 

23 Истина ви казвам: ако изпитвах страх от изкачването на Голгота и от Кръста, вие все още 

щяхте да чакате Месията. 

24 Не се впускайте в богословие, като усложнявате простото; не бъдете като онези, които 

претендират, че държат Бога, истината, в материална книга; защото като хора никога няма да 

успеете да разберете Бога. 

25 Не правете лесното трудно, не намалявайте голямото и не увеличавайте малкото. Не 

ставайте учители, без да учите, нито благочестиви, без да обичате. 

26 Потърсете своя Отец, който днес идва при вас като божествена мисъл, излъчваща любов. 

Вижте тук Моята светлина, станала слово за всички хора. 

27 Това е светлината на Светия Дух, която идва като послание на любовта, за да разкъса 

завесите, които затъмняват човешкото съзнание. 

28 Ако с добра воля потърсите в тази дума знанието, което тя съдържа, и откриете духовния й 

смисъл, ще откриете истината. 
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29 Светлината на това учение ще бъде звездата, която ще ви покаже пътя, който трябва да 

следвате. Не бива да стоите на едно място, защото по този начин ще спрете напредъка на вашите 

братя по духовния път. 

30 Не насърчавам навици, които ви затормозяват духовно, и макар че често ги прикривате с 

фалшивия блясък на изящни думи, в основата им стоят невежество и объркване. 

31 Книгата, която отварям пред вас, е като изискана трапеза за духа; нейната същност, щом 

навлезе в сърцето ви, ще доведе до промени в него, които ще ви помогнат да живеете по примера 

на Месията, Учителя, който като човек показа на Отца почитта на съвършената любов. Кога ще 

прославите своя Господ по подобен начин? 

32 Вие сте развивали страстите си в света, почитали сте идолите си, но Бог в безкрайността и 

във вашите братя - кога? 

33 От почти 2000 години повтаряте фразата, която чули пастирите от Витлеем: "Мир на земята 

на хората с добра воля"; но кога сте приложили на практика добрата воля, за да придобиете право 

на мир? Истина ви казвам, че по-скоро сте направили обратното. 

34 Изгубихте правото да повтаряте това изречение; затова днес идвам с нови думи и учения, 

така че те да не са изречения и фрази, които се запечатват в ума ви, а духовният смисъл на Моето 

учение, който ще проникне в сърцето и духа ви. Ако искате да повтаряте думите Ми, както ви ги 

казвам, направете го, но знайте, че докато не ги почувствате, те няма да имат никакъв ефект. 

Изречете ги с интимно чувство и смирение, почувствайте как резонират в сърцето ви, и Аз ще ви 

отговоря така, че ще накарам цялото ви същество да потрепери. 

35 Онези, чрез които се изявявам, Ме тълкуват по оскъден начин; затова Моето учение е 

предназначено и за тях, за да успеят да се освободят от всяка безполезна мисъл, фанатизъм, стари 

предразсъдъци и всичко, което би могло да попречи на вдъхновението, което получават. С всеки 

изминал период от време нови, по-добре подготвени хора ще идват да Ме чуят. 

36 Повдигнете ума си към Мен, възлюбени носители на глас, помолете Учителя във вашия 

възторг Неговото учение да бъде разгласено силно и чисто; позволете на Моята воля да се изпълни 

във вас и ще преживеете, че от устата ви ще излязат учения, които ще поведат тези множества по 

пътя на любовта и истината. 

37 Хора Мои, изоставете суеверните схващания, на които някога сте били научени, и ми се 

молете с истинска вяра; Аз ще ви избавя от всички засади и ще ви изпратя ангели пазители. 

38 Божият закон е безкраен, той обхваща всичко, той е хармонията между всички сътворени 

неща. Този закон не се отнася само до духовното. 

39 Приятно ви е да научите наизуст заповедите на Закона, имената на духовните добродетели, 

доктрините и думите на Исус; но ви казвам: трябва да почувствате всичко това. 

Знанието не е чувство. Който иска да притежава Моята истина, трябва да я почувства дълбоко в 

сърцето си. 

40 Мислите за възвишените идеи, за добрите дела, но не ги вършите, както е Моята воля, 

защото не ги усещате и затова не познавате "божествения вкус", който те оставят след себе си, 

когато човек ги извърши. Не ги изпълнявате искрено, защото не вярвате, че можете, и не можете, 

защото не искате. И това е така, защото, за да прави добро, човек трябва да обича. 

41 Който обича, разбира; който учи, притежава воля; който има воля, може да прави много 

неща. Казвам ви: който не обича с цялата сила на духа си, няма да има нито духовно извисяване, 

нито мъдрост, нито ще извърши велики дела. 

42 Който се отклонява от духовния закон, който е най-висшият закон, попада под властта на 

подчинените или материалните закони, за които хората също знаят малко. Но онзи, който се 

подчинява на най-висшия закон и остава в хармония с него, е над всички порядки, които вие 

наричате естествени, и чувства и разбира повече от онзи, който има само знанието, което е 

намерил в науката или в религиите. 
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43 Ето защо Исус ви изуми с делата, които наричате чудеса, но разпознайте ученията, които ви 

даде от любов. Разберете, че в Божественото, което вибрира в цялото творение, няма нищо 

свръхестествено или противоречиво. 

44 Смятате, че поклонничеството ви през този живот, изпълнен с горчивина и превратности, в 

който се държите като децата си, когато са недоволни или болни, е в противоречие с любовта на 

Създателя. Живеете в постоянно оплакване от страданията си, но това е естествен резултат от 

вашето непослушание и нарушаване на Закона, както и от злоупотребата със свободата, която 

Моята Любов ви е дала и която наричате "свободна воля". 

45 Вие отказвате да приемете това учение, което е толкова лесно за разбиране, защото е в 

обсега на вашия ум, за истина. 

46 Само обновлението и идеалът за съвършенство ще ви позволят да се върнете към пътя на 

истината. 

Онези, които се чувстват тълкуватели на Божествения закон и ви казват, че ви очакват адски 

мъки заради вашата поквара и немарливост и че само ако се покаете, умъртвите и нараните плътта 

си и принесете материални жертви на Бога, Той ще ви прости и ще ви въведе в Своето Царство - 

истина ви казвам, че те са в грешка. 

47 Къде ще се озовете, мъже, водени от онези, на които се възхищавате като на велики 

майстори на свещените откровения и които аз смятам за объркани? Затова идвам да ви спася със 

светлината на това учение, което ще ви накара да вървите напред по пътя на Моята любов. 

48 През това време ви давам нови учения, върху които да размишлявате, учения за любовта, 

които ви спасяват и издигат, истини, които, макар и горчиви, ще бъдат светлина по пътя ви. 

49 Спиритизмът* в тази епоха, подобно на християнството в миналото, ще бъде преследван с 

ярост, жестокост и ярост, но в разгара на борбата ще се появи духовното, което ще прави чудеса и 

ще покорява сърцата. 
* Учението на духа не трябва да се бърка със спиритизма. Вж. също бележка под линия в U 19, 7. 

50 Материализмът, егоизмът, арогантността и любовта към света ще бъдат силите, които ще се 

изправят срещу това откровение, което не е ново, нито по-различно от това, което съм ви носил в 

миналото. Учението, което сега ви разкрих и на което давате името спиритизъм, е същността на 

Закона и учението, които ви бяха разкрити в Първото и Второто време. 

51 Когато човечеството разбере истинността на това учение, неговата справедливост и 

безкрайното знание, което то разкрива, то ще прогони от сърцето си всеки страх, всеки 

предразсъдък и ще го приеме за водач на своя живот. 

52 Моят закон не поробва, Моето слово освобождава. Който вярва в Мен и Ме следва, не е 

роб, не е подвластен на земните страсти, вече не е от света и става господар на себе си; той 

побеждава изкушенията и светът лежи в краката му. 

53 Единствено одухотворяването ще спаси човечеството от хаоса; не очаквайте друго решение, 

о, хора и народи на земята! Ще можете да сключвате мирни договори, но докато в основата на 

този мир не стои светлината на съвестта, ще бъдете глупави, защото ще строите върху пясък! 

54 Във Втората епоха ви казах: "По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат 

човек да влезе в Царството небесно"; и днес го виждате пред очите си. Силните искат да си купят 

мир с богатството си и не го постигат. 

55 Така човечеството ще разбере, че духовните блага са необходими в живота на човека, 

блага, които не могат да се придобият с пари, а с одухотворяване. 

56 Одухотворяването не означава мистицизъм*, а издигане на чувствата, доброта на сърцето, 

праведност в действията и любов към ближния. 
* Религиозността се превръща в преувеличена възторжена форма. 

57 За да ви дам това учение за милосърдието и любовта, Аз не приех вашата човешка природа, 

нито пък се изявих в дворци, сред суета и заобиколен от лукс. В един беден квартал на вашия град, 
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сред бедните, сред смирените хора, дойдох при вас според Онзи, Който ви е казал в друго време: 

"Моето царство не е от този свят. 

58 Това човечество, което се е развило в някои области, живее духовно в дълбока летаргия, 

защото не е успяло да изследва вътрешността си, където се намира истинският храм. Това 

светилище стои изоставено, лампата му не гори, олтарът му е без жертва, но аз ви питам: На какво 

се дължи всичко това? - За това, че човекът отдавна се храни с външни култове, които заместват 

това, което би трябвало да бъде съвършено духовно. 

59 Той се опитва да задоволи нуждите на своя дух с церемонии, традиции, празници и 

материални дарове. В отговор на това ви казвам, че само онези творби, които съдържат 

извисяване и одухотворяване, могат истински да укрепят и подхранят духа ви. 

60 Вярно е, че Аз приемам всички приноси и влагам любовта Си във всички тях, но не мислиш 

ли, че би било по-правилно и по-приятно както за Отца, така и за теб, ако Ми предложиш нещо, 

достойно за Мен и за теб? 

61 Много хора и народи все още вярват, че Ми угаждат, като Ми принасят материални жертви; 

те мислят, че колкото по-голям е блясъкът и великолепието на литургиите им, толкова по-голяма 

ще бъде радостта им с Господа и толкова по-големи ще бъдат благата, които ще получат от Него; и 

това е така, защото са забравили, че ако като човек Аз отбягвах всичко, което е суетно и 

несъществено, сега, когато съм ви се открил в духа, ще приема от хората дори по-малко 

материални неща и церемонии. 

62 Кога ще сте готови да тълкувате Моя закон истински? Кога това човечество ще спре да 

нарушава и изопачава Моите заповеди? 

63 Предлагам ви този път да се замислите за духовните учения, които са ви били разкрити от 

най-древни времена. 

64 Освободете се от навици, пороци, суеверия, традиции, фанатизъм и идолопоклонничество. 

Искам да ви видя чисти, за да можете да се одухотворите, искам да ви видя смирени, за да може 

Моята светлина да засияе във вас. 

65 Както в миналото Йерусалим и Рим са били места на обещание и извор на благодат за 

хората, където Господ се е изявявал, така и Аз възложих на този нуждаещ се и смирен народ 

висока мисия за това време. Тя трябва да бъде подготвена, защото както ехото от Моето явяване, 

така и слуховете за Моите чудеса и пламенността на свидетелите ще привлекат вниманието на 

хората към нея. 

66 Първо ще дойдат бедните, невежите, нуждаещите се, безхитростните, слугите, гладните и 

жадните за справедливост, а по-късно ще дойдат съмняващите се, майсторите, учените. 

67 Гледайте и се молете, бъдете готови за идването на големите множества. Бъдете бдителни 

в делата си, молете се в тишината на спалнята си или където и да ви изненада моментът на 

единението ви с Мен, и там Аз ще бъда с вас. 

68 Не съм ви казал да се откъснете от задълженията си в света, а да се отвърнете от това, което 

не е в закона, т.е. да премахнете от живота си ненужното, безполезното и да използвате умерено 

позволеното. 

69 Какво ви е донесла свободната ви воля, когато сте я използвали, за да преследвате и 

търсите материални удоволствия? - Само болка и разочарование. 

70 От Новия Йерусалим гледам на това човечество, без да го усещам. Малцина, които са Ме 

очаквали, и други, които Ме следват, знаят, че съм дошъл отново като Светия Дух и че в момента 

им говоря чрез човешкия разум. Знаете ли как намирам народите по света? - Измамени, 

разочаровани от хората. Никой вече не пита другия, защото знае, че няма какво да очаква от 

любовта на ближния си, и защото знае, че ръката му е празна. Сега властва материализмът и от 

всичко добро и високо е останало само много слабо отражение на светлината. 
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71 Вие се чудите, че ви говоря така, и си мислите, че съм строг и взискателен към вас; на това 

ви казвам, че вашият развит дух трябва да Ми предложи по-добра реколта от тази, която Ми 

показвате днес. 

72 Не смятате ли, че разделянето на човечеството на народи и раси е нещо примитивно? Не се 

ли замисляте, че ако напредъкът на вашата цивилизация, с който толкова се гордеете, беше 

истински, законът на насилието и беззаконието вече нямаше да властва, а всички действия в 

живота ви щяха да се ръководят от закона на съвестта? - И вие, хора, не се изключвайте от това 

съждение, защото дори сред вас откривам борби и разделения. 

73 От древни времена ви говорих за съд и това е предсказаното време, което пророците 

изобразиха като един ден. 

74 Словото на твоя Бог е царско слово и не отстъпва. Какво значение има фактът, че са минали 

хиляди години над същото? Волята на Отец е неизменна и трябва да бъде изпълнена. 

75 Ако хората, освен че вярваха в Моето Слово, знаеха как да бдят и да се молят, никога 

нямаше да бъдат изненадани; но те са безверни, забравени, невярващи и когато дойде 

изпитанието, го обясняват с наказание, отмъщение или Божия гняв. За това ви казвам, че всяко 

изпитание се обявява предварително, за да можете да се подготвите. Затова трябва да сте винаги 

нащрек. 

76 Потопът, унищожаването на градовете чрез огън, вражеските нашествия, язвите, морът, 

гладът и други изпитания бяха предсказани на всички народи на земята, за да се подготвите и да 

не бъдете изненадани. Както и днес, посланието на Божията любов винаги е слизало за бдителност 

и подготовка, за да могат хората да се събудят, подготвят и укрепят. 

77 Чрез даровете на духа и способностите, които човек притежава, Моите послания достигат 

до сърцето му. Тези дарби са: духовно зрение, предчувствие, интуиция и пророчески сън. 

78 Защо тогава в повечето случаи изпитанията ви връхлитат, без да сте подготвени? - Не 

защото не съм успял да ви изпратя посланието, а защото ви липсва молитва и одухотворяване. 

