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Забележка по този въпрос: 
 

Този том е прецизно обработен за програмата за превод на https://www.deepl.com/translator 

DeepL, ProVersion, която се превежда на 12 езика.  

Досега с него са преведени следните томове: Състояние: 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 на английски език: томове IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - останалите 5 

тома вече са били налични на английски език. 

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 Той 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 

Царството на мира-Христос на земята 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  

Електронна поща: a.m.hosta@web.de  
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Предговор 
През вековете Бог се е изявявал пред човечеството, утешавал ни е чрез словото си, давал ни е 

заповедите си и ни е учил за своето творение и нашето съществуване. 

Когато хората в предхристиянските времена забравяли тези божествени напътствия, Бог им 

изпращал Своите пророци, за да им напомнят за законите Му. 

Когато хората създали повече от 600 човешки правила от тези Десет заповеди, Бог изпратил 

Исус, чрез чиято уста Христос, Божественото Слово, се изявил, който обобщил Десетте заповеди в 

една-единствена заповед: "Обичай Бога над всичко и ближния си като себе си". 

Хората отново забравиха тази проста, изкупителна Божия препоръка. Жестоките войни и 

нечовешките преследвания и до днес са тъжно доказателство за това. 

Смесвайки божествената истина с човешки догми, наблягайки прекалено много на външните 

ритуали и церемонии, както и на фалшиви човешки тълкувания на чистото божествено слово, 

много хора днес живеят в духовно робство. 

Ето защо беше и е необходимо Бог отново да се обърне към човечеството днес с думи на 

просветление и назидание. Това се случва в продължение на 66 години (1884-1950) в Мексико ─ на 

повече от сто места за събрания по едно и също време, където обикновените хора се събират неделя 

след неделя, за да слушат възвисяващите и поучителни Божии слова. 

Свидетели на тези събрания разказват, че божествените думи са се леели като поток от 

кристално чиста вода от устата на предавателите, наречени гласоносители, в продължение на два-

три часа без прекъсване и без ни най-малко изплъзване на езика. 

Всеки, който възприема смисъла на божественото слово с чист и непредубеден ум, усеща 

присъствието на Господ и безкрайната любов на Небесния Отец. 

През последните десет години преди 1950 г. ученията са били съставени и записани в 

протоколи, за да бъдат събрани по-късно. 366 учения са подбрани и публикувани между 1956 и 

1962 г. в 12-томния труд "Книга на истинския живот". 

Вие, скъпи читатели, държите в ръцете си един от тези 12 тома, съвестно и буквално преведени 

от испански език. Това не е книга, която да прочетете само веднъж, може би бегло, и след това 

отново да оставите настрана. За да разберете напълно дълбокия смисъл, е препоръчително да 

възприемате текста на малки хапки, да размишлявате върху него и да се опитате да усетите 

връзката с Божествения дух в него. 

Повторенията, съдържащи се в ученията, са подробно обяснени в предговора на том II и не бива 

да притесняват никого. Напротив, когато се замислим колко много неградивна информация залива 

умовете ни в днешно време, повтарящата се, но винаги възвисяваща и градивна храна за душите ни 

е изключително важна за събуждането на вътрешните ценности, които дремят във всеки от нас. 
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Въведение 
Някои основни теми преминават като червена нишка през цялото откровение "Книга на 

истинския живот", което намираме и в том X. По-долу са представени някои откъси от тази книга, 

които могат да послужат като ръководство и преглед за читателя. 

Второто пришествие на Христос 

Никой не бива да се изненадва от новото ми послание и от значението на думата ми. Защото 

пророците от Първата епоха, както и Христос от Втората епоха, обявиха с най-голяма яснота 

епохата, която преживявате днес. (279, 9) 

Моето учение за любовта не беше предназначено за малцина, които го чуха чрез 

гласоподавателите. Моето послание е дошло на света, за да стане известно на всички хора. Ето 

защо ви казвам, че то ще достигне до границите на земята под различни форми, защото е началото 

на утехата, която вече е обещана на човечеството през Втората епоха, когато ще достигне 

кулминацията на времената на скръб на земята. (282, 57) 

Предвид огромната ви липса на светлина ─ светлина, която означава мъдрост, любов, 

извисяване ─ трябваше да дойда. За да ви дам тази светлина, за Мен не беше подходящо да се 

поставя при вас като човешко същество. Защото, за да ви подтикна към одухотворяване, беше 

необходимо да разкрия присъствието Си в духовна, невидима и все пак осезаема форма за вашата 

вяра и любов. (293, 57-58) 

Когато това слово се разпространи по света и хората се запитат кой го е вдъхновил и кой го е 

продиктувал да бъде записано, нека пратениците и разпространителите му свидетелстват, че това е 

Светият Дух, който го е разкрил чрез подготвените умове на неговите носители. (295, 26) 

Третият път 

Първото време е, така да се каже, духовното детство на човека, в което той отваря очи и вижда 

лицето на своя Отец, чува Го, но все още е далеч от разбирането Му. Доказателство за това е, че 

той се опитва да Му се подчини, като се придържа към буквата на текстовете, без да вниква с 

душата си в смисъла им. 

Във Второто време Аз, "Словото", дойдох да живея с вас в Исус и да ви покажа с живота си 

пътя на душата. Това второ време е времето на юношеството или първата духовна младост. Това е 

епохата, в която Христос учи хората на любов, за да събуди спящите им сърдечни струни и сърцата 

им да затрептят от ново чувство, от мощния импулс на любовта към Отца и към ближния. 

Това е "Третото време", в което душата на човека трябва да се освободи от оковите на 

материализма. Това ще бъде свързано с борба на светогледите, която ще бъде по-ожесточена от 

познатите в човешката история. (295, 56-57+64) 

Това трето време, когато човешката злоба е достигнала своя връх, все пак ще бъде време на 

помирение и прошка. (305, 12) 

Шестият печат 

Шестият печат беше разпечатан и показа на вас, пионерите на духовното развитие на земята, 

част от съдържанието му. Но то ще продължи да излива светлината си върху всички хора, дори 

когато това слово, което чувате днес, веднъж престане да звучи. (284, 46) 

В момента приемам тези множества тук от името на човечеството и когато говоря за 

човечеството, имам предвид не само хората от настоящето, но и всички поколения, които са 

населявали Земята през шестте духовни периода. Посланията, които ви донесох в тези шест 

времена, са точно това, което символизирах с името "печати", един от които, както вече знаете, 

предстои да бъде освободен, за да може да ви разкрие смисъла или значението на всички останали 

─ това високо значение на живота на душата, на развитието и съвършенството. (303, 52) 

Духовният народ на Израел и духовната мисия 
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Божият народ ще се появи отново сред човечеството ─ не народ, олицетворен в раса, а огромно 

множество, легион от Мои ученици, за които не кръвта, расата или езикът са определящи, а Духът. 

Тези хора няма да се ограничат да преподават моята доктрина чрез писания. За да бъдат думите 

живи, трябва да се живеят. Този народ ще бъде не само разпространител на писания и книги, но и 

на примери и дела. (292, 28-29) 

Необходимо е този народ, на когото са поверени тези откровения, да се изправи и да ги 

засвидетелства. Защото по този начин хората ще се събудят и ще могат да възприемат духовните 

знаци и прояви, характерни за това време. (277, 15) 

Светът на духовните същества само чака да дойде часът, в който да обитава тази земна долина. 