79 Казах ви, че предстои много голямо изпитание за цялото човечество, толкова голямо, че не 

е имало нищо подобно в цялата история на вековете и епохите. Сега трябва да разберете, че Аз 

говоря на всички ваши сърца, изпращайки ви послания и предупреждения под различни форми, за 

да могат хората да се замислят и да бъдат бдителни към Моя закон, подобно на мъдрите девици 

от Моята притча. 

80 Ще Ме послушат ли народите и различните държави по света? Ще Ме послуша ли този 

народ, на когото се изявявам в тази форма? Само Аз знам; но Моят дълг като Отец е да осигуря на 

децата Си всички средства за тяхното спасение. 

81 Хора, не забравяйте това слово, не заспивайте и не затваряйте вратите на сърцето си за Моя 

зов на любов. Бъдете пратеници на тази светлина, като изпращате мислите си като духовни 

послания към умовете на вашите братя. 

82 Сега ще разберете по-добре защо повтарям: "Гледайте и се молете". 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 25  
1 Духът на Илия ви събуди като небесна камбана, за да дойдете да чуете Моето Слово. 

2 Сърцето ви нетърпеливо се пита: Каква ли ще бъде храната, която Отец ни дава да опитаме 

на този ден? Какъв ще бъде урокът от този ден? 

3 Истина ви казвам: една жена остави тежко болен в дома си, за да Ме чуе. На нея казвам: 

Когато се върнеш в дома си, болният ще напусне леглото и сам ще ти отвори вратата, за да ти 

съобщи благата вест, че е оздравял; защото всеки, който оставя земните блага, за да бъде с Мен, 

ще има кой да пази това, което е оставил, и това съм Аз. 

4 Гледам онези, които, страдайки от голяма болка, проливат сълзи в мълчание, без да се 

отчайват или да Ме хулят. Те смирено приеха изпитанието, знаейки, че за да достигнат Моето 

царство, трябва да се заслужат заслуги. 

5 Виждам всички вас по различните пътища на човешката борба и там съм се превърнал в 

поклонник, който пресича пътя ви, за да ви попита: "Къде отиваш?" И докато едни Ми отговарят: "В 

търсене на тишина", други Ми казват: "Търсим хляб". След това Учителят отива напред, за да се 

обади на вратите, на които ще почукате, така че братята ви да ви приемат с милосърдие и добра 

воля. Ето защо, когато почукате, каменните сърца се раздвижват; те разпознават присъствието Ми 

и Ми казват: "Господи, толкова голяма е милостта, която имаш към нас?" 

6 Изпитанията, с които се сблъскваш по пътя на живота си, не са случайни, Аз ти ги изпратих, 

за да придобиеш заслуги. Нито едно листо на дървото не се движи без Моята воля и Аз съм както в 

големите, така и в малките дела на творението. Гледайте и се молете, за да разберете какъв е 

плодът, който трябва да пожънете от всяко изпитание, така че изкуплението ви да бъде по-кратко. 

Поеми кръста си с любов и Аз ще те накарам да понесеш изкуплението си с търпение. 

7 За трети път ви казвам наново: "Обичайте се един друг", но не само между хората, а от един 

свят в друг. Ще обичате и ще се смилявате над онези, които са в Духа, защото и те са ваши братя. 

8 Колко далече е времето, когато ви беше казано: "Който убива с меч, от меч ще загине". "С 

лакътя, с който мериш, ще бъдеш измерен". Днес ви казвам: Покайте се истински, измийте петната 

си с дела на милосърдие, прошка и любов. 

9 От всички пътища ви призовах, за да ви дам един урок. На Моята трапеза никога не е имало 

ястия, някои по-добри от други; един хляб и едно и също вино съм предлагал на всички. На Моята 

трапеза седнаха и господарите, и париите, и богатите, и бедните, и грешниците, и благочестивите. 

Приемал съм както тези, които са живели честно, така и онези, които идват с осквернен дух. На 

това ви уча, за да не ощетявате никого от братята си по време на житейския си път. 

10 Бъдете смирени към онези, които се чувстват по-висши, и нека онзи, който се смирява пред 

вас, защото смята, че е по-малък, да разбере, че не е по-малък от вас. 

11 Необходимо е да практикувате Моето учение, за да разберете безкрайната сила на 

любовта. Любовта е лечебната сила, която превръща грешния човек в Мой ученик. Любовта е 

самата същност на вечния живот. 

12 Някои Ме питат: Защо е необходимо да ни говориш в тази форма, за да ни водиш по пътя на 

развитието на духа? - Истина ви казвам: Това слово, което чувате, е книгата, която съдържа Моята 

мъдрост. 

13 Защо отворих тази книга пред вас? - Да разкрие много тайни на човека; да внесе светлина в 

тъмнината на неговото невежество. 

14 В интерес на истината ви казвам, че хората на властта не могат да направят всичко, учените 

не знаят всичко, а богословите не Ме познават истински. 

15 Ето защо дойдох отново като Учител на човечеството, за да просветя умовете ви и да 

разберете великите откровения, при условие че не претендирате да достигнете висотата на Моята 

мъдрост, а влезете в Моето светилище с благоговение и смирение. Всеки, който влезе в нея, ще 

бъде воден от Мен, доколкото това е Моята воля, и никога няма да изпита страдание. 
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16 Стигнете до дъното на науката от това време - плодовете й са горчиви, защото хората искаха 

да проникнат в тайните Ми без страхопочитание и колко много от тях, когато откриха в най-малка 

степен чудесата на Вселената, се усъмниха, че съществува Всемогъщество, което е създало всичко. 

Те са тези, които вярват само в това, което виждат, и в това, което хващат с ръцете си; но всичко, 

което е отвъд тяхното разбиране, се отрича от тях. 

17 Знанието, което е отвъд вашия интелект и материализъм, е това, на което ви уча, за да 

можете да постигнете своето духовно съвършенство. 

18 Подгответе се, човечество, за да се освободите от горчивите плодове, които науката ви 

приготвя. Винаги съм идвал, за да ви разкрия тайната на истинския живот. 

19 През Втората епоха огромни тълпи Ме слушаха, хиляди болни хора бяха изцелени само от 

Моето докосване, от Моето ласкаво слово или когато любящият Ми поглед се спря върху тях. 

Мнозина от тях Ме обичаха и признаваха, но не всички Ме последваха, защото само дванадесет 

Ме придружаваха до края. Техните имена са безсмъртни благодарение на примера за 

съвършенство, добродетел и саможертва, който са ви оставили. Но те не бяха съвършени, когато ги 

призовах; ако бяха, нямаше да ги призова да ги уча. 

20 Сред вас намирам също толкова малко праведни или съвършени, но вие ще можете да се 

промените и да вършите велики дела чрез Моите наставления. Трудно е сърцето на човечеството, 

но аз ще ви осветля пътя, за да можете да напреднете. 

21 През Втората епоха, когато Моите апостоли са разпръснати по целия свят, Петър имал 

моменти на безсилие пред преследванията, жестокостта и суровостта на хората, а когато искал да 

избяга от Рим, за да спаси живота си, видял фигурата на Исус, носещ кръста на раменете си, да се 

движи към езическия град. Петър пита Учителя си: "Къде отиваш, Господи?" На това Исус отговаря: 

"Ще умра за вас отново." Плачейки, Петър предлага на своя Господ да се върне в лоното на 

грешниците, за да ги спаси, дори с цената на кръвта и живота Си, да умре като своя Учител. 

22 Затова ви казвам: Не чакайте 1950 г., годината на Моето заминаване, за да ви изненада 

неподготвени и слаби, защото ако тръгнете така да разпространявате Моето учение, ще трябва да 

се отчаете. 

23 Тогава ще потърсите Моето Слово, за да ви укрепи, и няма да го намерите. Днес, когато 

продължавам да ви уча, ще започнете да практикувате Моите учения. Обновете се, направете 

крачка към одухотворяване. Ще ви насърчавам чрез дела и чудеса и ще се удивлявате на великите 

откровения, които ще ви давам от дух на дух. Ще изумя учените, свързани с материята, като им 

покажа съществуването на духовното. Всичко, което те са отричали и което все още съществува, ще 

бъде представено от тях. Тогава ще се събуди любопитство, амбиция, за да се изследва отвъдното, 

и това ще е времето, когато ще се появят Моите пратеници и ученици, за да обяснят всичко, което 

съм ви разкрил, и да попречат на човечеството да формира секти и теории около Моите нови 

откровения. 

24 Днес е време за слушане, за размисъл. Но ако е дошъл моментът да излезете при народите 

и нациите, а някои от вас няма да могат да го направят, не се тревожете, защото там, където 

живеете, ще можете да направите много неща. Оставете на децата си да носят Благата вест до 

далечни места. Помнете, че ви казах, че "първите ще бъдат последни, а последните ще бъдат 

първи". 

25 Днес тълпите идват на Моето учение; тези, които страдат най-много, които са жадували и 

жадуват за справедливост, които мечтаят за живот в мир, остават, за да продължат да слушат 

Моето слово. 

26 Сред тези бедни, необразовани и прости хора Аз търся малко по малко онези, чрез които ви 

давам Моето Слово. 

27 Божественият Учител на всички времена се завръща при вас, за да се свърже с човечеството 

и в тази си форма да поведе духа към новия ден. 
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28 Подгответе умовете си, за да можете да изследвате Словото Ми по правилния начин. Вече 

ви казах, че спиритистите ще бъдат тези, които ще дадат правилно тълкуване на ученията, които 

вашият Господ ви е разкрил в това време и в миналото. Този, който чете Моята книга и прави 

проучване в духовен смисъл, ще се доближи до истината. 

29 За да успеете да обясните вярно това учение, ще трябва предварително да се борите 

помежду си и дори понякога ще изпадате в объркване; но който бди и се моли сред вътрешния си 

смут и Ми се доверява, ще почувства как в духа му навлизат спокойствие и мир. 

30 Отприщените ветрове ще накарат дърветата да се отърват от изтръпналите си плодове и 

изсъхналите си листа, докато не се освободят от примесите. Нима не знаеш, че утре, когато вече 

няма да чуваш това слово, ще останеш сам на пътя и ще учиш братята си на това, което си научил 

от Мен? Аз винаги ще бъда във всеки един от вас, Учителят ще подготви пътя, а ученикът ще 

изпълни мисията си. 

31 Обещах ти да запаля светлината в хората, така че всички да познаят и разберат 

откровенията на Моето учение, и това е времето, когато това обещание се изпълни; това е епохата, 

която човекът не знаеше да очаква, защото се отклони в живота на науката, от която създаде нов 

свят и в която духовете копнееха за Моето завръщане, защото знаеха, че Моето учение е за тях 

тяхната свобода, тяхното духовно издигане и че чрез него ще постигнат мир. 

32 Някои са очаквали този час, живеейки в "духовната долина", а други са очаквали чудото 

като жители на тази земя. Блажени са онези, които, подобно на мъдрите девици от притчата, умеят 

да чакат с горяща лампа. 

33 И през Втората епоха духовете с нетърпение очакват идването на Месията - едни от 

материалния свят, други от духовните обиталища, защото Христос е вратата, ключът и пътят и 

духовете знаят това. 

34 В Мен е силата да пробудя духа на човечеството и наистина ви казвам, че Часът наближава 

и няма да има човек, който да не трепне от призива Ми. Някои ще се събудят от материализма, 

който ги е приспал, други - от опиянението от кръв и удоволствия, трети - от съня на невежеството, 

чиято нощ на мрак и фанатизъм е била много голяма. 

35 В момента, в който духовната светлина засияе в човечеството, духовете ще започнат да се 

молят и ще питат своя Господ какво да направят, за да Му бъдат угодни и да могат да се приближат 

до Неговото присъствие. 

36 Вникнете в словото Ми, ученици, и ще намерите мъдрост в духовния му смисъл, за да може 

духът ви да се обучава в учението на Отец за любовта; защото вашият дух е този, на когото говоря, 

когото наставлявам и подготвям за по-висш живот. 

37 Вече знаете, че тялото е само инструмент за духа; доказателство за това е, че то е смъртно и 

нетрайно; духът, от друга страна, е предназначен за вечността. 

38 Колко невежо е това човечество по отношение на духовните учения и това е така, защото 

Моят закон и Моето учение са им представени само като полезна за тях морална доктрина, а не 

като път, който води духа им към съвършения дом. 

39 Различните религии са посели в човешките сърца фалшив страх от духовното познание, 

който ги е накарал да бягат от Моите откровения и да потъват все повече в мрака на невежеството, 

обяснявайки това с това, че духовният живот е непроницаема тайна. 

40 Тези, които твърдят това, лъжат. Всички откровения, които Бог е дал на човека от самото 

начало на човечеството, са му говорили за духовния живот. Вярно е, че не ви дадох цялото Си 

учение, защото не бяхте способни да знаете всичко, а само когато му дойде времето; но онова, 

което Отец е открил досега, е достатъчно, за да имате пълно познание за духовния живот. 

41 Възлюбени хора: Наречете това време щастливо, защото в него ви посети вашият Господ, и 

ако искате да отбележите това велико събитие с дата, вземете за нея 1866 г., когато Илия ви 

потвърди, че наближава часът на Моето присъствие сред този народ. Оттогава насам избирам 

Моите ученици, които да Ме следват вярно по този път. 
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42 Искате ли да Ме следвате, искате ли да принадлежите към Моите ученици? - Следвайте Ме 

с кротостта и доверието, с които Ме последваха Петър, Андрей, Яков и Йоан, оставяйки зад себе си 

любимите си хора, лодките и мрежите си, за да станат - както им казах - ловци на хора. 

43 Днес Аз подготвям народ, който да свидетелства за Моята истина. Чрез кого ще се изявя в 

света, ако не чрез Моите ученици? 

44 Искам да се потопите дълбоко в Словото Ми, преди да тръгнете по пътя на изпълнението. 

Подгответе се, защото хората са силни в убежденията си. Развивайте се както в мислите, така и в 

думите и делата си; тогава няма да има от какво да се страхувате. 

45 Да, народе Мой, Аз вече виждам, че се опитваш да практикуваш Моите учения, да живееш в 

изпълнение на Моя закон, да Ми бъдеш угоден с делата си. Учителят ви благославя и насърчава да 

упорствате в обновяването, за да достигнете до одухотворяване. 

46 След прекратяването на Моето Слово вие ще направите това, което направиха Моите 

апостоли от Втората епоха: те се събраха да се молят и така получиха Божествената светлина, която 

направляваше всяка тяхна стъпка. С помощта на духовната молитва, на която ви научих, те влязоха 

в общение със своя Господ, ободриха се в Неговото присъствие и разбраха каква е волята на техния 

Учител. Сега ще разберете защо ги използвах за основа на Моята Църква. - Знаеш, че искам да 

построя нов храм. Кой ще изгради основите на това светилище? - Ще избера силните, верните в 

добродетелта, разумните и полезните, защото техният пример ще бъде достоен за подражание. 