Те са същества от светлина, които не се пренебрегват да се въплътят в лоното на изостаналите 

народи, защото тяхната мисия ще бъде именно да събудят онези, които спят. (288, 46) 

Дух, дух, душа, душа 

Човекът е отражение на Твореца, образ на Бога. Децата трябва непременно да станат подобни на 

Отеца, от когото са излезли. Това подобие е основано на духовната душа, тъй като тя е надарена с 

Божиите атрибути и освен това има вечен живот. Материята, т.е. човешкото тяло, е само временна 

дреха на душата. (295, 44) 

     Душата на човешкия дух е тази, която трябва да предшества всички дела, които човек извършва, 

тъй като именно на нея е поверен животът на земята. (305, 7) 

 

Духовната молитва 

Духовната душа запазва интуитивното знание, че е излязла от лоното на Твореца преди много 

време, и знаейки, че все още има да извърви дълъг път и трябва да пътува, за да се върне в 

началната си точка, тя се посвещава на молитва, знаейки, че поне в този момент може да осъществи 

контакт със своя Баща. Душата знае, че в молитвата намира утеха, която я гали, укрепва и лекува. 

Благославям онези, които се молят. Колкото по-духовна е молитвата им, толкова по-голям мир 

ги карам да чувстват. Лесно можете да си обясните това, защото онзи, който, за да се моли, трябва 

да коленичи пред образи или предмети, за да почувства присъствието на Божественото, няма да 

може да изпита духовното усещане за присъствието на Отца в сърцето си. (279, 1-2) От друга 

страна, вижте колко лесно се преобразява онзи, който прилага на практика дори един атом от моето 

учение. Искате ли пример за това? 

Имаше един човек, който през целия си живот Ми казваше чрез молитви, че Ме обича ─ 

молитви, които другите формулираха и които той дори не разбираше, защото се състоеха от думи, 

чието значение не знаеше. Но скоро разбрал истинския начин на молитва и като оставил старите си 

навици, се съсредоточил в най-съкровената част на душата си, отправил мислите си към Бога и за 

първи път почувствал Неговото присъствие. 

Той не знаеше какво да каже на господаря си, гърдите му започнаха да хлипат, а очите му да се 

насълзяват. В съзнанието му се оформи само едно изречение: "Баща ми, какво да ти кажа, когато не 

знам как да ти говоря? Но тези сълзи, тези ридания, тази вътрешна радост и дори объркването му 

говореха на Отца на такъв красив език, какъвто никога няма да намерите нито в човешките си 

езици, нито в книгите си. 

Това заекване на човека, който започва да се моли духовно със своя Господ, прилича на първите 

думи на бебетата, които са наслада и удоволствие за родителите им, защото те чуват първите думи 

на едно същество, което започва да се възражда за живот. (281, 23-24) 

Съвършената, духовна комуникация 

Говорил съм ви много за духовния диалог, казвал съм ви, че ще се научите да го използвате по 

възвишен начин, и вие ще се поддадете на това желание. (291, 81) 

Когато това учение се разпространи, ще ви попитат каква е целта на това послание, тъй като 

вече съществуват толкова много религиозни общности. Тогава ще им разкриете, че това Слово е 

дошло при човечеството, за да научи хората на общуване между духовете, на което техните 
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религии не ги учат, и че това послание е божествената светлина, която ви разкрива всички духовни 

качества, които притежавате. (294, 44) 

Упражнявайте диалога между духовете, който ще продължавате да усъвършенствате от ден на 

ден. Защото Моята воля е вие и човечеството да общувате с Мен. Чрез това общение ще получите 

Моите вдъхновения, Моите поръчения и Аз ще приема душата ви, ще чуя молитвата ви и ще 

позволя на духовните ви ръце да Ме прегърнат. (304, 51) 

Това проявление е стъпалото, което ви позволи да се изкачите още едно стъпало по пътя, който 

ви приближава към съвършеното общение. (278, 44) 

Приемане и отхвърляне на божествените проявления  

Колко много са тези, които знаят от писанията на миналите епохи пророчествата, предвещаващи 

тази епоха. И все пак, ако те присъстваха на моите прояви, нямаше да им повярват и нямаше да ги 

приемат като изпълнение на тези обещания! Те са тези, които не са достигнали нивото на развитие, 

което да им позволи да разпознаят тази светлина. От друга страна, колко от онези, които днес биха 

положили живота си, за да свидетелстват, че Аз съм Този, Който се изявява на хората в този 

момент, дори не знаят, че има пророчества, които говорят за тези събития. Причината е, че душата 

им вече е била подготвена и готова да приеме светлината. (298, 19) 

Тези тълпи тук се състоят от вярващи и невярващи, но всички те са души, които жадуват за 

любов, жадуват за светлина и истина. Докато тези, които имат вяра, се хранят и укрепват, 

невярващите отхвърлят хляба на вечния живот и трябва да търпят глада и жаждата си. Това са 

души, объркани от живот в материализъм, невежество и фанатизъм, които не могат да забравят и 

след това разпознават и усещат моето присъствие. Това са сърца, които се страхуват от човешките 

присъди. Как биха могли да се концентрират върху висотата на душата си, за да усетят същността 

ми, когато мислят за това какво ще кажат другите за тях? В крайна сметка те ще кажат, че Моето 

присъствие не е истинско на тези места, докато в действителност те са тези, които, макар и да 

присъстват, не са били с Мен, защото душата им е останала там, където са ги задържали мислите, 

интересите, тревогите и страстите им. 

Дойдох много добре, бях много добре с вас, защото винаги мисля за онези, които се нуждаят от 

Мен ─ за онези, които пият чашата на страданието и ядат хляба на робството и унижението. (301, 

2) 

Значението на изпитите 

Понякога вашият мир се превръща в борба, тревога или страх. Това се случва, когато бурята 

връхлети полята и градините, разклати дърветата и обезлисти цветята. След това питате какво е 

значението на тези изпитания. Но Аз ви казвам, че вихрушката кара лошите плодове и сухите листа 

да падат от дърветата и отвява от градината всичко, което не бива да съществува в нейното лоно. 

(278, 31) 

Позволете на съвестта си да ви казва в изпитанията, че Аз не ви наказвам, а вие се пречиствате, 

и че когато видите отприщени природни сили, които предизвикват ужас, не бива да хулите, като 

казвате, че това е наказание от Бога, а че е изпитание, за да се пречистите. (293, 75) 

Изминал си дългия път на опита. Тази невинност, която е слепота и невежество, изчезна, когато 

достигнахте светлината на опита. Освен това вие сте се опетнили и за това има изпитания и болка, 

които да ви измият и пречистят. (301, 24) 

Духовно вдъхновение за всички 

Знайте, хора, че не само вие сте способни да получавате духовни послания и вдъхновения. Има 

много хора по света, които, без да знаят, че изливам Словото Си чрез тези гласоподаватели, усещат 

близостта на светлината, която е готова да се излее в откровения върху човечеството. Те ще 

получат от Моя Дух необходимата подготовка, така че когато чуят свидетелството ви и им 

предадете Моето божествено послание, да кажат с радост: "На това се надявах." (283, 51) 

Духовна хармония между всички 
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Добротата и любовта, от които разцъфтяват милосърдието и мирът, ще бъдат ключовете, които 

ще отворят вратите на Мистерията, чрез която хората ще направят крачка към всеобщата хармония. 