47 Камерата на дълбоките тайни на твоя Отец е готова да прелее бащиното Му наследство в 

умовете на хората. 

48 Във вашия народ Аз изпълних обещанието Си да се върна при човечеството, но затова 

онези, които са получили благодатта да слушат Моите учения, не трябва да се чувстват 

привилегировани спрямо останалото човечество, защото духовното значение на Моето Слово ще 

достигне до всички сърца в подходящия момент и ще им каже: Бъдете добре дошли, деца Мои, 

които неуморно идват в Моето присъствие, за да чуят Словото Ми. Вие сте учениците, избрани от 

голямото множество, което дойде при Мен, и вашето изпълнено с вяра сърце, твърдо вярващо в 

това проявление, приема Моето слово и Моите учения като семена на истината. 

49 Вие дойдохте с бремето на страданието и несъвършенството, гладни и жадни за мир и 

нежност, а Учителят не се смути от гледката на вашите нечистотии, за да ви настани на Своята 

трапеза и да ви приготви най-добрата храна. Разказахте на Отца за целия си живот и за 

превратностите по пътя, показвайки голотата на духа си, чиято дреха бурните ветрове бяха отнесли 

на парчета. Развълнуван, Отецът те заведе при извора, където изми петната си. Той ви даде нови и 

чисти дрехи и докато седяхте около Него, ви даде първите уроци, които бяха за вас като целувка, 

като ласка и като капка лечебен балсам. 

50 Така започнах да формирам в сърцето на всеки ученик Моята книга на мъдростта и 

любовта, която никога не трябва да затваряш, защото съдържанието й не е само твое. На 

страниците му има сила за вашите изпитания и светлина, която да унищожи невежеството. 

51 Дойдох при вас, защото вашите братя, които притежават знание, скриха истината от 

човечеството и изпълниха сърцата си с егоизъм. Аз не ви продавам любовта Си, нито словото Си, 

нито благата Си. Чакам само да се подготвите, за да ви изпратя в провинциите и селата да донесете 

Благата вест на Моето учение на вашите братя, защото по целия свят има хора, които очакват 

Моето идване. Искам да сте достатъчно силни, за да започнете битката до 1950 г. - времето, когато 

ще спра да общувам със Себе си в тази форма. 

52 Аз ви откъснах от фанатизма и идолопоклонничеството, за да изпълня сърцето ви със 

същността на Моето учение, така че да можете да се издигнете до своя Господ и да Му принесете 

чисто, духовно и просто поклонение. Искам да учите братята си така, както Аз ви учех. 

53 ученици, бъдете единни, когато силите на природата бушуват. Тогава, заради добрите ви 

дела, издигането ви, вярата ви и единението ви, ще ви обсипя с Моите чудеса, които ще бъдат 

свидетелство за невярващите, че Аз съм с вас. 
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54 Откровенията, които се пазят в стаята на моите дълбоки тайни и които са запазени за теб, 

все още са тайна, защото ти още не си ги спечелил. 

55 Не е далеч денят, в който ще престана да ви говоря в тази форма; искам да сте подготвени 

дотогава, така че да няма нито един ученик, който да не знае как да се моли на Господа. 
56 Изпитанията на живота разяждат духа ти; не се бунтувай срещу тях и не ги проклинай, 

защото по-късно, когато бурята отмине, ще плачеш от мъка, че си Ме обидил с недоверието си. 

Помнете, че ви дадох оръжия, за да знаете как да се защитавате - това са молитвата и вярата. 

57 Молете се и ако бурята, която връхлита дома ви, успее да бутне вратата му - наистина ви 

казвам, че пламъкът на вашия светилник, на пръв поглед слаб, няма да угасне. 

58 Когато видиш, че тези, които си обърнал, се отклоняват от правия път и с презрение 

захвърлят хляба, който си им предложил, сърцето ти се изпълва с тъга и ти идваш при Учителя, за 

да изложиш мъката си пред Него. Но Учителят ви казва: Ако стъпките на тези хора са продиктувани 

от неблагодарност, не се страхувайте, оставете ги да си отидат, бдете и се молете за тях; но ако са 

ви напуснали, защото не са имали вашата грижа и пример, ще трябва да отговаряте за това пред 

Мен. 

59 Ако едни изхвърлят хляба и си отидат, други ще дойдат и ще съберат остатъците от хляба и 

заедно с тях ще постигнат мир и щастие. Онези, които си тръгват, ще се върнат, за да търсят Моите 

"работници", защото глад и жажда ще ги сполетят в пустинята. Ти, който не си изпратен да съдиш 

грешките на братята си, ще ги приемеш с добра воля. Ще изцеляваш болния, който идва при теб, и 

ще нахранваш гладния, който идва. 

60 Ако ви преценят погрешно, когато сте им оказали помощ, простете им. Аз ще бъда този, 

който ще съди делото им. 

61 Духовното ви минало е тайна за вас; затова ви казвам да приемате изпитанията си с 

кротост, защото се намирате във време на съд и духовно изкупление. 

62 Времената, когато идвахте на света, за да се наслаждавате на почести, удоволствия и 

наслади или да трупате богатства, отминаха; днес живеете в смирение, за да се пречистите, да се 

издигнете (духовно) чрез изпитанията и да служите на своя Учител, като бъдете полезни на 

ближните си. 

63 Запишете в сърцето си книга на добрите си дела и това ще ви даде мир в този живот и 

безкрайно щастие във вечността. 

64 Ако някой натрупва богатство в замяна на Моето слово и Моите дарове, отново ви казвам, 

както през Втората епоха: по-скоро камила ще мине през иглени уши, отколкото някой да влезе в 

небесното царство. Колко заслужено е да виждаш с Мен онези, които преди са се радвали на 

земно признание, слава и удобства, а днес следват стъпките Ми, изпълнени с кротост и смирение. 

65 Сред вас има някои, които съм изпитал като Йов. Защото Моята воля не е духовете да 

потънат в леност; Аз искам те да бъдат усърдни в пътя на живота. 

66 За всеки един от тях ще настъпи момент, в който гласът на Съдията ще го разпита не само за 

словото, което съм ви завещал като Учител, но и за това, което сте направили в изпълнение на 

задачата си. 

67 Развивайте духовните си дарби на зрение, интуиция и предчувствие, за да ви бъде дадена 

способността да разпознавате изпитанието, което ви засяга в символа, и да можете да го победите 

с молитвата си. 

68 Нека Моето слово ви води, тъй като вече сте убедени, че ви го давам за ваше добро. 

69 Тези учения ви се струват нови, защото сте ги забравили, но сега, в Третата епоха, Аз ви ги 

давам наново. Подготвил съм ви голямо поле за работа, на което ви каня, за да се научите да сеете 

семената на вечността, които ви поверявам. 

70 Обучавам новите си ученици, за да могат чрез вярата и милосърдието си да придобият 

власт над болестите на тялото и духа и над елементите на творението. 
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71 Разберете, че вече не е актуално да живеете в невежество; днес живеете в епохата на 

светлината, на великите откровения, които ви предлагат Моите учения. Можете ли да си 

представите каква мъдрост щяхте да придобиете, ако още от първия път бяхте приложили на 

практика Моите учения в изпълнение на Моя закон? Но вие сте се отдали на удоволствията на 

света и по този начин сте спрели по пътя на духовното си развитие. Ето защо днес, когато дойдох с 

новия Си урок, той ви се струва странен, неразбираем и извън вашия начин на живот. Но само един 

размисъл върху Моето учение ще ви е достатъчен, за да разпознаете истината на Моето слово. 

Тогава ще видите, че странното не е Моето учение, а вашият начин на живот извън Моя закон. 

72 Елате на Моето поле на работа; спомнете си Моето учение, което бяхте забравили, 

изкоренете всички лоши семена, а след това ще ви покажа учението, което не сте познали до днес. 

По този начин ще ви накарам да се отървете от застоя, от фанатизма, за да навлезете в истинския 

живот, който би трябвало да живеете от самото начало на вашето сътворение. 

73 Виждате ли колко просто е това слово, което разцъфтява от устата на посредниците на 

словото? Истина ви казвам, че в своята простота тя ще донесе светлина на хората, за да могат да 

разберат Моите откровения, които не са успели да разберат с помощта на науката и теологията. 

74 Добрите ученици, упоритите и верните ще бъдат тези, които ще разберат това учение. Те 

също ще бъдат скромни, но въпреки своята простота ще удивляват братята си с мъдростта на 

своите тълкувания. 

75 Моят народ не само ще говори за Моите учения, но и с делата си ще учи човечеството как 

да изпълнява и спазва Моя закон. Те трябва да знаят как да дават без егоизъм всичко, което са 

получили от своя Господ, и да проявяват ревност към истината и чистотата на повереното им 

съкровище. 

76 Учете братята си на добри и благородни дела. Помнете, че дори и тук трябва да пречиствате 

духа си все повече и повече, за да бъде достоен да премине към друго жилище по пътя на 

духовното си развитие. 

77 Почерпете от Моето учение необходимата сила, за да премахнете постепенно 

препятствията, които срещате по пътя си. Вече знаете, че оръжието, което побеждава всичко, е 

любовта. Голяма ще бъде радостта на онзи, който излезе победител от тази битка и след като я 

спечели, се представи пред Мен като победен войник. 

78 Помнете, че Аз съм този, който ви даде оръжието на любовта, и че Аз също ви научих да се 

биете, за да спечелите големите битки. Тогава какво трябва да търсите по друг начин, когато Аз ви 

давам всичко по пътя на истината? 

79 Оповестявам Себе Си чрез умовете на необразованите, за да могат те да се освежат с 

тълкуването на Моето Слово. Успях да отворя очите на слепите за светлината на истината, така че 

те да могат да се очистят от греховете си, когато се почувстват обичани от своя Господ. Не ви ли 

беше обещано още от Втората епоха, че ще дойде ден, когато всяко око ще Ме види? Който е чист, 

ще Ме види и това ще бъде неговата награда; който има петна в сърцето си, ще Ме види и това ще 

бъде неговото спасение. Който отвори очите си за Моята светлина, прониква в тайната и знае 

причината за Моите откровения. Този човек ще ходи твърдо в познанието на Моята истина в 

бъдеще. 

80 Тълкувайте правилно Моите напътствия, не мислете, че духът Ми се радва, когато вижда 

страданията ви на земята, или че ви лишавам от всичко, което ви е приятно, за да се наслаждавам 

на него. Дойдох, за да ви накарам да признаете и спазвате Моите закони, защото те заслужават 

вашето уважение и внимание и защото спазването им ще ви донесе вечно щастие и мир. 

81 Чрез Исус ви научих да давате на Бога това, което е Божие, и на кесаря това, което е 

кесарево; но за днешните хора съществува само кесарят и те нямат какво да предложат на своя 

Господ. Ако поне давахте на света това, което е правилно, страданията ви в него щяха да бъдат по-

малки; но "императорът" е приел порочни закони, превърнал ви е в свои роби и ви отнема живота, 

без да ви дава нищо в замяна. 
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82 Вижте колко различен е Моят закон, който не поробва нито тялото, нито духа, убеждава ви 

само чрез любов и ви води с доброта; всичко, което ви дава безплатно, всичко, за което ви 

възнаграждава, и всичко, за което ви компенсира по време на житейския път. 

83 ученици, разбирайте и изучавайте Моите учения; Аз ще създам с вас народ, който ще бъде 

хранилище на Моята мъдрост; защото всичко ще бъде подготвено за вас, за да изпълните велики 

задачи. Не се отчайвайте при първия вик на тревога, потърсете среща с този, който се нарича ваш 

враг, простете му, обичайте го и го наставлявайте с Моите учения. 

84 Искам да сте подготвени за деня на Моето заминаване. Всички вие знаете, че 1950 г. е 

датата, посочена от Моята воля, когато преставам да предавам Себе Си чрез съзнанието на 

носителя на гласа, и тъй като Моето слово винаги се изпълнява, на този ден ще приключи това 

проявление, което отбеляза за вас началото на Третата епоха. 

85 Не се опитвайте да променяте тази дата и не се опитвайте по никакъв начин да поддържате 

проявлението на Моето Слово в тази форма или в духовния свят. Вече ви казвам, че онези, които 

искат да направят това, вече няма да бъдат просветени от светлината на Учителя. 

86 Защо трябва да извършвате такова оскверняване, след като ви обявих и ви обещах, че след 

това време ще се обедините с Мен от дух в дух, дори и да не сте били носители на глас? 

87 В този момент ви казвам също, че пророците на това време са длъжни да се подготвят, 

защото имат задачата да предупредят голямото множество предварително за изпитанията, които 

ги очакват. Ще им разкрия велики пророчества, за да ви помогнат да не изпаднете в изкушение. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 26  
1 Ученици, след като чухте Моето учение и преценихте миналото си в светлината на Моето 

Слово, вие казахте духовно: "Нито един лист от дървото не се движи без Божията воля". 

2 Мислите така, защото започвате да разбирате, че изпитанията, които постепенно 

изпразвате като горчива чаша, са били като стъпки, които постепенно са ви приближавали към 

дървото на живота, където Учителят ви очаква, за да ви даде наследството. 

3 Когато дойдохте при проявлението на Моето Слово, всички вие се запитахте каква е 

причината за Моето завръщане и като чухте Моя поздрав, който ви казва "Моят мир да бъде с вас", 

онези, които осъзнават ценността, която притежава мирът, се изпълниха с радост, докато онези, 

които мислят само за придобиване на материални блага, Ме питат с разочарование в себе си дали 

съм дошъл само за да ви предложа мир. 

4 Тези, които мислят по този начин, не Ме обиждат, защото тяхното неразбиране идва от 

невежеството им, а това е точно тъмнината, с която дойдох да се боря, като просветлявам духовете 

със светлината на Моето учение. 

5 Сърца, ожесточени днес от страстите и превратностите, които са ожесточили живота ви: 

разберете, че ще постигнете мир, когато се издигнете духовно. 

6 Мирът в духа ви говори за светлина, за морал, за добродетели. Който не желае да постигне 

това състояние на духовно извисяване, да не мечтае да се наслаждава на Моя мир, защото все още 

е пленник на страстите на материята и на фалшивите мечти за щастие, в които го кара да вярва 

материалният свят. 

7 Който, отвратен от материалните удоволствия, поддържа в себе си горещо желание за мир, 

търси освобождението на духа си, желаейки да постигне целта, за която е създаден. 

8 От зората на човечеството малцина са тези, които са търсили мир или са оставали в него, 

след като са го постигнали, защото човек го търси само когато болката го е победила. Ето защо 

виждате как след всяка от вашите нечовешки, братоубийствени и несправедливи войни хиляди 

хора се надигат, жадувайки за мира, който не са оценили преди, защото не са осъзнали стойността 

на този божествен дар. 

9 Трябва да разберете, че вътрешният мир няма да намерите в познанието на хората, защото 

източникът, от който той идва, е духовен. Златото, човешката мъдрост, науката, силата на хората не 

са достатъчни, за да се сдобиете с тази благодат, която ще постигнете само ако вършите добри 

дела и се движите в живота си по пътя на любовта, който Моят закон ви показва. 

10 Няма нищо учудващо във факта, че хората, които човечеството нарича учени - когато 

преследват Моите откровения и търсят Моя мир - заемат мястото на "малки деца", за да изучават 

първите уроци от Книгата на живота. 

11 Никой не познава по-добре от мен безкрайната жажда, която цари сред човечеството. 

Моята милост влиза във всяко сърце като лъч надежда, за да го накара да почувства близостта на 

борбата, чрез която ще постигне истински мир и освобождение на духа. 

12 Моето наставление е призивът на небесната тръба, която е чута от духовете, на които е 

възвестила, че е настъпило времето на съда, на изкуплението и на спасението. 

13 Всичко беше предсказано, но вие предпочетохте да чакате събитията да се случат, без да се 

подготвите да се изправите пред битката и да извоювате свободата си. Липсваше ти вяра, 

послушание към Моя закон на любовта и днес плачеш за вината си. 

14 тълпите, които се събират, за да слушат Моето Божествено учение, ви се струват 

многобройни, но колко малки са те, когато ги сравните с вашите братя, които са лишени от Моя 

мир. 

15 В множествата съм поставил Своя мир; някои знаеха как да го запазят, други се лишаваха от 

него, щом престанеха да чуват словото Ми и се връщаха към навиците на ежедневието. Това са 

онези, които, завръщайки се на скромното място, където се изявявам, Ме питат: "Господи, защо 
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намирам покой само когато Те слушам, или това е само на тези места?" Но аз им отговарям: "Ако 

те са намерили покой само в часа, когато са чули Моето учение, то е защото само в този момент те 

пречистват умовете си от влиянието на материята и, оставяйки зад себе си прага на тези зали, се 

връщат към живота си, изпълнен с несъвършенства, егоизъм, страсти, обиди и пороци, без да 

прилагат на практика указанията на учението, което са чули; защото слушането не е учене и само 

онзи, който изучава Моето учение и го прилага на практика, ще може да се нарече Мой ученик в 

истината, защото винаги ще бъде духовно подготвен да дава на братята си пример как да вкарат 

живота си в правия път в съответствие с Моето учение. 

16 В това поучително слово ще откриете осъзнаването на моралната отговорност, която сте 

поели, като сте приели в сърцето си дара на Моя мир, който трябва да споделите с братята си. 

17 Разберете и осъзнайте колко често съм ви казвал: Добре дошли в скромното място за 

срещи, което се превърна в дом на мира и молитвата, където Аз се изявявам като Учител. 

18 Чрез Моето Слово вие разбрахте задачата си и задължението за изкупление, което тежи на 

духа ви. Днес ти осъзнаваш, че за да дойдеш при Мен, е необходимо да постигнеш чистотата, която 

те прави достоен да влезеш в Царството на праведните, което е земята, обещана на твоя дух. 

19 Не всички, които Ме слушат, са с Мен, защото мислите на някои са далечни. От друга 

страна, има хора, които са физически отдалечени, но присъстват духом. 

20 Както вие чукате на Моите врати, така и Аз дойдох на вашите, не за да искам нещо от вас, 

а за да ви дам това, от което се нуждаете. 

21 Давам светлина на твоя дух, защото виждам, че той вече не желае да остане в тъмнина; той 

желае да се издигне над невежеството и страстите на материята, желае да съзре и разбере Отец и 

да разбере целта на своето съществуване. 

22 Събудете се, осъзнайте времето, в което живеете, така че когато дойде време хората да се 

подготвят да осквернят и заличат всеки религиозен култ на човешкото сърце, те няма да имат 

какво да премахнат от вас, защото вашето светилище и вашето поклонение на Бога ще бъдат 

духовни. Тогава вашият дух ще може да се свърже директно с Моята Божественост; това ще бъде 

неговото освобождение. 

23 Живеете в свят, който е преобразен от човешката наука; това е нейната епоха, времето на 

нейното царуване. 

24 Хората са издигнали нова Вавилонска кула, нова кула на гордостта и суетата. От височината 

си те оспорват Моята сила и унижават слабите. Истина ви казвам: по този начин човек няма да 

дойде при Мен. Не защото отричам науката - в края на краищата тя е светлина, която Аз, 

Създателят, съм вложил в човешкия ум ─ а заради злата употреба, която хората са направили с нея. 

Поверих ви науката като дърво, за което трябва да се грижите с любов, уважение и усърдие, така 

че от него да произлязат плодове с най-добър вкус, такива, които дават живот. Смятате ли, че сте се 

грижили добре за това дърво? - Осъзнайте, че плодовете му са разрушителни и печални, че вместо 

да дават живот, те сеят смърт. Колко заблудена е човешката наука, която би трябвало да е в служба 

на човека! Но Аз го благославям, защото е дело на Моите деца. 

25 Материализмът е завладял човечеството. Моето име е изтрито от много сърца, хората 

забравят да се молят, което е духовната форма на разговор с Бога. Моето учение и Моят пример 

чрез Исус са забравени, а онези, които се опитват да останат постоянни в Моето учение и да 

изпълняват Моя закон, го правят с помощта на идолопоклоннически култове и Ме търсят чрез 

фигури и образи, създадени от човека. Така ли трябва да се изпълни Моят закон? 

26 Мнозина са превърнали природата в свой бог, обожествявайки я като творчески източник 

на всичко съществуващо. Но истина ви казвам: тази природа, от чиято утроба са произлезли всички 

същества, материалните сили и природните сили, които ви заобикалят, не е Творец; тя е планирана 

и създадена предварително от Божествения Творец. Той не е нито причината, нито основанието на 

живота. Само Аз, твоят Господ, съм началото и краят, Алфата и Омегата. 
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27 Сянката на дървото на човешката наука е обгърнала човечеството, по-голямата част от 

плодовете му са го отровили и наближава времето, когато сърпът на правдата ще отсече всеки 

нечист клон и всеки лош плод. 

28 Когато човекът е бил невинен, неговата чистота го е правела достоен за Божията благодат. 

Той не се нуждаеше от наука, за да намери средствата за живот, нямаше нужда очите му или 

интелектът му да се напрягат, за да проникнат в тайните на творението и да намерят светлината, 

която щеше да освети земния му житейски път. 

29 Като любяща майка, природата поднесе пазвата си към устните на детето, за да го нахрани; 

но детето порасна и съблазнено от външната красота на плода на дървото на живота, протегна 

ръка, откъсна го и го опита, като събуди в сърцето си и в цялото си същество нуждата и желанието 

за познание. Епохата на невинността отминава и за човека започва нов етап - този на науката, в 

който духът иска да опознае човешкия живот и неговите тайни. Там започва борбата, опитът, 

разгръщането, развитието, изкуплението. 

30 Детето, чието щастие било насочено изцяло към усещането на майчината ласка, се 

превърнало в младеж, който, удивен от величието на живота, който бил загадка за него, тръгнал по 

света, изпълнен с любопитство и безпокойство, жаден за знания. Кой, ако не Аз, е накарал човека 

да почувства този идеал за знание и познание? Всичко беше предвидено и подготвено от Мен, за 

да направлявам стъпките на човека на земята, затова на всяка крачка той срещаше изненада и 

ново чудо. Нямаше препятствие, трудност или мъка, за които той да не намери решение. Ако 

човекът се е пробудил за света, в духа му се е появил и дълбокият копнеж да разбере и съзре 

живота, който е отвъд материалното творение, отвъд материята и науката, от неспокойствието и 

предчувствието. 

31 Така духовното поклонение на Бога възникна, за да може духът да се подхранва чрез него и 

да постигне високо познание, и да живее според науката, вдъхновена от Моя закон на любовта. 

32 Не всички хора са Ме разбрали в Безкрайното, в духовното и невидимото; затова, докато от 

началото на човечеството някои са Ме търсили отвъд всичко материално, други са го правили чрез 

външни култове. Това са онези, които Ме търсеха в звездите, в силите на природата и в 

съществата, докато не разбраха, че Този, Който е създал всичко, на което се кланят, е в 

Безкрайността и именно на Него трябва да се покланят. 

33 С течение на времето човечеството еволюира в своите вярвания и в познанието за 

духовното, усъвършенствайки поклонението си на Бога, просветено от божествени вдъхновения. 

Въпреки това, дори и в днешно време, много от Моите деца Ме усещат само чрез конструкциите 

на творението, обредите, образите и символите. И това е така, защото духът, все още разсеян от 

традициите, се задоволява с малкото, което постига с малкото си издигане. Но с оглед на загадките 

за него настъпва часът на бедата и той търпи трудности и изпитания, каквито никога преди не е 

срещал по пътя си. След това той ще се събуди и ще тръгне да търси, да изследва, както е 

направил, когато е искал да разбере причината за живота на земята. 

34 За какво най-много копнеете в тези мигове на земята? - Мир, здраве и истина. Истина ви 

казвам: тези дарове няма да ви бъдат дадени от вашата наука, както сте я приложили. 

35 Учените задават въпроси на природата и тя отговаря на всеки техен въпрос, но зад тези 

въпроси невинаги се крият добри намерения, добронамереност или милосърдие. Мъжете са 

незрели и неинтелигентни, които изтръгват от природата нейните тайни и оскверняват най-

съкровеното й същество не за да я почитат, като черпят от нейните източници суровини, за да си 

правят взаимно добро като истински братя, а заради егоистични и понякога пагубни цели. 

36 Цялото творение им говори за Мен и техният глас е гласът на любовта; но колко малко са 

тези, които умеят да чуват и разбират този език! 

37 Като имате предвид, че творението е храм, в който обитавам, не се ли страхувате, че Исус 

ще се появи там, ще вземе бича и ще изгони търговците и всички, които го оскверняват? 
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38 О, възлюбени люде, вникнете и разберете Моите наставления, отворете ума си и позволете 

на Моята светлина да проникне в него; тази светлина ще говори от вашите дела, дори ако словото 

ви е тромаво. Удовлетворява Ме, че словото ти е тромаво, защото духът ти ще свидетелства за 

Мен. 

39 Съдбата на всеки от вас е различна, но целта на всички е една и съща: да дойдат при Бога. 

40 Някои от вас страдат и по този начин изкупуват прегрешенията си срещу Моя закон в 

миналото; други изпиват чашата на страданието заради нечестието на своите ближни. Първите се 

пречистват в изпитанията на живота, а вторите трябва да изпразнят същата чаша, която са дали на 

своите ближни да изпият. Но истина ви казвам: както в едната, така и в другата се проявява 

любящата и съвършена правда на вашия Господ. 

41 Обичайте се един друг, изпълнявайте Моя закон на любовта, за да може светлината на 

мира и хармонията да засияе в Изтока*, който в момента е в мрака и страданието на войната. 

Почувствайте болката на хората и вижте как те търсят Спасител, подобно на изгубени овце, когато с 

глас призовават своя Пастир. * От гледна точка на Мексико, Изтокът е европейският континент, където по 

време на това учение бушува Втората световна война. 

42 Колко много болка потиска хората по това време! Едва родило се, детето вече пие чашата 

на страданието заради околните. Някои губят майка си, преди да усетят първата ласка, други 

оглушават от рева на войната, вместо да чуят сладката майчина приспивна песен. 

43 Раят на първите хора е превърнат в долина на сълзите, а сега е само долина на кръвта. Ето 

защо днес, след като дойдох да изпълня обещанието, дадено на учениците Ми, Аз събуждам 

човечеството от духовния му сън и му давам Моето учение за любовта, за да го спася. Търся 

духовете, които са предназначени да свидетелстват за Моите проявления и Моето Слово с делата 

си в това време. Когато тези, белязани от Мен, се обединят около Моя закон, земята и звездите ще 

се разтърсят и на небето ще има знамения; защото по това време гласът на Господа ще се чуе от 

единия край на земята до другия и Неговият Божествен Дух, заобиколен от духовете на 

праведните, пророците и мъчениците, ще съди духовния и материалния свят. 

44 Тогава времето на Светия Дух ще достигне своята пълнота. - За да можеш да съобщиш това 

пророчество на братята си, те моля: Кога ще се заемете с изпълнението на задачата си като 

ученици на това време? Кога ще направите така, че вашите братя да ви чуят и да се разтреперят 

пред гласа на собствената си съвест? Кога ще донесете това слово на светлина и любов на 

човечеството? 

45 Моята воля е да се обедините, така че във всяка асамблея и във всяко братство "вкусът на 

вашия плод" да бъде еднакъв. Защо трябва да предлагат различни "вкусове", след като всички те 

са клонки на една и съща лоза? 

46 Научете се, действайте и се издигнете обединени, за да бъде уважена вашата сила. Не 

давайте повод за появата на фалшиви прояви на Моята Божественост в лоното на секти или 

религии, не бъдете причина за появата на фалшиви пророци, които изненадват множествата със 

своите думи. 

47 Внимавайте, ясновидци! Ако сте били подложени на изпитание от вашия Отец, ако дори 

вашите роднини не са ви оценили правилно, не се страхувайте; спомнете си, че Исус е бил отричан 

в родината си и е трябвало да отиде на други места, за да намери вяра. "Никой не е пророк в 

собствената си страна" - ви каза Той. 

48 Ако те са се съмнявали в дарбите ви, други сърца ще повярват в истината. Някои от вас ще 

отидат в чужди страни, където ще намерят повече доверие в свидетелството си, отколкото в 

лоното на този народ. 

49 За да ви помогне в задачата, Учителят ви е дал Своите наставления и никога не се уморява 

да го прави, защото Той е "Словото" на Отца. 

50 Възлюбени ученици, дайте целебния балсам на болния, направете го с любов, с истинско 

духовно въоръжение, така че да постигнете нуждаещият се да изпита божествената утеха. 
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51 В някои случаи съм ви давал възможност да се случват истински чудеса, без подготовката 

ви да ви дава право на тях; но сега ви казвам да не пренебрегвате подготовката си, защото ще ви 

изненадам, ще ви предупредя, като не ви дам това, на което се надявате, за да разберете, че не 

знаете как да се подготвите, за да извършите истинско дело на милосърдие. 