(292, 5) 

Духовната хармония между всички същества ще им разкрие великото познание, ще им донесе 

диалога на духа с духа, който ще скъси разстоянията, ще приближи отсъстващите и ще премахне 

фронтовете и границите. (286, 3) 

     Аз съм Отец, който работи, за да може да се възцари хармония сред всички Негови деца ─ както 

сред тези, които живеят на земята, така и сред тези, които живеят в други светове. (286, 2) 

Духовното пробуждане 

След като е живяло в раздор толкова много векове, след всички скръбни и горчиви 

преживявания, които е имало, това човечество е в състояние да разбере, че единството между 

народите, хармонията между всички хора не може да се основава на материални интереси, нито на 

земни ценности. Накрая ще разбере, че само извисената душа може да бъде твърдата основа, 

непоклатимата скала, на която се крепи мирът на човечеството. (289, 3) 

Говоря ви по този начин, защото никой не познава по-добре от мен развитието на вашата душа 

и знам, че днешният човек, въпреки големия си материализъм, любовта си към света и страстите 

си, развити до степен на най-голям грях, живее само привидно като роб на "плътта" и на 

материалния живот. Знам, че щом усети любящото докосване на Моята любов в душата си, той 

бързо ще дойде при Мен, за да се освободи от бремето си и да Ме последва по пътя на истината, по 

който несъзнателно копнее да върви. (305, 36) 

Mercy 

Първата стъпка към обновяването на човешките същества, към достигането на състояние на 

духовно извисяване, е милосърдието. Милосърдие към душата, милосърдие към тялото, 

милосърдие към ближния. (287, 31) 

Когато насоча погледа си към болниците, затворите, домовете за скърбящи, разбитите бракове, 

сираците или духовно гладните, защо не те откривам там? Помнете, че Аз не само ви научих да се 

молите, но ви дадох и дар словото и ви научих да лекувате. Неведнъж съм ви казвал, че 

присъствието ви може да направи чудеса, ако сте истински подготвени. (306, 27) 

Роке Рохас, пионерът, вдъхновен от духа на Илия, пише следното изречение: "Помилвайте и пак 

помилвайте ближните си и ще видите Отца ми в цялата му слава". 

Истината и светлината са в тези думи, ученици, защото всеки, който не проявява милосърдие в 

живота си, никога няма да влезе в Моето царство. Уверявам ви обаче, че дори най-твърдоглавият и 

упорит грешник може да се спаси чрез милост. (308, 52) 

Прераждане и духовно развитие 

Яков ви разкри в съня си съществуването на духовната стълба, по която съществата постоянно 

се изкачват и слизат. Кой е разбрал съдържанието му? Кой е разтълкувал нейната тайна? В смисъла 

на този образ, видян от патриарха, се съдържа развитието на душите, непрестанното прераждане на 

духовните същества в хора, изкуплението и умилостивяването на съществата, общуването на Бога с 

човека и диалогът на духа с духа. (287, 59) 

В тази Трета епоха ви донесох потвърждението за прераждането на душата. Човечеството 

наистина винаги е имало интуитивно познание за нея и душата е разкривала тази тайна на "плътта", 

но тя - винаги невярна и слаба - се е съмнявала в нея. (309, 22) 

Но Аз дойдох в този момент, за да ви донеса потвърждение за това и да ви кажа: в прераждането 

на душата се разкрива Моят съвършен закон на любовта. (309, 22) 

Светът на духовете 

Животът на душата, която съществува отвъд материалния свят, не може и не бива да бъде 

загадка за човека. Тъй като Отец видя желанието ви за знание, Той започна Своето учение чрез 
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дара на откровението и вдъхновението и се прояви в безкраен брой форми. Но това учение е 

започнало от времето, когато е съществувал първият човек, и не е престанало и до днес. (289, 17) 

Събудете се, хора! Отвъдното наблюдава стъпките ти на земята! Тези светове познават твоите 

дела! Когато видят, че това човечество потъва в морето на своите вражди и страсти, те се 

разтърсват и се молят за вас. (298, 41) 

За да може да се укрепи вярата на човечеството в познанието за духовното съществуване отвъд 

материалния живот, в миналото ви бяха дадени някои проявления на пратеници на Отца, на които 

дадохте името "ангели". (301, 10) 

Не бива и да вярвате, че работите сами в работата си, защото все още нямате достатъчно сили, 

за да извършите дела от такова голямо духовно значение. Трябва да знаете, че има същества, които 

ви показват пътя, който трябва да следвате, и които ви показват пътя и местата, до които трябва да 

отнесете семето. 

Тези пътеводители са ваши братя и сестри от други светове, от други домове, откъдето следят 

стъпките ви и правят пробиви за вас. Защото те също са работници на мира, любовта и братството. 

Те са души с по-голяма чистота от вашата, с по-големи познания и опит, от които няма защо да се 

страхувате. Те са тези, които няма да ви оставят да спрете ─ тези, които ще внесат смут в сърцата 

ви, ако изоставите семето. (297, 6) 

Законът и силата на любовта 

Законът на любовта, който се основава на милосърдието, разбирането и прошката към вашите 

ближни, е основата, която вдъхнових за вашата духовна мисия. (291, 8) 

     Страхът няма да е този, който направлява стъпките ви, нито този, който ви принуждава да 

изпълнявате закона. Нека вярата и любовта бъдат силата, която ви подтиква да вършите добри дела 

в живота си. Защото тогава заслугите ви ще бъдат истински. (305, 51) 

Мир, най-висшето духовно благо 

     Моето Слово е това, което дава покой на сърцето ви и мир на душата ви. Най-голямото нещо, 

което съм му отредил, е мир. Който притежава това съкровище, има всичко ─ който познава това 

състояние на душата си, не би го разменил и за най-големите притежания и съкровища на земята. 

Ако ме попитате каква е тайната за постигане и запазване на мира, ще ви кажа, че тайната е да 

изпълнявате волята на вашия Отец. И ако Ме попиташ как да изпълниш Божествената воля, ще ти 

отговоря, като приложа Моя закон и Моето учение в живота ти. (307, 1-2) 

Гласът на съвестта 

Запознайте се със съвестта, тя е приятелски глас, тя е светлината, чрез която Господ позволява 

на Своята светлина да блесне ─ като Отец, като Учител или като Съдия. (293, 74) 

Вижте как човекът стои пред и над всичко, което го заобикаля; че той е единственото същество, 

надарено със свобода на волята и съвестта. От тази свобода на волята произлизат всички 

отклонения, падения и грехове на човека. Но те са преходни прегрешения пред справедливостта и 

вечността на Създателя. Защото след това съвестта ще надделее над слабостите на тялото и 

съблазните на душата. Така ще дойде победата на светлината, която е знание, над тъмнината, която 

е невежество. Това ще бъде победата на доброто, което е любов, справедливост и хармония, над 

злото, което е егоизъм, разпуснатост и несправедливост. (295, 49) 

 

Духовното освобождение 

     Безполезни и безсмислени ще бъдат усилията на деноминациите да задържат своите вярващи в 

добре отъпканите коловози на старите вярвания и остарелите системи от вярвания. Защото никой 

няма да може да спре Божествената светлина, която прониква до дъното на човешката мисъл и 

пробужда душата за епоха на откровения, божествени вдъхновения, осветляване на съмненията и 

тайните, духовно освобождение. 

Също така никой няма да може да спре вълната, която ще формира човечеството, когато то се 

разрази в желанието си за свобода на мисълта, духа и вярата. 
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Нека никой не си мисли, че изтръгвам от различните религиозни общности техните ученици, 

вярващи или последователи ─ не. Но е дошъл часът да започне нова епоха, която да извади наяве 

забравените уроци, да премахне безполезните обичаи, доктрини и традиции, да очисти и освободи 

душите от всичко фалшиво, да им даде истинския хляб на Духа, който винаги е бил заместван от 

ритуала. (290, 58-60) 

За колко от вас, които сте чули Словото Ми през това време, денят на вашето освобождение е 

бил точно този, в който за първи път сте чули този глас! С колко много любов сте запечатали в 

паметта си благословената дата, на която сте си спомнили за чудото на вашето възкресение за 

вярата! (294, 24) 
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Инструкция 277 
1 В теб видях авангарда на кервана, който Ме следва по всяко време - мъдрия Израел, 

борбения дух на Юда, който се бори за пътя на народа си. Вие идвате да се биете в последната 

битка, а Аз съм пред вас, за да направлявам стъпките ви и да ви доведа до кулминацията на 

работата ви. 

2 Изпратих ви точно в момент на изпитание, когато човечеството изпитва най-големите 

опасности, и ви казвам, че то ще продължи известно време да се стреми към власт, а след това ще 

изпадне в болезнено изтощение, докато съвестта му не се появи и не му каже колко безполезни 

пътища е поело и как е пропиляло съществуването си. То ще й говори от Мое име и мъдро ще я 

научи да върви към Мен по пътя на одухотворяването. 

Когато душата се събуди и се замисли, тя ще се стреми да се придържа към нещо сигурно, ще 

иска да открие най-краткия и сигурен път и ще се върне към произхода, за да намери там основите, 

добродетелите, истинската наука, и ще разбере, че първият и последен закон, който съм дал на 

човека, е любовта, източникът на всяко съвършенство. 

3 Искам да живеете в очакване на изпълнението на Моето слово, да сте винаги в контакт с 

Мен и с духовния свят, за да не се чувствате далечни или отделени от Мен. Ще осъществя 

обединението на душите от различни светове, за да могат те да станат по-силни в своето 

обединение и да изпълнят работата, която съм им възложил да свършат. 

4 За нейното осъществяване не изисквам от вас да се отричате от личността си, нито да се 

отделяте от света, тъй като живеете в него. Казвам ви само, че за 

Трябва да използвате само това, което е абсолютно необходимо за нуждите на тялото ви, за да 

може душата да се чувства свободна и да разбере великото си предназначение в моята работа, 

когато се вглежда във вътрешното си същество и в заобикалящата я среда. 

5 Ще ви дам това, което е необходимо за човешкия живот. Няма да искам от вас да 

пренебрегвате задълженията си, а по-скоро Моето Слово ще ви научи да ги изпълнявате, защото 

дори най-малките от тях са част от вашата задача. 

Вие преминавате през време на борба, активност и усилия и е необходимо да поставите всичко 

това в служба на Духа, да разгърнете всичките си дарби, за да може във вас да се извърши 

преобразяването, което се случи в моите ученици от Втората епоха, които - сякаш обединени в 

един Дух - станаха едно с Мен. 

6 Не бихте могли да отидете при хората с фалшива или само привидна подготовка, защото 

душата им е развита и превръзката, която покриваше очите им, отдавна е паднала. Донесете им 

духовност, предложете им мир, създайте атмосфера на благополучие и братство в обкръжението си 

и ще видите как те ви слушат и приемат думите ви, в които ще се крие моето вдъхновение и моята 

сила. 

7 Когато проповядвате и учите на мир, сами бъдете миролюбиви; когато говорите за любов, 

почувствайте я, преди да я изразите с думи; когато вашите ближни ви предлагат своите плодове, не 

ги отхвърляйте. Проучвайте всички, с които се срещате, и се придържайте към това, което е 

позволено и правилно в техните учения. Ще срещнете и такива, които са станали фанатични в 

практикуването на религията си и са намалили разбирането за нея чрез материализиране на 

ритуалите си. След това търпеливо ще им помогнете да увеличат знанията си, ще им покажете 

хоризонтите, до които духът им може да достигне, когато се потопят в моето учение. Ще им 

говориш за моя Вселенски дух, за безсмъртието на душата, за нейната непрестанна еволюция. Ще 

ги научите на истинска молитва, на диалог с духа и ще ги освободите от предразсъдъци и грешки. 

Това е делото, което ви заповядвам да вършите - дело на любов и търпение. 

8 Пазете душата си, всички вие, които сте мое дете. Приемете Моите нови откровения и ако 

не сте успели да откриете значението на думите, които съм ви дал в миналото, елате при Мен и ще 

узнаете и разберете всичко чрез това наставление. Защото Аз ви напомням и обединявам с вас 

всички Мои думи и дела от всички времена, за да имате още едно свидетелство за вашия Отец. 

9 Използвайте силата, която съм ви дал, за да можете да победите всички изпитания и 

изкушения. Бъдете търпеливи в болката, за да можете да управлявате лодката си и да се спасите. 
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10 Искам поклонението ви пред Бога в това Трето време да бъде чисто и съвършено като 

аромата, излъчван от цветята. 

11 Щом хората са готови да изградят храм в душата си и да запалят в него пламъка на вярата, 

тогава хулите ще спрат, войните ще приключат, долината на сълзите постепенно ще се превърне в 

земя на мира и небесното царство ще се приближи до всяко сърце. 

12 Позволете Ми да ви говоря по този начин, дори ако всичко, което ви казвам, ви се струва 

невъзможно. Аз знам какво ще стане с този свят в бъдеще - онова бъдеще, което ще продължи във 

вечността и което вие, малките същества, не можете да разберете. 

13 След като дори не познавате настоящето, как можете да предсказвате какво ще се случи или 

да се съмнявате в това, което Моето Слово пророкува? 

14 В света вече идват Моите пратеници, които - когато настъпи часът - ще премахнат тъмната 

превръзка от очите на хората, онези пратеници, които са дошли в света, за да защитават истината с 

делата си на истинска любов. Но кой ги е открил? Кой открива в тези днешни деца пророците и 

апостолите на утрешния ден? Но ако това се случва с онези, които можете да видите с очите на 

тялото си, какво ще стане, когато ви кажа, че моите духовни войнства от светлина също са се 

приближили до вашия свят със своето послание за мир и призив за съживление? Вие дори не сте 

подозирали за това. 

15 Необходимо е този народ, на когото са поверени тези откровения, да се изправи и да ги 

засвидетелства. Защото чрез него хората ще се събудят и ще могат да възприемат духовните знаци 

и прояви, характерни за това време. 

16 Това е причината, поради която ви казвам непрекъснато да пазите това семе, така че вие и 

вашите деца да носите тази светлина на народите по земята. 

Позволявам ви да разнасяте моето послание до различните точки на Земята, да използвате 

всички средства, които смятате за подходящи, когато съвестта ви подсказва, че вървите по 

правилния път. 

17 Но Аз не искам да ви казвам, че вие, които Ме слушате в този момент, сте единствените, на 

които е възложено да изпълнят тази мисия. Не - ще ви се наложи да свършите част от нея, а тези, 

които ще дойдат след вас, ще направят това, което им се падне. Защото работата е огромна за 

моите нови хора. 