52 Не позволявайте на болния да придобие право на Моите блага само чрез болката си; трябва 

да обедините неговите заслуги с тези на вашето милосърдие, тогава Моята благодат ще се прояви 

и в двамата. Където и да се намираш, трябва да придобиеш заслуги, така че всеки път, когато се 

застъпваш за братята си, да бъдеш достоен да Ме молиш за това, от което се нуждаеш за доброто 

на ближния си. 

53 Продължавайте да се подготвяте духовно и физически, защото не знаете кога ще ви се 

наложи да извършите милосърдно дело и ще Ми бъде приятно да ви направя носители на балсам, 

на мир или на това, което най-много липсва на вашите братя. Разберете красотата на задачата, 

която изпълнявате чрез изкуплението си, за да прегърнете кръста си с цялата любов, на която сте 

способни. 

54 Тук, в света, вие не възприемате гласа на съвестта си толкова ясно, колкото ще го чуете, 

когато сте в духа; затова често пренебрегвате изпълнението на задачата си. Но помнете, че винаги 

ви очаква същото, колкото и далечно да е времето на вашето отпътуване в отвъдното, и че когато 

отворите очи в един нов свят, до вас ще достигне само светлината, която сте постигнали в борбата 

си, и вие ще притежавате мира, на който сте спечелили право чрез заслугите, които сте постигнали. 

55 Знаеш ли как според Моята воля ще стигнеш до следващата обител, където те очаквам? - 

Пълни с мир, озарени от светлината на мъдростта, която ще засияе във всеки чист дух; без 

несигурност, без сълзи. 

56 Нека никой не вярва, че когато е дошъл на този свят, Моето дело го е изненадало, като му е 

дало задача; не, това би било твърде голямо невежество, когато човек живее в светлината. Дойдох 

само да ви накарам да разпознаете това, което сте получили в духа, преди да бъдете изпратени на 

земята. 

57 И така, възлюбени ученици, ако вашият дух е дошъл за това, защото Аз така съм заповядал 

и всеки от вас така е пожелал и приел, помнете, че не трябва да се връщате при Мен, без да сте 

изпълнили мисията, която сте обещали да изпълните; защото в противен случай това би било 

много болезнено за вашия дух. 

58 Вникнете в Моето Слово, не позволявайте на нищо или на никого да ви попречи да 

изпълните задачата си, нищо да ви накара да се откажете от всичко, което се полага като награда 

на онези, които са били войници на Бога, апостоли на Неговата Истина в света. 

59 За да ти помогна в твоето изкупление, ти давам Моето Слово и неговата светлина те води 

към съвършенство. 

60 Слушайте Ме неуморно, учете се от Мен. Слушайте Илия и вземете пример от неговата 

добродетел, за да бъдете и вие като него пастири на множество духове, които Моята воля ви е 

отредила. 

61 Гледам на всички с любов и ви казвам, че в този момент съм дошъл не само да ви погаля и 

да ви дам Моя мир, но и да ви поуча, да ви разбера, че сте притежатели на духовни дарове, с които 

трябва да помагате на човечеството в неговите изпитания, да го водите до края на изкуплението. 

62 Настъпило е времето на големи изпитания, а духът все още е слаб. Очакват го големи болки 

и сътресения и затова Аз се приближавам като спасителна лодка, за да приема децата Си, като им 

помагам да се развиват по духовния път. 

63 Всички духове са заслужили Моята присъда, дори децата в ръцете на майките си са 

изпитвали болка. 

64 Аз ви подготвям, ученици, да носите Моето учение за любов и мир на всички народи, така 

че чрез изпълнението му да спасите братята си. Подхождайте към малките и големите. Често ще се 

изправяте пред учени и ще трябва да представяте пред тях доказателства за духовността си. Колко 
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много хора ще се засрамят от осъзнаването на безполезността на материалните си познания и ще 

признаят, че това, което науката не е успяла да постигне в лечението на болните и в решаването на 

проблемите, които измъчват хората, са постигнали любовта и милосърдието на Моите ученици. 

65 Тази малко известна в света нация ще бъде щедро благословена. Почвата ѝ ще бъде 

плодородна и хазната ѝ ще се отвори, за да изпрати храна на народите, опустошени от войната. 

Духът на нейните обитатели, подтикнат от Моята любов, ще изпраща мисли на светлина на 

нуждаещите се, а когато настъпи времето за провъзгласяване, ще донесе Моето Слово, за да 

съживи и излекува с него страдащите. 

66 Много чужденци ще дойдат да се присъединят към идеите ви за мир и хармония. 

Духовенството ще се разпространи като благотворно семе и истината, която проповядва, ще стане 

известна. Тогава Синът ще знае как да Ме обича искрено и изворът на благодатта, от който извира 

всяко добро, ще се излее върху човечеството. 

67 Искам да изпълните мисията си през този период от време, а когато преминете в 

отвъдното, да продължите духовната си работа. Научи братята си, че един закон, изпълнен със 

справедливост, управлява всички духове, че всички имат място в Моето творение и че всеки е 

насърчаван от Мен в изпълнението му. Всичко се подчинява на неизменни божествени закони. 

68 Ако през това време на изпитания човечеството ви съди лошо и ви обвинява за войната на 

идеите, за унищожаването на народите и за липсата на мир, не се отчайвайте и не се разсейвайте, 

а упорствайте в молитва и бдителност. Не се страхувайте от наказание, ако изпълнявате Моя закон. 

69 Разберете, че позволих избухването на войни, за да може духът на хората да се пречисти. 

Всяка нация, институция и дом ще бъдат посетени от Моето правосъдие, за да покаже степента на 

техния напредък. 

70 Работете така, както Аз ви научих; довеждайте грешниците до морално обновление; 

възстановявайте (разбитите) животи, довеждайте при Мен онези, които са си отишли. Тогава, 

когато този период приключи, във всички духове ще се появи светлината на знанието и опита, 

Моето учение ще ръководи хората и в Моя закон няма да има фалшификации или лоши 

тълкувания. 

71 Ако понякога ви наричам "деца", то е, защото сте все още малки пред Моята Божественост 

и с оглед на вечността вашето съществуване се оказва много кратко. Не виждате ли понякога 

щастието си в едно малко нещо? Не плачете ли понякога за нещо, което не би трябвало да е 

причина за болката ви? 

72 Истина ви казвам: търся не само бедния и незначителния, но и онзи, който се е отличил в 

света, било то със силата си или със знанията си. Моят призив е отправен към всички, за да могат 

да постигнат пречистване на духа си. 

73 Ако се почувствах сред бедните с малкото, което притежаваха, за да ги подготвя и подбудя, 

ще подложа на изпитание и онези, които са натрупали материални блага, за да се вслушат в 

призива Ми. Ще взема от този свят онзи, който е глух за гласа Ми, и ще му покажа в духовната 

долина работата, която не е умеел да върши на земята. 

74 Нека това указание ви послужи за урок. Натрупайте заслуги, преди да си отидете от този 

свят, оставете комфорт, здраве и мир като следа от житейския си път; ако не го направите, утре ще 

пролеете сълзи. 

75 Сърцето ви трябва да стане силно, за да устои на изпитанията, които го очакват. Казах ви, че 

ще бъдете преследвани и клеветени, че ще бъдете обвинявани за религиозния смут, който ще 

настъпи, но Аз ще бдя над вас и ще ви помагам. 

76 Премахнете от сърцата си отвращението, което може да изпитвате към онези, които страдат 

от болести, които наричате отвратителни; и се преборете с отвращението, което може да 

изпитвате, когато се сблъскате с човекоубиец или човек, който е загубил разсъдъка си в пороци. 

Протегнете ръка към тях, кажете им сърдечни думи. Молете се за тях. Само аз знам какво се крие 

във всяко едно от тези съществувания. Само аз знам причините за тяхното падение. 
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77 Само Аз мога да простя и да оправдая онези, които са преследвани и осъдени от човешката 

юрисдикция. 

78 Укрепвам духа ти със Словото Си, защото има много неща, които все още трябва да 

преживееш и почувстваш в сърцето си. 

79 Ще направя чувствата ви, които са станали апатични заради материализма ви, отново 

чувствителни. Вчера не сте усещали болката на другите, но скоро очите ви ще проливат много 

сълзи заради страданията на вашите ближни. 

80 Нивите са много, а работниците - малко. Бъдете сред работниците, които се учат да сеят 

това благословено семе! Направете го сега, докато живеете на земята, за да можете да влезете в 

отвъдното със заслуги. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 27  
1 Възлюбени ученици, Аз отварям очите ви за светлината на Моите наставления, за да 

можете да различавате истината от измамата. Светлината на съвестта, чувствителността и 

интуицията, които притежавате, ще ви покажат добрия път и ще ви разкрият добрите плодове. 

2 От истинското познаване на Моето учение в теб ще се роди смирение, защото ще се 

чувстваш толкова малък в сравнение с твоя Създател и все пак толкова благословен и надарен от 

Него, че няма да посмееш да вдигнеш поглед към Отца, когато почувстваш, че Той е нечист. 

3 Суетата се е вкоренила в онези, които, мислейки, че са постигнали пълно познание за 

истината, са се смятали за учени, силни, непогрешими, велики и неограничени, без да осъзнават, 

че често са грешали. 

4 Не искам в този народ, който тепърва започва да се формира под светлината на тези 

учения, утре да се появят хора, които, объркани от суетата си, да тръбят, че са превъплъщение на 

Христос или че са новите Месии. 

5 Тези, които извършват подобни действия, ще бъдат онези, които смятат, че са разбрали 

цялата Моя истина, но в действителност вървят далеч от пътя, маркиран от Христос, а именно пътя 

на смирението. 

6 Проучете земния живот на Исус и ще откриете дълбоко и незабравимо учение за 

смирението. 

7 Исус е знаел кой е, откъде идва и какво е дошъл да направи; но никога не е излизал на 

площадите и улиците, за да провъзгласи гордо, че е Божият Син, Месията или Изкупителят, а с 

делата си е свидетелствал за Своето учение за любовта и милосърдието. С делата си Той даваше да 

се разбере кой е, а когато от време на време някой Го питаше: "Ти ли си Христос?", Исус се 

ограничаваше с отговора: "Ти го каза". 

8 Тоест, докато хората говореха за това с устните си, Той го потвърждаваше със Своите дела, 

срещу които всички думи бяха безполезни. 

9 Всичко това трябва да имате предвид, о, възлюбени хора, за да не позволите на 

изкушенията да ви повалят и да не позволите на сърцето ви да получи наградата, която се полага 

само на Духа. 

10 За да ви предпазя от тази слабост, ще се погрижа тази форма на Моето проявление към вас 

да приключи. Въпреки че има хора, които умеят да се справят с тази задача с истинско смирение, 

има и такива, които в присъствието на тълпите най-накрая се приемат за богове. Но когато видят, 

че вече не притежават това, което са имали, ще осъзнаят, че за да постигнат траен съюз с Отца, е 

необходимо да притежават смирение. 

11 Всички знаете, че съм обявил ден, в който този съюз ще приключи; това време е 1950 г., но 

ще видите как онези, които са станали суетни и възвишени от тази проява, няма да се подчинят на 

волята на Отца, мислейки, че когато изгубят този дар, ще се върнат към нормалния си живот - 

незабелязани от тълпите - и повече няма да бъдат възхвалявани от хората. 

12 С наближаването на часа носителите на глас ще кажат: "Кой ще дойде да ни слуша, когато 

хората знаят, че Учителят вече не говори чрез нашите уста?" И водачите ще кажат: "Кой ще дойде 

на нашите места за молитва в деня, когато се разбере, че словото на Господа вече не звучи в устата 

на Неговите избраници?" На един и на друг казвам и сега: Ако това беше единствената форма, в 

която можех да се изявя на техния дух, никога не бих ви лишил от нея; но ако я оставя да престане, 

това е знак, че ви очаква нещо по-висше и по-съвършено, нещо, което и вие познавате: това е 

единението на дух с дух с вашия Отец. 

13 Хора, направете си паметна книга с Моите думи и пазете съдържанието й в духа си, озарени 

от светлината на съвестта си, за да не осквернявате никога Моето дело. 

14 Ако сте повярвали в Моето проявление в тази форма, трябва да повярвате и в това, че 

повече няма да ви говоря, както съм го правил досега; и ако сте повярвали в Моето присъствие, 
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докато съм ви обучавал чрез човешкия ум, използвайки необразовани и несъвършени същества, 

как да не повярвате, че можете да получавате Моето Божествено вдъхновение от дух на дух? 

15 На много неща вече ви научих, о, ученици. Не се ограничавайте само с това да Ме слушате, 

вниквайте в Словото Ми с любов, изучавайте го задълбочено, сега, когато е подходящото време за 

това, а не след като сте изпаднали в изкушение, защото тогава борбата ви ще бъде по-трудна. 

16 Изучавайте Моето учение, за да можете да го тълкувате правилно и с помощта на неговата 

светлина да разберете смисъла на живота и целта на изпитанията. 

17 Мнозина от онези, които съзерцават отприщените природни сили, наводненията, които 

преливат от бреговете си, опустошават цели пейзажи в буйния си ход, а хората са заети да се 

унищожават един друг в жестоки, братоубийствени войни, казват, че това е Божият гняв, който 

също се отприщва. 

18 Прощавам на онези, които тълкуват справедливостта Ми по този начин, но те все пак ще 

разберат, че всички страдания и удари на съдбата, които човечеството понася, произтичат от 

неподчинението му на Моя закон. 

19 Някои казват: "Господи, ако те нараняваме толкова много с несъвършенствата си, ако те са 

причината за цялата ни болка, защо не ни унищожиш вместо това? Защо ни държиш в болка?" 

20 На онези, които Ме питат така, казвам: ако не ви обичах, щях да ви накарам да изчезнете 

само с едно изречение: "Ще стане"; но ако продължавам да ви пазя въпреки грешките ви, това е 

доказателство, че ви очаква висока съдба. 

21 Моите съвети са съвършени, а любовта Ми към вас е безкрайна; затова вашите 

несъвършенства никога няма да имат достатъчна тежест, за да променят волята на Всемогъщия. На 

моменти ще се отклонявате от пътя, който Моят закон ви показва. Но накрая, в съвършенството на 

Моята справедливост, ще откриете Моята любов. 

22 Хората винаги са били подлагани на изпитания, в които освен че са пречиствали духа си, са 

придобивали светлината на опита, който ще им помогне в този момент да разберат мъдрите, 

справедливи и съвършени учения, които животът ви дава. Ето защо ви казах, че трябва да се 

борите срещу тъмнината с меча на светлината и да бъдете бдителни и да се молите, за да не 

изпаднете в изкушение. 