18 Това, към което трябва да се стремите, е тази работа да се развива от поколение на 

поколение, да се изразява в своята духовност и чистота и да се запази в цялата си истинност. 

19 Вие все още не сте разбрали цялата същност и значение на моето учение. Това е причината, 

поради която сте я изопачили чрез тромави култови действия - култови действия, които не 

съдържат никаква духовност. Но щом умът ти се пробуди за истината заедно с душата ти, никой от 

тях няма да може да добави нищо нечисто към работата ми. 

20 Вие давате на света това, което сте получили като задача, преди да дойдете на Земята. Това 

е посланието, което душата ви е донесла със себе си. 

21 Разумът не знае всичко това, но душите помнят, че им е било казано, че тук, на земята, ще 

се съберат всички, които са предназначени да чуят Словото на Господа при Неговото ново явяване 

на света. 

22 Блажени са онези, които са успели да запазят в душата си мисията и обещанието на 

Учителя, защото в тях е светлината на Моя Дух. Сега те изпълняват задачата, която им е поверена, 

и след като завършат частта, която им принадлежи, ще имат духовното щастие да видят нови 

"работници", които идват след тях, за да продължат започнатото дело. С тези наследници те ще 

видят удовлетворението, радостта от това, че пътят е разчистен и проправен, а сеитбата на полето 

вече е започнала. 

23 Ако вие, които бяхте първите и поради това трябваше да се борите с много трудности, 

защото никой от вашите събратя не ви е подготвил пътя в тази епоха, все пак успяхте да донесете 

послание на света, помнете, че новите поколения - тъй като те ще намерят пътя добре утъпкан и 

семето разпространено - ще трябва да оповестят с по-голяма светлина и яснота посланието, на 

което са носители. 
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24 Още от най-древни времена, когато пророците започват да възвестяват идването на 

Месията, те казват, че всички народи ще бъдат благословени в Него, защото Той ще стане човек. 

Но днес ви казвам, че в тази Трета епоха всички народи ще бъдат благословени наново, защото 

Моят Дух ще дойде да общува с всяка душа. 

25 Блажени са онези, които се стремят да се пречистят чрез молитва, покаяние и добри дела, 

защото те са тези, които наистина отмиват петната си, за да се представят чисти пред Мен. 

Блажени са онези, които разбират истината по този начин, защото те намират пътя и оставят зад 

себе си невежеството и мрака на отминалите времена. 

Точно както дойдох през Втората епоха, за да сложа край на кръвопролитията и 

жертвоприношенията на невинни жертви, които хората принасяха пред олтара на Йехова, и ги 

научих да принасят на Отец жертвата на собствения си живот, така и днес идвам, за да ви отвърна 

от многото безполезни форми на поклонение и обреди, с които замествате истинското изпълнение 

на Моето учение. 

26 Когато слушате моите учения, се изненадвате, че можете да разберете и да извършите това, 

което преди ви се е струвало невъзможно, и това е така, защото душата ви е изминала стъпка по 

стъпка път, който не сте познавали. Една искра светлина в ума ви беше достатъчна, за да премахне 

от сърцето ви външния култ, който беше толкова дълбоко вкоренен във вас. 

27 Символизмът също изчезва от поклонението ви, когато погледнете по-отблизо към истината 

и започнете да се наслаждавате на чисто, просто, духовно и лесно за изпълнение поклонение. 

28 Все още не съм ви казал всичко, нито съм ви разкрил всичко, затова ви казвам да не се 

чувствате доволни от постигнатото, нито да се задоволявате с първото нещо, което сте получили. 

Моята съкровищница все още пази много неща и душата ти ще узнае това. Все още ще трябва да 

направите много важни стъпки по пътя си. 

Аз ви уча на друг начин да практикувате Закона и на друг начин да опознаете духовното и 

божественото, което Моето Слово ви е разкрило. Защото Аз не искам да се заемете да Ме 

изследвате като учени или теолози. Ще се допитвате до скритата мъдрост на вашия Отец, като 

отправяте мислите си към Него чрез молитва. Тогава, облечени в смирение, уважение и любов, ще 

получите от Него това, което Той би искал да ви разкрие. 

Всеки, който по този начин стигне до портата на мъдростта, ще бъде смятан за малко дете, 

копнеещо за светлина, или за ученик, жадуващ за знание. Ще го накарам да почувства 

присъствието Ми, ще го погаля и ще му покажа всичко, което трябва да знаеш според решението на 

твоя Отец. Ще премахна съмненията му, ще отместя от погледа му завесата на много тайни и ще го 

изпълня със светлина, така че когато завърши молитвата си и се върне към борбата си за живот, да 

може да разкрие на човешката си природа онова, което е научил по време на урока с Учителя. 

29 Онези, които са искали да опознаят сърцевината на моята същност и да проникнат в 

Божественото, без да влязат в моето присъствие с необходимото смирение и уважение, винаги са се 

заблуждавали и никога не са постигали велико наставление, защото вратата към него е отворена 

само за смирените, но винаги е затворена за гордите. Хората все още са малки деца в живота и са 

далеч от това да бъдат ученици. 

30 От вас изисквам смирение на ума и сърцето, така че вие, които идвате тук по духовния път в 

търсене на светлина, да откриете всичко, което искате да знаете. На подготвените няма да им се 

налага да плачат, нито да копнеят за онези времена на Моето проявление, когато те свършат и 

когато керваните от чужденци пристигнат, за да ви питат за това, което сте чули и видели. Тогава 

ще им дадеш истинско свидетелство за всичко, на което те научих, и обяснение на всичко, което 

виждат забулено в мистерия. 

Удивени от яснотата на ума и словото ви, те ще ви нарекат "Деца на светлината" и ще ви кажат: 

"Вие сте щастливци, че ви наричат така, защото сте чули Божествения Учител, дори и да е било 

само с помощта на човешкия ум." 

31 Давам на хората словото си наново, за да знаят, че не са изоставени, за да се събудят чрез 

гласа на духа си и да научат, че великите божествени чудеса очакват душата след този живот. 

32 За тях съм говорил с хора и същото изпитва този, който знае как да се моли, за да влезе в 

контакт с духовното, както и този, който прониква в тайните на природата с помощта на науката. 
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По тези два начина и умът, и духът ще откриват все повече и повече, колкото повече търсят. Но 

кога ще дойде времето, когато човек ще бъде вдъхновен от любов към своето обучение и 

изследване? Само когато това се случи, работата му в света ще бъде постоянна. Докато мотивът на 

науката е желанието за власт, арогантността, материализмът или омразата, хората непрестанно ще 

изпитват упреците на отприщените природни сили, които наказват тяхната прибързаност. 

33 Ученият от това време показва пълна липса на разбиране в делата си, защото унищожава 

нации и народи, покосява с хиляди живота на своите събратя, поробва хората и превръща човешкия 

живот във вихър. Той не разбира злото, което причинява, и не осъзнава последиците от действията 

си. Ето защо ги наричам безразсъдни. 

34 Единствено Моята милост може да се притече на помощ на това човечество и затова дойдох 

да докосна сърцето на човека и да събудя душата му, за да чуе мекия глас на съвестта, който мъдро 

ще го накара да осъзнае цялото зло, което е причинил, и същевременно ще му внуши как да 

поправи грешките и злините си. 

35 Хората трябва да разберат, че всеки трябва да дойде при Мен - но не като човек, както би 

искал, а в духовно състояние. Само по този начин те ще гарантират, че делата им са насочени към 

благото на всички, така че това да бъде и в тяхна полза. 

36 Колко много хора са се възгордели от злоба, от високомерие, от суетни стремежи, колко 

много хора са се окичили с корони, макар че са жалки и духовно голи. Колко голям е контрастът 

между това, което смяташ за своя истина, и Моята истина! 

37 О, народе, ти плачеш, когато чуеш словото Ми. Кога цялото човечество ще заплаче пред 

моето откровение? Прощавам на всички вас, това е момент на благодат и хвърлям безкрайната си 

светлина върху всички светове и върху всички мои деца. 

38 Това е епохата на светлината, в която Божествената мъдрост, която е светлината на Светия 

Дух, ще освети и най-съкровените кътчета на сърцето и душата. 

39 Сега човекът скоро ще разбере откъде идва, кой се ражда на този свят, какъв е смисълът, 

задачата и целта на този живот и ще може да си обясни това, което е нарекъл "смърт". 

Сега човечеството скоро ще изостави теориите и външните форми на поклонение, за да живее 

според истината. Тогава той ще посвети съществуването си на доброто, ще Ми се покланя чрез 

делата си и когато дойде часът да напусне този свят, няма да нарича факта, че затваря завинаги 

очите на тялото, "смърт", защото знае, че това е моментът, в който душата навлиза изцяло в по-

висш живот. 

40 Когато всички разберете, че отделянето на душата при напускане на тялото е преходна 

стъпка, която е необходима за приближаване към домовете на мира и съвършенството, тогава у 

хората ще се формира истинско разбиране за реалността. 

41 Творецът е поставил човешките същества в свят, чиято природа непрекъснато еволюира, но 

винаги се развива към съвършенство. 

Но хората, които живеят в лоното на тази природа, не се развиват в хармония с нея, защото не 

се стремят към морално усъвършенстване, не копнеят за усъвършенстване на душата си, която е 

същността и причината за тяхното съществуване. 

42 Развитието на човека, неговият прогрес, наука и цивилизация никога не са имали за цел 

възхода на духовната душа, която е най-висшето и най-благородното нещо в света. 

съществуват хора. Неговите стремежи, амбиции, желания и 

Загрижеността винаги е имала своята цел в този свят. Тук той е търсил знания, тук е трупал 

съкровища, тук се е сдобивал с удоволствия, почести, награди, властови позиции и отличия, тук е 

искал да намери своята слава. 

Затова ви казвам: Докато природата напредва стъпка по стъпка, без да спира, в своя закон на 

непрекъснато развитие към усъвършенстване, към съвършенство, човекът е изостанал, не е 

напреднал; оттук и ударите на съдбата му на земята, оттук и изпитанията, препятствията и ударите, 

които среща по пътя на живота си. Защото вместо да бъде в хармония с всичко, което го заобикаля 

в живота му, и да се грижи да стане господар на всичко чрез възходящо развитие на душата си, 

както Господ е заповядал от самото начало, той иска да стане господар чрез низшите страсти като 

алчност, високомерие и омраза. Но без да го осъзнава, той сам наказал суетата си, като паднал от 
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мястото си на господар и принц над всичко, което Бог поставил под неговата воля, и станал слуга, 

роб и дори жертва на всички природни сили, които го заобикаляли. 

43 Вземете решение да опознаете първо себе си, като потърсите същността в сърцевината на 

своето същество, и ви уверявам, че ще се почувствате просветлени, когато откриете, че преди 

всичко сте духовни души, деца на Бога. 

44 Моето Слово ти отваря вратите на духовното познание, за да можеш да натрупаш в сърцето 

си нещо от това, което Отец пази в съкровищницата Си за Своите деца. 

45 Човекът носи в себе си духовна душа, която е носител на много дарове и божествена слава, 

и именно Божието слово, Неговото учение, го прави достоен да придобие тази благодат. 

46 Колко много е деградирало човечеството в своя материализъм, колко много сълзи е 

трябвало да пролее заради безразличието си към високото, към чистото и истинското! 

47 Духовната душа се стреми към добродетелта, а телесната обвивка - към греха и двете се 

борят помежду си, без да могат да постигнат хармония. Затова с Моето Слово Аз научих и двамата 

как да се обединят в един идеал, като дадат на душата своето по справедлив начин, а на света - 

своето. 

В "плътта" се намират инстинктите, страстите и склонността към материалното, защото оттам 

произхождат. Затова ви е необходимо учение, което да разчувства струните на човешкото сърце, да 

го облагороди и възвиси, без да го отклонява от изпълнението на законите, които управляват 

човека на земята. Благодарение на това учение душата ще може да се издигне до Вечното, до онова 

царство, в което е нейният произход. 

Ако успее да надделее над "плътта" и света, след това, когато вече се е освободила от човешката 

телесна обвивка, ще ѝ бъде по-лесно да се издига от ниво на ниво, да се приближава все повече до 

Отца и следователно да напусне света, който е обитавала и който я е поробвал все повече. 

48 Искрата на духа, която прави човека подобен на неговия Създател, ще се приближава все 

повече до безкрайния пламък, от който е произлязла, и тази искра ще бъде светло същество - 

съзнателно, излъчващо любов, изпълнено със знание и сила. Това същество се радва на състояние 

на съвършенство, в което не съществува и най-малката болка или страдание, в което цари 

съвършено и истинско блаженство. 

49 Ако това не беше целта на вашия дух, наистина ви казвам, Аз нямаше да ви известя Моето 

учение чрез толкова много учения, защото тогава законът на Първата епоха щеше да ви е 

достатъчен, за да живеете в мир на земята. Но ако се замислите, че съм живял сред хората и съм им 

обещал безкрайно по-добър свят отвъд този живот, и ако освен това си спомните, че обещах да 

дойда отново в друго време, за да продължа да ви говоря и да ви обясня всичко, което не сте 

разбрали, ще стигнете до извода, че духовната съдба на човека е по-висока, много по-висока от 

всичко, което можете да очаквате, и че обещаното блаженство е безкрайно по-голямо от това, което 

можете да си представите или представите. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 278 
1 Възлюбени ученици, още веднъж ви казвам: Внимавайте и се молете, защото тялото е слабо 

и в своята слабост може да заблуди душата. 

2 Душата, която знае как да живее будно, никога не се отклонява от пътя, който нейният 

Господ й е начертал, и е способна да използва своето наследство и дарби, докато не постигне 

висшето си развитие. Това същество трябва да напредва в изпитанията, защото живее бдително и 

никога не се оставя да бъде доминирано от материята. Този, който бди и се моли, винаги ще излиза 

победител от житейските кризи и ще върви по житейския път с твърда крачка. 

3 Колко различно е поведението на човек, който забравя да се моли и да бди! Той доброволно 

се отказва да се защитава с най-добрите оръжия, които съм дал на човека, а именно вярата, 

любовта и светлината на познанието. Той е този, който не чува вътрешния глас, който му говори 

чрез интуицията, съвестта и сънищата. Но сърцето и умът му не разбират този език и не вярват на 

посланието на собствения му дух. 