23 Ако искате да стигнете по-дълбоко до причината за вашите изпитания, помнете, че се 

намирате във времето на изкуплението за всички ваши минали прегрешения. Ако вече сте 

повярвали в това, което ви представям, във вас ще нахлуе сладостно задоволство, безкраен мир 

при мисълта, че Аз съм единственият, който познава вашето минало и може да го оцени с любов. 

24 Погледнете прогонените царе в това време, князете без надежда да управляват, богатите в 

разруха и могъщите на легло от болка! Кой познава изкуплението, което се крие в изпитанията, на 

които са подложени? - Само аз. Но искам всички вие да знаете, че чрез искрено покаяние, добри 

дела, обновяване и одухотворяване можете да съкратите времето на изкуплението, докато 

постигнете освобождение от болката и по този начин - мир. 

25 С тези учения аз ви разяснявам ученията, които сте получили от най-древни времена, но 

които хората са скрили от вас, като по този начин са попречили на човечеството да намери пътя на 

спасението. 

26 Не вярвате ли, възлюбени хора, че ако сте били сред първите, които са разбрали тази 

истина в това време, това осъзнаване ви задължава от всички хора да донесете светлината на 

театрите на войната и на народите без мир? 

27 Изследвайте Моето Слово за това, но винаги го правете с цел да постигнете истината. 

28 Укрепете вярата си в Моето Слово, така че в бъдеще, когато чуете аргументи срещу тази 

работа, да не се колебаете. 

29 Вие Ми казвате: "Учителю, какво бихме могли да чуем против Твоето съвършено учение, 

което би могло да застраши вярата ни?" 
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30 Така мислите днес, възлюбени ученици, защото все още не познавате бурите и 

предстоящата битка. Сега вие идвате с мир да чуете Моето слово, да се освежите с Моето учение, 

но Аз ви подготвям и ви правя бдителни, за да не ви изненада никой. - Сред вас има много 

невинни, много доверчиви, много благородно мислещи, мъже и жени без пороци, които не 

познават покварата и предателството, на които са способни хората. Но ако не се обучат, лесно ще 

станат плячка на онези, които се изправят срещу това учение, ще бъдат като беззащитни овце пред 

гладни вълци. 

31 По-добре е сега да научите чрез Мен това, което ще чуете утре. Подгответе се за битка със 

светлината на Моето учение, така че нищо да не ви навреди, когато ви нападнат и искат да ви 

обезкуражат. 

32 Не се стряскайте, когато ви кажат, че Този, който ви говори в този момент, е изкусителят и 

че е пророкувано, че и той ще извърши чудеса, с които сам ще смути и обърка избраните. Истина 

ви казвам, че много от онези, които съдят за Моето проявление по този начин, ще бъдат сред 

онези, които наистина са в служба на злото и тъмнината, въпреки че устните им се опитват да 

гарантират, че винаги разпространяват истината. 

33 Не забравяйте, че дървото се познава по плода, а аз ви казвам: Плодът е това Слово, което е 

прозвучало чрез умовете на тези носители на глас, мъже и жени с прости сърца. По плодовете и по 

духовния напредък на тези, които са им се наслаждавали, човечеството ще познае дървото, което 

съм Аз. 

34 Троично-Мариинското духовно дело ще започне да се разпространява и по този начин ще 

предизвика истинска тревога сред мнозина, които, убедени, че са изучили и разбрали учението, 

което са получили от Отца, са станали суетни по отношение на знанията на своите философии и 

науки, без да осъзнават духовното развитие, което човечеството е достигнало. След като се 

събудят от духовната си инерция, те ще забележат начина, по който днес мисли и чувства 

човешкият дух, ще хвърлят заклинания срещу това, което ще нарекат "нови идеи", и ще 

разпространят информацията, че това движение е предизвикано от Антихриста. Тогава те ще 

прибегнат до Писанията, пророчествата и Моето Слово, които ви дадох през Втората епоха, за да се 

опитат да се борят с Моето ново проявление, Моите нови учения и всичко, което ви обещах и 

изпълнявам днес. 

35 Словото Ми ще достигне до устните на Моите ученици и чрез писания дори до онези, които 

не приемат нищо, което е отвъд материалното или което е отвъд техните знания и представи, 

които някога са приели, и ще Ме нарекат фалшив бог, защото съм ви донесъл това слово. Но когато 

чуеш това, вярата ти няма да претърпи корабокрушение - макар че сърцето ти ще се почувства 

наранено - защото ще си спомниш с вътрешно движение, че твоят Учител вече ти е съобщил за 

това и те е насърчил със Своето слово да устоиш на тези изпитания. Но Аз ви казвам: Въпреки че по 

пътя си ще срещнете измама, лицемерие, суеверие, религиозен фанатизъм и идолопоклонство, не 

трябва да осъждате никого за грешките му. Научете ги на Моето Слово и оставете въпроса на Мен, 

който единствен мога да ви съдя и знам кой е лъжливият Бог, лъжливият Христос, злият апостол, 

лицемерният фарисей. 

36 От теб зависи само да тълкуваш Моите наставления по най-чистия начин, така че 

божественото семе да даде плод в твоите дела и по неговото естество братята ти да разпознаят 

Този, Който ти го е дал. 

37 Сърцето на този народ няма да бъде безплодно; Аз знам защо го призовах и събрах. Ще 

има моменти, когато дори в рамките на Моята работа мнозина ще бъдат объркани, но в крайна 

сметка те ще се спасят от вихъра и изпълнени със светлина ще тръгнат да търсят пътищата, които 

водят към други земи, и ще донесат Моето Учение на хората от други народи с божественото 

послание за духовно братство и мир. Те ще ви учат, че всичко материално има граници, че хората 

са използвали зле свободната си воля и че днес Аз слагам точка на бързия ви ход и изпълнявам 
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волята Си във вас; но не идвам при вас, за да ви се противопоставя, а за доброто на цялото 

човечество. 

38 Моят подход към вас в този момент не е да отмъщавам за това, което човечеството Ми 

стори на Голгота; доказателство за това е, че много пъти, след като сте Ме наранили, съм ви давал 

Моя мир като доказателство за любов и прошка. 

39 Ако Моето присъствие сред вас в този момент съвпадне с големите катастрофи и ужасните 

войни, които ви връхлитат сега, не Ми приписвайте тази чаша, която пият хората. Страданията са 

плод на вашите грехове, а те не произлизат от Мен. когато ви съобщих, че по времето, когато ще ви 

говоря като Светия Дух, сред човечеството ще се разрази болка, не ви диктувах решението си; това 

беше, защото знаех, че когато дойдат тези изпитания, вие ще имате нужда от Мен; съобщих ви го, 

защото знаех, че ще имате нужда от Мен; съобщих ви го, защото знаех, че когато дойдат тези 

изпитания, вие ще имате нужда от Мен Обявих ви го само, за да бъдете бдителни и да се молите в 

очакване на Моето идване. 

40 Присъдата сте подписали отдавна, но Аз, когото смятате за свой Съдия, всъщност съм 

вашият Защитник, който ви освобождава от бремето ви, като с любов ви напътства да поемете по 

добрия път, за да постигнете истинската свобода, която е свободата на духа. 

41 Ти плачеш, народе Мой, защото усещаш в покайното си сърце любовта на Учителя. Беше ви 

казано, че никой, който дойде пред Отец с тежка вина в духа си, няма да получи прошка и че ще 

трябва да понесе вечно проклятие. Но как възприехте Моето божествено правосъдие като толкова 

чудовищно? Не сте ли забелязали как ясно показах чрез Исус, че най-нежните Ми думи и най-

любящите Ми погледи са за тези, които са съгрешили най-много? Как бих могъл да провъзглася 

едно учение в света, а във вечността да правя обратното? 

42 Не може да има и най-малка разлика между Христос и Отец, защото и двамата са един и 

същ Дух, една и съща Любов, една и съща Мъдрост, която се е изявила на човечеството в три фази. 

Вече ви казах във Втората епоха: "Който познава Сина, познава Отца". 

43 Чисти излязохте от Мен и чисти трябва да се върнете; но времето на изкуплението ще бъде 

временно, никога вечно; кратко или дълго, това зависи от волята, която духът използва, за да 

постигне своето изкупление. 

44 Намирам те за объркан, защото си взел в ръце книгите, в които твоите братя са отпечатали 

своите грешки, които дълго време си приемал за чиста истина. Но наближават дните, когато 

човекът ще трябва да коригира дори своите убеждения, защото светлината на новото време ще го 

накара да разпознае пътя на истината, защото тя ще стане светлина в тази нощ, в която се намира 

неговият духовен живот. 

45 Изпращам ви това учение, за да ви науча да проникнете от човешкото си съществуване в 

духовния живот. 

46 Вие все още сте повече материя, отколкото дух, и затова за миг се съмнявате в истинността 

на това слово и се питате: "Наистина ли Учителят ни говори?" Тогава духът казва "да" и се бори 

срещу "не" на материята. 

47 В ограничена форма ви се представям, за да чуете Словото Ми, в което ви изпращам 

божествените Си мисли, които отново ви показват пътя на духовното ви издигане. 

48 Аз благославям както този, който вярва в Моето проявление, така и този, който се съмнява. 

Аз не фаворизирам, обичам всички еднакво. Разкривам се на света не само за някои сърца, но и за 

да осветя всички пътища със светлина, така че хората да се стремят към целта на одухотворяването 

и да изпълнят божествената заповед, която гласи: "Обичайте се един друг". 

49 Аз съм божественият сеяч на любовта и знам времето за сеитба и времето за жътва на 

плодовете. Писано е, че Бог ще даде на света нова светлина, когато хората ще са на върха на 

покварата. 

50 Ученици, време е да сеете. Хората търсят и призовават към война; потърсете човешкото 

сърце, за да посеете в него мир и любов. 
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51 Когато ви нападнат, прикрийте се в чистотата на Моето учение. Докато хората тържествуват, 

като ви отнемат човешкото съществуване, Аз ще тържествувам, като ви дам вечен живот. 

52 Легионите на доброто са в действие, те са поели борбата, но спасяват този, който загива. 

Това е Моята божествена задача. Нима забравяте, че съм наречен Спасител на човечеството? Какво 

е странното в това, че пастирът търси овцете си? Още преди да си съществувал, Аз те обичах и 

твоето непокорство беше предвидено, както и твоето спасение. 

53 Когато се явих в Исус, Той каза, че е ваш Цар и вие Му дадохте кръста за трон. Там ви 

показах цялата сила, която притежават любовта, прошката и нежността. Точно както направих 

кръвта Му да тече, така и Аз ти давам любовта Си без ограничения. 

54 Мислите ли, че не съм сред вас в това време на болка? Ето, тук съм аз! Като извор на 

кристално чиста вода дойдох да утоля духовната жажда, която ви поглъща. Дойдох да ви кажа: 

време е да позволите на духа си да се развие, за да се събудят всички негови спящи способности. 

За това ви вдъхновявам и ви обяснявам одухотворяването. 

55 Вярата, мисълта и волята са сили. Бъдете велики и силни с помощта на тези дарби и ги 

проявявайте във всичките си дела, които винаги трябва да се основават на любов. 

56 Вече знаете задачата, която съм си поставил. 

57 Очаквам те във вечността, но ти трябва да се бориш, за да дойдеш при Мен. Затова 

осветявам пътя ви, за да можете да го следвате и винаги да вървите напред. 

58 Бъдете чисти в мислите, думите и делата си и ще бъдете в Моя път. Тогава ще заемете в 

царството на Отца мястото, което Той ви е определил. 

59 Контролирайте страстите си, откажете се от материалните удоволствия и мислете за братята 

си. Вижте как се пролива кръвта на децата Ми в този свят, чуйте риданията, които идват от всички 

страдащи сърца. Има много гнезда, в които птиците са мъртви, много деца, които страдат, много 

майки, които плачат, и много малки деца без люлки. 

60 Молете се за тях, за да може братското чувство на едни и майчинското чувство на други да 

бъде като балсам за утеха, който да проникне в сърцата им. 

61 Оставете следи от светлина за пътника, който идва след вас. Тогава ще почувствате Бога в 

сърцето си и в дълбините на същността си; там Отец ще намери най-добрия Си храм. Съвестта ще 

бъде като връх на планината, откъдето Аз се изявявам. Тогава човекът ще бъде повече дух, 

отколкото материя, и повече светлина, отколкото сянка. 

62 Както вятърът и слънцето те милват, така, народе Мой, милвай ближния си. Това е времето, 

когато нуждаещите се и изпадналите в беда са много. Разберете, че Онзи, който ви моли за услуга, 

ви дава благодатта да бъдете полезни на другите и да работите за спасението си. Той ви дава 

възможност да бъдете милостиви и така да станете като своя Отец. Защото човекът е роден, за да 

разпръсне семето на доброто в света. Тогава разберете, че всеки, който ви помоли, ви прави 

услуга. 

63 Който казва, че е направил услуга, като е помогнал, лъже, защото едва ли е изпълнил 

задължение. 

64 Аз ще се радвам на учениците Си, когато сладките и живи тонове на спиритуализма зазвучат 

от тяхното хармонично съгласие, защото всички, които са подготвени, ще говорят на езика на 

сърцето. Онези, които не са се снабдили с оръжие, няма да бъдат изгубени, защото Аз съм Този, 

Който знае как да изчака плодовете да узреят; но те ще плачат за непослушанието си, когато 

изпразнят чашата на горчивината. 

65 Аз съм във всички, но някои ще кажат: "Не те усещам"; други ще кажат: "Не те виждам"; но 

всички разбират, че Аз съм във всички и във всички сътворен. Защо се опитвате да видите всичко с 

очите си и да го докоснете със сетивата си? Опитайте се да гледате с духа, с ума и със сърцето. 

66 Тогава ще видите непознатото и ще усетите вибрациите му в цялото си същество. Когато 

разбереш колко много те обичам, вече няма да казваш, че твоят Бог те наказва. 
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67 Истина ви казвам, в Мен няма гняв, защото той е човешка слабост. Ти си този, който 

разпалва огъня на болката, а след това Ме призоваваш да го изгася; но Моята справедливост е 

тази, която се проявява в теб. Затова трябва да потушите огъня на омразата и страстите, който сте 

разпалили, с водата на добродетелта, със сълзи и дори с кръв. 

68 Във Втората епоха ви казах: "Птиците си имат гнезда, лисиците - бърлоги, а Божият Син 

няма къде да подслони главата си". 

69 "Мир ви оставям, мир ви давам"; в него ще намерите утеха и радост. Бъди ти в Моята 

любов, както Аз съм в твоята болка! 