4 Ако човек живееше съзнателно с оглед на висшия живот, който съществува и вибрира над 

него, и ако умееше да се съветва с духа си - колко много неудобства би си спестил, от колко много 

пропасти би се избавил. Но през целия си живот той се обръща за съвет към онези, които нямат 

решение на неговите съмнения и несигурност: учените, които са проникнали в материалната 

природа, но не познават духовния живот, защото душата в тях е изпаднала в летаргия. 

5 Душата на човека трябва да се събуди, за да намери себе си, да открие всички способности, 

които са й поверени, за да я подкрепят в борбата. 

6 Днес човекът е като малко, мършаво листо, паднало от дървото на живота, и е играчка на 

ветровете, подвластен на хиляди превратности, слаб пред силите на природата, крехък и жалък 

пред лицето на смъртта, докато би трябвало да бъде господар на земята като принц, изпратен от 

Мен да се усъвършенства в света. 

7 Дойде времето на пробуждането, когато трябва да побързате да потърсите истината и да се 

върнете по пътя, по който са ви довели амбицията, отчаянието и невежеството ви. 

8 Не бягайте от Моята светлина, която се появява, за да разтърси света със своите откровения. 

Скоро ще видите как на духовния небосклон сияе спасителната звезда на този корабокрушенски 

свят - човечеството, изгубено в сенките на материалистичния, безплоден и егоистичен живот, 

защото се е отклонило от закона, който е същността на вашия живот. 

9 Блажени хора: Не се ли разтърсват сърцата ви, когато ви говоря така за човечеството? Не се 

ли сещате веднага за трудната мисия, която трябва да изпълните? 

10 Говоря ви така, за да се подготвите. Защото сега е близо времето, когато Моите пратеници и 

Моите емисари ще се появят в света и сред тези емисари ще бъдат някои от вас, някои от онези, 

които са чули Моето слово в тази Трета епоха. 

11 Само чистите по сърце могат да тръгнат по земите и народите, за да разпространяват моето 

послание, защото само те са достойни да свидетелстват за истинността на това дело. 

12 Когато тези емисари се отправят към земите, които ги очакват, целият религиозен 

фанатизъм вече трябва да е угаснал в сърцата им, да нямат и най-малкото желание за ласкателство 

или възхищение, нито пък ръката им да се осмелява да се оцапа с парите на света за делото на 

любовта, което извършват. Те не бива да продават чудеса, нито да определят цена на любовта 

помежду си. Те трябва да бъдат слуги, а не господари. Ще дойде време, когато ще разберете 

величието на истинското смирение, и тогава ще осъзнаете, че всеки, който е знаел как да бъде 

слуга, всъщност е бил свободен в задачата си да върши добро и да разпространява милосърдие, и 

че вярата, увереността и мирът са го съпътствали в живота му. 

13 От друга страна, онзи, който се е смятал за цар и господар, без да е заслужил да бъде такъв, 

е - дори ако народите лежат в краката му - роб, е нещастник, защото няма нито покой, нито мир, 

нито сигурност, нито вяра. 

14 Ако искате истинско насърчение в духовната борба, обърнете се към ближния си и ще 

почувствате дълбоко удовлетворение, неописуемо щастие, несравнимо по-голямо от 

удоволствията, които светът може да ви предложи, всеки път, когато утешите скърбящ, излекувате 
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болен или спасите изгубен човек. Ако някога вашето човешко и малко сърце изпита подобна 

радост, то е защото душата ви се е борила и е възкръснала. 

15 Откривам този таен въпрос в сърцето ви: "Какво ще стане с нас, когато ни липсва топлината 

на това Слово?" Причината за това е, че душата ви очаква времето на болката, която ще разпадне 

света от момента, в който моето проявление приключи. 

16 Казвам ви: Ако следвате моите учения, няма от какво да се страхувате. Защото всеки, който 

върви по Моя път, Моята светлина го осветява и той има Моя мир. Бъдете загрижени за онези, 

които са забравили да се молят, за онези, които не изпитват милосърдие в сърцата си, за онези, 

които не познават духовните дарби, които притежават. Молете се за всички тях. 

17 Научете се да се молите, накарайте ближните си да разберат, че техният дух е този, който 

трябва да общува със своя Създател, така че да осъзнаят, че молитвите им почти винаги са вик на 

тялото, израз на страх, доказателство за липсата на вяра, за бунта или за недоверието им към Мен. 

18 Накарай ближните си да разберат, че не е нужно да умъртвяват или разкъсват телата си, за 

да раздвижат духа ми, да събудят състраданието или милосърдието ми. Онези, които си налагат 

телесни страдания и покаяния, го правят, защото нямат и най-малкото познание за това кои са най-

приятните жертви за Мен, нито пък имат представа за Моята любов и милосърдието на вашия 

Отец. 

19 Мислите ли, че са необходими сълзи в очите ви и болка в сърцата ви, за да се смиля над вас? 

Това би означавало да Ми приписвате твърдост, безчувственост, безразличие, егоизъм. Можете ли 

да си представите тези недостатъци в Бога, когото обичате? 

20 Колко малко сте се опитали да Ме опознаете! Причината е, че не сте обучили ума си да 

мисли в хармония с Духа. 

21 Говоря ви много за молитвата, защото е необходимо да откриете всички сили и ефикасност, 

присъщи на молитвата. Защото е дошло времето вашият дух да изпълни великата мисия в света, 

която му е отредена, и молитвата е най-прекрасното оръжие за тази борба. 

22 Който умее да се моли, е Божи войник, защото одухотворяването му го прави непобедим. 

Оръжията му работят, без светът да забележи. Неговата светлина осветява тъмнината, силата му 

осуетява лошите намерения, а любовта му сее мир. Той не се нуждае от материални средства, за да 

изпълни мисията си, а я изпълнява и действа така, сякаш вече е в духовното. 

23 Дадох на човечеството необходимото време за духовното му пробуждане и това време е към 

своя край. То трябва да направи само още няколко крачки по пътищата на света, след което ще 

спре, за да влезе с желание в Царството на любовта. 

24 Все пак ще видите как един могъщ човек се втурва към друг могъщ човек, за да го унищожи 

и да остане господар на земята. Те не осъзнават, че властта, към която се стремят, няма да им бъде 

предоставена, защото са преминали границите на свободната воля. 

25 Ако в края на битката някой все още стои изправен и иска да изкрещи вика на победата, той 

ще види, че царството му се състои от руини и трупове, че световната му империя се състои от 

мизерия и смърт, и това ще бъде краят на войните в света. 

26 Тогава човекът няма да може да твърди, че в Мен е намерил пречка за своята наука или враг 

на своя стремеж към власт и на своето желание за величие. Защото го оставих да стигне до края, до 

предела, защото знаете, че всичко човешко си има граници. 

Човекът е създал свят според своите представи и сам го е разрушил, защото основите му не са 

били здрави. В какво ще може да Ме обвини? Но когато болката е най-голяма и сърцето му е 

ужасено от резултата на делата му, тогава той ще извика за милост и прошка, защото само в този 

момент душата ще излезе от тъмницата, в която е била затворник, за да избухне в желание за Онзи, 

когото е забравила, или ако някога си е спомнила за Него, то е било само за да не се довери на 

Неговата сила. 

27 Човекът ще познае Моята справедливост, а не Моето възмездие. Защото, ако това чувство 

съществуваше в Мен и Аз го изхвърлях върху човечеството, вместо да го пречистя, щях да го 

опетня. Но моето правосъдие има задачата да възстанови чистотата на душата ти. 