70 Разбери, че влязох в сърцето ти, без да усетиш идването Ми. За да почувстваш присъствието 

Ми, трябваше да си буден, но когато те намерих, ти беше заспал. Ето защо, когато те събудих, ти с 

учудване попита кой е дошъл и ти говори по този начин. 

71 Трябва да ви обърна внимание, че не съм ви изненадал с непредвидено посещение. 

Отдавна ви съобщих знаците, които ще предшестват Моето проявление като Светия Дух, но вие не 

видяхте нищо и не чухте нищо. 

72 Ако проучите събитията, които са движили вашия свят през последното столетие и чиито 

дати са записани в учебниците по история, ще видите, че всъщност всичко, което е било 

предсказано от Господ, се е изпълнило точно. 

73 Истина ви казвам, че през времето, когато продължава Моето провъзгласяване, няма да 

намеря вяра, защото хората трябва първо да пречистят сърцата и умовете си, за да могат да 

разберат Моето слово отдолу нагоре. 

74 На онези, които ден след ден слушат Моите учения и които, въпреки че постоянно 

получават доказателства за Моята истина, продължават да се съмняват и да Ме отричат, казвам, че 

е необходимо да изучават духовното значение на Моите учения, за да могат да разберат тяхната 

истинност. По същия начин им говорих и през Втората епоха, когато казах: Необходимо е да умра, 

за да ми повярват, и да възкръсна на третия ден, за да се убеди човечеството, че съм Син Божий. 

75 Онези, които все още са далеч от одухотворяването, биха искали да Ме видят в образа на 

Исус, за да Ми кажат: "Господи, вярвам в Теб, защото Те видях". На тях казвам: Блажени са онези, 

които са повярвали, без да виждат, защото те са дали доказателство, че благодарение на 

одухотвореността си са Ме почувствали в сърцата си. 

76 Сега разбирате ли защо човекът е почувствал нуждата да създаде образи, които да Ме 

представят? - Заради липсата на подготовка, защото не е чувствителен към духовните прояви. 

77 Ако човек разбираше Моето учение, нямаше да изпитва нужда да изобразява или рисува 

образи, за да коленичи пред тях след това. Той ще открие, че в света няма по-съвършен образ на 

Господа от самия духовно извисен човек. Тогава той ще се стреми да върши същите дела като мен, 

за да се доближи до своя Създател. 

78 Апостол Йоан прониква в духовното; чрез възторга си той усеща присъствието на Отца, при 

Неговия духовен глас се чувства припаднал. Но въпреки че е виждал фигури и форми в тези 

видения, той не е разбирал, че всеки образ е само символ на велик учебник по мъдрост и 

пророчество, но не и образ или форма на Бога. 

79 Човекът видял Агнето, Лъва, Книгата, звездите, старейшините, свещниците и всичко, което 

смаяният му поглед видял, били само фигури и форми, които съществуват на земята и са познати 

на човека. Те бяха използвани като символи, за да представят дълбоките божествени учения, но 

Моята Божественост в цялата й слава не може да бъде видяна от никого, защото Аз съм безкраен, 

нямам нито начало, нито край. 

80 Ако книгата с пророчествата на Йоан е смятана от някои за непроницаема тайна, а от други - 

за погрешно тълкуване, това се дължи на факта, че човечеството все още не е достигнало 

необходимата духовност, за да разбере това, което е представено в нея; мога също така да ви 

кажа, че то не е било разбрано дори от пророка, на когото е било дадено. 
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81 Йоан чу и видя, а когато чу, че му е заповядано да го запише, веднага се подчини; но 

разбра, че това послание е за хората, които ще дойдат след него за дълго време. 

82 Днес вие се намирате във времето, което ви е било предсказано, и това Мое учение - като 

светлина на новата епоха - ви дава възможност да се научите да четете книгата, която толкова 

дълго е била затворена за вашето разбиране. Наближава часът, в който ще успеете да разгадаете 

всичко, което толкова дълго сте смятали за скрито зад завесата на мистерията. 

83 Нима наистина не вярвате, че ако Йоан беше разбрал смисъла на полученото откровение, 

щеше да ви обясни ясно съдържанието му, вместо да ви завещае книга с картини и символи? 

Разберете: Ако Той беше обяснил това откровение с пълна яснота - кой човек от онова време щеше 

да може да го разбере и в резултат на това да повярва в истинността на пророчеството? 

84 Моята воля беше тази книга да остане запечатана и да ви бъдат разкрити само нейното 

съществуване и част от съдържанието й, така че когато дойде сегашното време, Аз да ви обясня 

това разкритие. 

85 Събудете се, хора, донесете това послание на човечеството, за да може то да приеме в духа 

си светлината на Моето Слово в Третата епоха. Забравете за човешките си нужди и извикайте 

"Осанна, Осанна", защото най-сетне духовната ви еволюция ще ви позволи да разберете 

истинското значение на ученията, които ви донесох и чиято светлина ще ви води към един 

съвършен свят във вечността. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 28  
1 ученици, наближава времето, когато вашите братя ще дойдат при вас с желанието да ви 

разпитват и да поискат свидетелство за откровението, което ви давам през Третата епоха, за да 

просветя умовете им. Когато това се случи, не се отричайте от Мен, като се криете! Ако на този 

етап от Моето проявление ви уча с толкова много любов, то е именно за да ви науча да предавате 

Моите учения, когато ви помолят за това. 

2 Позволих ти да започнеш да практикуваш Моето учение, за да развиеш духовните си дарби 

и способности, така че когато дойде време да провъзгласиш Моето Слово сред човечеството, 

устните ти да не заекват и умът ти да не е твърде тромав, за да провъзгласи Моята истина. 

3 Вашата задача е да живеете по примера на вашия Божествен Учител по време на земния му 

път. Не забравяйте: Винаги, когато се появявах в домовете, оставях послание за мир във всички тях, 

изцелявах болните, утешавах тъжните с божествената сила, която притежава любовта. 

4 Никога не съм се въздържал да вляза в някоя къща, защото не са Ми повярвали в нея. 

Знаех, че напускайки това място, сърцата на жителите му ще бъдат изпълнени с преливаща радост, 

защото, без да знаят, духът им беше надникнал в небесното царство чрез Моите наставления. 

5 Понякога Аз търсех сърцата, друг път те търсеха Мен, но във всички случаи Моята любов 

беше хлябът на вечния живот, който им давах в същността на Моето Слово. 

6 В някои случаи, когато се оттеглях в уединението на някоя долина, оставах сам само за 

мигове, защото тълпите, нетърпеливи да Ме чуят, се приближаваха към своя Учител в търсене на 

безкрайната доброта на Неговия поглед. Приех ги и обсипах тези мъже, жени и деца с нежността 

на безкрайното Си милосърдие, защото знаех, че във всяко създание има дух, който бях дошъл на 

света да търся. След това им говорих за небесното царство, което е истинският дом на духа, за да 

успокоят вътрешните си вълнения с Моето слово и да се укрепят с надеждата да постигнат вечен 

живот. 

Имаше случаи, когато сред тълпата се криеше някой, който възнамеряваше да отрече Моята 

истина, викайки и твърдейки, че съм лъжепророк; но Моето слово го изненадваше, преди да е 

имал време да отвори уста. В други случаи позволявах на някой богохулник да Ме хули, за да 

докажа пред тълпата, че Учителят не се е отдръпнал от обидите, като по този начин им давах 

пример за смирение и любов. 

7 Имаше и такива, които, засрамени от Моята кротост, веднага си тръгнаха, разкайвайки се, 

че са оскърбили със съмненията си Този, Който проповядваше истината със Своите дела. Но щом се 

появи възможност, те дойдоха при Мен, следваха Ме по пътеките, плачеха, развълнувани от Моето 

Слово, без дори да посмеят да се обърнат към Мен, за да поискат прошка за обидите, които преди 

това Ми бяха причинили. Извиках ги, погалих ги със Словото Си и им дадох малко милост. 

8 Същите тези пътища, които сега ще изминете, о, възлюбени хора, са пътища, подготвени от 

Моите примери на любов и които сега ви очакват, ученици на Светия Дух, за да можете с Моето 

Слово и с вашия пример да донесете спасение на човечеството. 

9 Не забравяйте, че отровното растение и плевелите се унищожават само с делата на любов и 

милосърдие, на които ви научих чрез Исус. 

10 Пътеките са пълни с камъни, а полята са покрити с коприва. Но вашият дух, воден от Илия и 

укрепен във вярата, в желанието да донесете балсама на любовта на страдащите, ще засияе със 

светлината на истината по пътя на онези, които живеят в тъмнина. Той няма да усети нито тръните 

на пътя, нито болката, която съмнението и неразбирането могат да му причинят. 

11 Вървете по този начин и колкото повече сърца дарявате с преливаща любов, толкова по-

силна ще бъде интуицията ви и толкова по-дълбока и постоянна ще бъде вярата ви в делата, които 

ще разкривам чрез вашето посредничество. 
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12 Ако преди да започнете мисията си, нейното изпълнение ви се е струвало невъзможно или 

трудно, по-късно тя ще ви се струва все по-лесна, по което ще можете да определите духовния си 

напредък. 

13 Това е времето, в което ще въплътя всички духове на земята, с които ще създам Моите 

многообичани хора, за да могат с делата си на любов и милосърдие да дадат на човечеството 

свидетелство за истинско познание на духовния живот. 

14 Вие, които сте определени да изпълните тази мисия и които имате знанието и увереността, 

че принадлежите към Моя народ - радвайте се на това откровение, но не се отчайвайте пред 

предстоящата битка; защото наистина ви казвам, че войниците, които трябва да се борят за 

истината, не трябва да изпитват никакъв страх от противниците, които човечеството им 

противопоставя. 

15 Всички вие, които усещате в духа си копнеж за одухотворяване, за свобода и копнеете да се 

издигнете до Мен по пътя на любовта, милосърдието и справедливостта, вас обявявам за част от 

Моя народ и вие ще бъдете войници на истината. Но за да постигнете това, трябва да бдите, да се 

молите и да се борите със слабостите си, за да бъде свидетелството, което давате за Моето учение, 

истинско. 

16 Казвам ви също, че всеки, който има желание да принадлежи към Моя народ, ще бъде 

приет и обичан от него, ако с мислите и делата си засвидетелства, че идеалът на любовта е 

светлината, която осветява неговия житейски път. 

17 За да разберете по-добре Моето учение, слушайте Моите  

Притча: 

18 Двама скитници вървяха бавно през огромна пустиня, а краката ги боляха от горещия пясък. 

Те се отправяха към далечен град и само надеждата, че ще стигнат до целта, ги съживяваше по 

време на трудното пътуване, защото хлябът и водата постепенно свършваха. По-младият от 

двамата започнал да се уморява и помолил спътника си да продължи пътуването сам, защото 

силите му вече не стигали. 

19 Възрастният скитник се опитал да вдъхне нов кураж на младежа, като му казал, че скоро ще 

намерят оазис, където ще могат да възвърнат изгубените си сили, но последният не приел кураж. 

По-възрастният не възнамеряваше да го остави в тази самота и макар че също беше уморен, 

натовари изморения си спътник на гърба си и с труд продължи похода. 

20 След като младежът си отдъхна и се замисли за трудностите, които причиняваше на този, 

който го носеше на раменете си, той се отдели от врата му, хвана го за ръка и така продължиха 

пътя си. 

21 Неизмерима вяра оживи сърцето на престарелия скитник и му даде сили да преодолее 

умората. - Както и предполагаше, на хоризонта се появи оазисът, под чиято сянка ги очакваше 

прохладата на един извор. Накрая стигнаха до него и пиха от ободряващата вода, докато не се 

наситиха. Те заспаха спокоен сън и когато се събудиха, почувстваха, че умората е изчезнала, не 

бяха гладни и жадни, чувстваха мир в сърцата си и сили да стигнат до града, който търсеха. Не им 

се искаше да напускат това място, но пътуването трябваше да продължи. Те напълниха съдовете си 

с тази кристално чиста и прозрачна вода и продължиха пътуването си. 

22 Възрастният странник, който беше опора на младия, каза: "Ще вземаме от водата, която 

носим, само умерено; възможно е да срещнем по пътя поклонници, които, победени от 

изтощение, умират от жажда или болест, и ще се наложи да им предложим това, което носим." 

Младият мъж възрази, че не би било разумно да се откажат от нещо, което може да не им стигне; 

че в такъв случай могат да го продадат на каквато цена искат, тъй като им е струвало толкова много 

усилия да се сдобият с този скъпоценен елемент. 

23 Старецът не се задоволил с този отговор и му отговорил, че ако искат да са спокойни, ще 

трябва да споделят водата с нуждаещите се. 
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24 Младият мъж каза, че предпочита да консумира сам водата в съда си, преди да я сподели с 

някого, когото може да срещнат по пътя. - — 

25 Предчувствието на стареца отново се сбъдна, защото те видяха пред себе си керван от 

мъже, жени и деца, изгубен в пустинята и на път да загине. Добрият старец побърза да се 

приближи до хората и им даде да пият. - Уморените веднага се почувстваха силни, болните 

отвориха очи, за да благодарят на пътника, а децата спряха да плачат от жажда. Керванът се 

изправи и продължи пътя си. 

26 В сърцето на благородния странник настъпи мир, докато другият, виждайки, че съдът му е 

празен, с тревога каза на спътника си, че трябва да се върнат и да отидат до извора, за да заменят 

водата, която са изпили. 

27 "Не бива да се връщаме назад - каза добрият скитник, - ако имаме вяра, по-нататък ще 

срещнем нови оазиси". Но младежът се усъмнил, уплашил се и предпочел да се раздели с другаря 

си на място, за да се върне обратно и да търси извора. Те, които бяха другари по оръжие, се 

разделиха. Докато единият продължаваше по пътя, изпълнен с вяра в целта си, другият, мислейки, 

че може да умре в пустинята, тичаше към извора с манията за смърт в сърцето си. Накрая стигна до 

извора, задъхан и изтощен. Но доволен, той изпива всичко до насита, забравя за другаря, когото е 

оставил сам, а също и за града, от който се е отказал, и решава да живее в пустинята от този 

момент нататък. 

28 Не след дълго наблизо мина керван от уморени и жадни мъже и жени. Те с нетърпение се 

приближиха, за да пият от водата на този извор. Но изведнъж виждат, че се появява човек, който 

им забранява да пият и да почиват, ако не му платят за това. Младият скитник бе завладял оазиса и 

се бе превърнал в господар на пустинята. 

29 Тези хора го слушаха с тъга, защото бяха бедни и не можеха да си купят това скъпоценно 

съкровище, което щеше да утоли жаждата им. Накрая се разделиха с малкото, което имаха със 

себе си, купиха малко вода, за да облекчат отчаяната си жажда, и продължиха по пътя си. 

30 Скоро този човек се превърна от господар в цар, защото там невинаги минаваха бедняци; 

имаше и влиятелни хора, които можеха да дадат цяло състояние за чаша вода. 

31 Този човек вече не помнеше града отвъд пустинята, а още по-малко братския спътник, 

който го беше носил на раменете си и го беше спасил от гибел в тази пустош. 

32 Един ден той видял керван, който се приближавал благополучно към големия град, но с 

изумление видял, че мъжете, жените и децата тръгват със сила и радост, пеейки хвалебствена 

песен. Човекът не разбра какво вижда, а изненадата му беше още по-голяма, когато видя, че 

начело на кервана върви онзи, който беше негов спътник. 

33 Керванът спря пред оазиса, а двамата мъже стояха един срещу друг и се гледаха учудено. 

Накрая онзи, който живеел в оазиса, попитал онзи, който бил негов спътник: "Кажи ми, как е 

възможно да има хора, които прекосяват тази пустиня, без да усещат жажда или умора?" Той 

направи това, защото мислеше какво ще стане с него в деня, когато никой няма да дойде да го 

помоли за вода или подслон. 

34 Добрият пътешественик казал на спътника си: "Стигнах до Великия град, но не сам; по пътя 

срещнах болни, жадни, изгубени, изтощени и на всички тях вдъхнах нов кураж с вярата, която ме 

оживява, и така от оазис на оазис един ден стигнахме до портите на Великия град. Там бях извикан 

при Господаря на това царство, който, като видя, че познавам пустинята и съчувствам на 

пътниците, ми поръча да се върна, за да бъда водач и съветник на пътниците в скръбното 

преминаване (на пустинята); и ето, виждате ме да водя друг керван, който трябва да доведа до 

Великия град. - А вие? Какво правиш тук?" - попита той този, който беше останал в оазиса. - 

Последният мълчеше, засрамен. Тогава добрият пътник му каза: "Знам, че си присвоил този оазис, 

че продаваш водата му и искаш пари за сянката. Тези блага не са твоя собственост, те са били 

поставени в пустинята от божествена сила, за да може онзи, който се нуждае от тях, да ги използва. 

Виждате ли тези тълпи от хора? Те нямат нужда от оазис, защото не изпитват жажда и не се 
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уморяват. Достатъчно е да им предам посланието, което Господарят на Великия град им изпраща с 

мое посредничество, и те тръгват, като на всяка крачка намират нови сили благодарение на 

високата цел, която имат: да достигнат това царство. 

35 Остави извора на жадните, за да намерят покой в него, и утоли жаждата на онези, които 

страдат от трудностите на пустинята. Твоята гордост и егоизъм са те заслепили, но каква полза 

имаш от това да си господар на този малък оазис, когато живееш в тази пустош и си се лишил от 

възможността да опознаеш Великия град, който търсехме заедно? Нима вече си забравил онази 

висока цел, която имахме заедно?" 

Когато този човек изслуша мълчаливо онзи, който му беше верен и безкористен спътник, той се 
разплака, защото се разкая за своите отклонения. Той свали фалшивите си празнични дрехи и 
потърси началната точка, откъдето започваше пустинята, за да следва пътя, който щеше да го 
отведе до Великия град. Но сега той върви по пътя си, озарен от нова светлина - тази на вярата и 
любовта към ближните.  

(край на притчата) 
 
36 Аз съм Господ на Великия град, а Илия е Древният от Моята притча. Той е "гласът на онзи, 

който вика в пустинята", Той е този, който ви се открива отново в изпълнение на откровението, 

което ви дадох при преображението на планината Тавор. 

37 Той е този, който ви води през Третата епоха към Великия град, където ви очаквам, за да ви 

дам вечната награда на Моята любов. 

38 Следвайте Илия, възлюбени хора, и всичко ще се промени в живота ви, в поклонението ви 

пред Бога и във вашите идеали; всичко ще се преобрази. 

39 Вярвахте ли, че вашето несъвършено практикуване на религията ще продължи вечно? - Не, 

ученици Мои; утре, когато духът ви види на хоризонта Големия град, той ще каже като своя Господ: 

"Моето царство не е от този свят". 

Моят мир да бъде с вас! 



 

 

Приложение - Бележки 
Забележка 1 

В хода на поученията често срещаме израза "братя". Това се отнася не само за мъжките 

представители на голямото човешко семейство, но и за женските. Думата "брат" означава просто 

"ближен" - от двата пола - и същевременно обозначава отношенията, които хората трябва да имат 

помежду си: Братство. Исус заявява това ясно в словото си " . . . защото един е вашият Учител, 

Христос, а всички вие сте братя" (Мат. 23,8). 

Забележка 2 

В хода на тези прокламации отново и отново се срещаме с думата "изкупление", която 

преминава като червена нишка през цялото произведение. Критично настроеният читател може да 

се запита: Изкупление - защо и за какво? 

Бог е дал Своя закон на човечеството, обяснявал го е отново и отново чрез Своите пратеници и 

чрез гласа Си в нашата съвест постоянно ни го напомня. Следването на Закона трябва да ни донесе 

мир, щастие, здраве, работа и хляб в земния ни живот. От друга страна, нарушенията на 

Божествения закон автоматично водят до тежки последствия. И на земята няма човек, който да не 

е съгрешил, т.е. да не е престъпил Божия закон. Ето защо виждаме някои хора да страдат 

физически и психически, защото не са се съобразявали с мъдрите божествени закони по пътя си 

през живота. Другите изпразват същата горчива чаша, която са дали на своите събратя да изпият. 

Защото злото, което причиняваме или възнамеряваме да причиним на някого, рано или късно се 

връща върху нас в засилена форма, тъй като ние също трябва да понесем постоянните последици 

от нашето поведение, които поетът Фридрих Шилер характеризира с думите: "Това е проклятието 

на злото дело, че то трябва да ражда зло. 

Неизменният закон на съвършената Божия справедливост е да се пожъне това, което човек е 

посял, независимо дали е добро или зло. Това се изразява в основната библейска дума: "Каквото 

посее човек, това ще пожъне". Християнското богословие не е отдало на този фундаментален 

духовен закон на Божието развитие и възпитание, който съответства на закона за причината и 

следствието, значението, което заслужава, и го е изтласкало от съзнанието на повечето християни 

чрез непълно, едностранчиво тълкуване на жертвената смърт на Исус. А хората, които са осъзнали 

тази истина в нейната често много сурова реалност чрез собствения си опит, често не могат да я 

съчетаят с идеята за любящ Бог и Отец. 

Ако казахме, че нарушаването на божествения закон автоматично води до тежки последици, 

трябва да кажем също, че тези тежки последици - или изпитания - носят в себе си Божията любов, 

тъй като служат за вечното спасение на човека. Защото чрез страданието човек започва да се 

замисля по-дълбоко за себе си и за живота си. Понякога той не може да разбере смисъла на 

посещението, защото в миналото на съзнанието му има загадка, която не може да разгадае. В 

много случаи обаче Небесният Отец позволява на човека да разбере причината за своето 

изпитание. Ако той се подчини на Божията воля, разкае се и поиска прошка от Бога, Божията 

любов също му я дава. Човек обаче трябва да разбере, че това не премахва с един замах всички 

болки и трудности. Защото Божията справедливост не може да му спести последствията от 

неговите престъпления. Но Неговата прошка го окуражава, утешава, дава му надежда и го укрепва, 

за да може по-лесно да понесе изпитанието. Ако го понесе с търпение и упование в Бога, той е на 

път да изкупи вината си. По този начин болката се превръща в голям учител в живота му и колкото 

повече той се преобразява вътрешно и оформя живота си според Божията воля, толкова по-леко 

ще стане с времето бремето на изкуплението за миналите вини и толкова по-скоро ще се освободи 

от тях. Личните ни изпитания са вградени в световните посещения, които са ни връхлетели и ще 

връхлитат във все по-голяма степен. Както в личната, така и в общата сфера това е време за съд. 

Където и както и да ни удари вълната на съда - дали във връзка със световните посещения, или в 

личните изпитания - най-важното е да сме вътрешно подготвени. Не трябва да чакаме смъртта да 
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дойде при нас, а да позволим животът ни да бъде ръководен колкото се може по-скоро от 

божествените заповеди и светлината в съвестта ни, за да може духът ни да извърши изкупление на 

престъпленията си срещу божествения закон тук, на земята, и - освободен от бремето на 

несъвършенствата - да влезе във вечното царство. 

В противен случай, обременен от грешките и прегрешенията си, той ще трябва да измине 
труден път в отвъдното. 

Забележка 3 

"След 1950 г." е времева индикация, отворена към бъдещето без ограничения, която 

продължава през цялата втора половина на века. - Освен това божествените знамения и изпитания 

обикновено са ограничени по време и място, тъй като Бог не иска да доведе до унищожение, а до 

подобряване и спасение на човечеството. Затова световните катастрофи са позволени от Бога само 

в краен случай, за да се осъществи духовното обновление на 

човечност. (Вж. U 9, 79-82 и U 11, 77-78) 
Забележка 4 
В това немско издание не са включени стихове 14-23, тъй като те са повторение на поучение 9, 

стихове 25-34. - Събирането на поученията се извършваше на свободни листове и се случваше един 
свободен лист да бъде отпечатан два пъти. Във второто испанско издание от 1966 г. споменатите 
стихове все пак са включени отново, за да не се прекъсва последователната номерация. 

Забележка 5 
На пръв поглед присъдата може да изглежда несправедлива и сурова, но след по-дълбок 

размисъл откриваме, че Божията справедливост - колкото и трудна да ни се струва на пръв поглед - 

носи в себе си любящо наставление и възпитание. 

По времето на Исус фарисеите са партия в юдаизма, която стриктно спазва буквалното спазване 

на закона и особено безбройните разпоредби, обичаи и ритуали, произтичащи от закона. 

Поклонението им пред Бога се изчерпва с тази преданост към Закона. Исус отхвърли това 

погрешно схващане с думите и делата Си. В днешно време Христос също ни казва, че външното 

поклонение с неговите църковни церемонии и обичаи е безполезно пред Него. Онези, които 

наричат себе си Божии служители, са забравили, че Бог е Дух и само духовното достига до Него; 

затова на първо място трябва да бъде: Насърчаване на духа като искра на божествения дух в нас, 

одухотворяване и връзка с Бога от дух към дух. Те не са успели да отворят за себе си вратата към 

духовния свят и затова не са обявили на поверените им хора първенството на духа и 

необходимостта от одухотворяване. 

Някои Христови думи от настоящото учение ще послужат за допълнително обяснение: U 3, 89-

90; U 15, 48-53; U 18, 2-5 + 12; U 22, 33 + 62; U 24, 46-48; U 25, 38-40; U 27, 35. 
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Това послание е за всички хора. 
С посредничеството на Моя народ ще изпратя на цялото човечество книга, съдържаща 

същността на Моето слово и свидетелството за делата, които съм извършил сред вас. Моята воля е 



 

 

 

 

тези страници да съдържат цялата същност и истина на Моето Евангелие и Моето Слово през трите 

века. 

Прочетете тази книга, приемете моето Слово като Хляб на вечния живот и ще разберете всичко, 

което е останало неясно и загадъчно досега, когато общувате директно от дух на дух с моята 

Божественост. Това учение е като нов ден за човечеството, който ще го просвети и ще доведе до 

голямо пробуждане. 

Това е Третото време, времето, когато ще се научите да разбирате, практикувате и живеете 

моето Евангелие. В Първото време се заселих на една планина и оттам ви изпратих Закона си, 

издълбан в камък. Във Второто време Аз слязох в долината, за да живея сред вас. В Третото време 

Аз правя сърцата ви Мое жилище, за да мога да се изявя и да ви говоря от най-съкровеното ви 

сърце. Когато човечеството осъзнае истинността на това учение, неговата справедливост и 

безкрайна мъдрост, то ще освободи сърцето си от всички предразсъдъци и страхове. Моят закон 

не поробва. Моят закон освобождава. 

Не само веднъж, но много пъти и по различни начини посочих и обещах на учениците си, че ще 

дойда отново, предсказах им знаменията, които ще възвестят моето идване: Знаци в природата, 

събития в човечеството, световни войни, грях на най-високото ниво на развитие. Но за да не се 

заблуждава светът, като ме очаква отново като човек, му съобщих, че Христос ще дойде на 

облаците - символ на отвъдното, откъдето идва моят лъч, т.е. в духа. Това обещание е изпълнено. 

Моето Слово не е дошло, за да се превъплъти в плът. Това чиракуване приключи. Не се нуждая от 

тяло, за да живея сред вас. Въпреки това вие ме имате в пълна степен като Учител, като Съдия, като 

Лекар. 

Сегашното време е решаващо в живота на човечеството. Виждате огромна борба във всички 

елементи и сили. Това е краят на един етап от човешкото развитие. 

Събитията, които всеки ден разтърсват народите на земята, са гласове на съда, които ви 

призовават към покаяние, молитва, обновление и пречистване, но това време на изпитание ще 

продължи, докато упоритостта и непокорният дух на хората не се огънат, докато не се откажат от 

високомерието и безбожието си. На човечеството все още е предоставен кратък период от 

време, в който да проучи действията си, за да може да отговори на Божествения съдия, когато той 

го призове да се отчете. Краят на една епоха и началото на нова са причинили кризата и хаоса, от 

които страдате сега. Настъпва време на голяма скръб за всички, защото нито силата, нито парите, 

нито знанието ще помогнат да се избегне суровостта на Божественото правосъдие. Само 

одухотворяването ще спаси човечеството от хаоса. Не е нужно да се надявате на друго решение. 

Ако се подготвите добре, светът ще поеме по нов път. Тогава заплахата от война ще бъде 

предотвратена и ще настъпи мир. Ах, любимо човечество, ако само имахте добра воля. Една 

молитва, една мисъл, една дума биха били достатъчни, за да помирят хора, народи и нации. 

Хората все още са деца, но голямото изпитание, което им предстои, ще им позволи да преживеят 

толкова много за кратко време, че бързо ще преминат от детството към зрелостта. 

Този глас, който ви призовава, е гласът на Божествения Учител. Това слово е от Онзи, Който е 

създал всичко. Същността на тази работа ще се превърне в основен камък, върху който ще се 

крепят всички бъдещи поръчки. Той, Който има силата да върши всичко, ще превърне сърцето ви 

от камък в светилище на любов и възвишеност и ще запали светлина там, където е имало само 

мрак. 
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