28 Вижте как Аз - докато хората подготвят своята гибел - осигурявам всичко за тяхното 

спасение и възкресение, дори ако за това трябва да преминат през горнилото на неизмерими 
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страдания, които са необходими, за да укрепят душите в тяхното покаяние и решимостта им да 

останат верни на Закона. 

29 Всички ще бъдат спасени от Моята любов, на всички ще дам възможност да се върнат при 

Мен и тогава ще разберете, че Всемогъщият и окончателният победител съм Аз. Но Аз няма да 

царувам над победени, нито над мъртви, нито над унизени: Моята победа ще бъде истинска, 

защото ще царувам над победители. 

30 Вие сте като парк, на чиито тревни площи, поддържани от Мен, не съм позволил да 

израснат плевели. Оставих храстите да растат, пъпките да поникват и чашките да се отварят, за да 

може посетителят да се наслаждава на гледката им, а разхождащият се да намери убежище от 

променливото време и да си почине в сянката на дърветата. 

31 Понякога вашият мир се превръща в борба, тревога или страх. Това се случва, когато бурята 

връхлети полята и градините, разклати дърветата и обезлисти цветята. След това питате какво е 

значението на тези изпитания. Но Аз ви казвам, че вихрушката кара лошите плодове и сухите листа 

да падат от дърветата и отвява от градината всичко, което не бива да съществува в нейното лоно. 

32 Когато тази градина разцъфне и даде плодовете си според Моята воля, Аз ще отворя 

портите й и ще поканя жителите на други провинции да влязат в нея, за да им дам плодовете, които 

най-много им харесват, за да ги занесат в своите провинции. 

33 Благославям дърветата, които, въпреки че бяха блъснати от урагана, успяха да останат 

непоклатими и които, въпреки че клоните им бяха обезлистени за кратко, скоро отново се покриха 

със зеленина. 

34 Когато изпитът приключи, с изумление видяхте, че гнилите плодове и сухите листа са 

паднали от дървото. 

35 Дадох ви силата да издържите изпитанието и ви дадох светлината, за да разберете смисъла 

на тези божествени уроци. 

36 Ако ви попитам кои са тези лоши плодове, които дървото ви понякога ражда, какво бихте 

ми казали? Веднага ще Ми отговорите, че това са вашите братя и сестри, които не работят искрено, 

които не са се обновили, които не Ми предлагат нищо добро. Но аз ви казвам, че лошите плодове 

не са ваши братя и сестри, че не те са тези, които вихърът отвява от градината. Лошите плодове са 

лошите навици, лошите чувства, грешките, които допускат в Моята работа. А сухите листа са 

всички онези излишни действия на поклонение, които все още продължават да са обичайни сред 

моите ученици, като външни форми на поклонение, обреди, символични действия и поведение, 

които принадлежат на едно много далечно минало, но днес вече са като сухи листа без сок, които 

са паднали от дървото на живота. 

37 Ако Моето учение смяташе някого от вас за лош плод, недостоен да бъде на дървото на 

Моята справедливост и Моята любов, то не би било истинско, защото не би проявило милост към 

този, който действа незаконно, не би проявило любов към нуждаещия се и не би имало власт да го 

обърне. 

38 Знаеш, че Аз не прогонвам никого и не изгонвам нито едно от Моите деца, но изгонвам от 

сърцето му всяка нечестивост и го уча да изхвърли от пазвата си всяко зло, което му пречи да 

изпълни истинския Ми закон. 

39 Ако трябваше да отхвърлям несъвършените и да приемам само добрите и праведните - 

наистина ви казвам, че никой от вас нямаше да бъде избран от Мен, защото всички вие сте 

несъвършени и не намирам нито един праведен човек сред вас. 

40 Величието на моето учение е в спасението на грешниците. 

41 Благодарете на вашия Отец, защото Той е този, който ви обяснява Своите учения, защото 

човечеството изопачава Моите учения, като прави така, че безкрайно справедливото да изглежда 

като несправедливо. 

42 Вие представлявате моята градина. Моята дума те подхранваше. Но все още не сте 

разцъфнали, нито сте дали плод. В интерес на истината ви казвам, че цветята на вашата градина ще 

се разтворят само когато се обменяте от дух на дух, а плодовете на вашето дърво ще узреят само 

когато делата ви съдържат истинност, любов, знание, когато имат живот, храна и добър вкус. 
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43 Още веднъж ви казвам, че това Трето време, когато сте Ме чували чрез човешкия интелект, 

е било само етап на подготовка или формиране - проява на Моето Слово, на Моя Дух, но все още 

човешка и материализирана. Затова ви казвам, че тази форма на общуване не може да бъде цел на 

вашите духовни стремежи. 

44 Тази прокламация е стъпката, която ви позволи да направите още едно стъпало по пътя, 

който ви приближава към съвършеното общение. 

45 Често ви говоря за това, за да може, когато дойде краят на настоящия период, да направите 

крачката към новото време без притеснение. Тогава ще се убедите, че носителят на гласа не е 

абсолютно необходим, за да получите моето божествено застъпничество, защото то ще се спусне 

върху всяка душа. 

46 Чрез тази светлина ще получавате моите заповеди, ще усещате моето присъствие и ще 

чувате моя глас. 

47 В този момент неофитът ще се превърне в ученик, той вече няма да е онзи, който е извикал 

своя Господ и Му е казал: "Отче, ела при мен, помогни ми, възкреси ме". Тогава той ще бъде този, 

който става и се приближава до своя Отец, за да Му каже: "Възлюбени Учителю, Отче мой, тук 

съм, готов да Те чуя и да приема от Теб Твоята Божествена воля." 

48 Разберете, хора, че това, което съм ви разкрил чрез тези гласоподаватели, не е и не може да 

бъде всичко, което имам да разкривам на хората. 

49 Аз съм разкрил много неща чрез тези уста, но това не е моята тайна съкровищница, не е 

цялата книга на моята мъдрост. Пак ви казвам: това беше подготовката, въвеждането във времето 

на одухотворяването. 

50 Започнали сте да разгръщате дарбите си, но няма да се разгърнете напълно, докато това 

слово не бъде прекратено. 

51 Засега нека се подготвите от Мен, така че когато чуете последното от Моите поучителни 

обръщения, сред народа Ми да има тържество, а не скръб, защото вече няма да Ме чува в тази 

форма. 

52 През душата ти ще премине споменът за онези времена, когато народът е чувал гласа на 

Йехова в гръмотевиците и е виждал светлината му в светкавиците, когато е получавал закона, 

издълбан в камъка, а хлябът на вечния живот е бил символизиран в манната. 

53 Духът ви ще ви напомня за Моето присъствие в този свят, когато живях с вас, станах човек, 

за да бъда видян, чут и разбран, за да събудя спящите ви души чрез чудото на Моите чудеса, за да 

ви дам доказателства за Моята любов. И за да намериш вяра, Аз ти дадох всичко, което поиска от 

Мен: прошка, търпение, чудеса, благословии, кръв и живот. 

54 Ще си спомните и времето, когато имахте това проявление чрез Моите предаватели или 

носители на глас, които правеха словото Ми чуваемо и го приспособяваха към способността за 

разбиране на всички, за да бъде разбрано. 

55 Тогава ще плачете от тъга и от радост: От тъга, когато осъзнаеш своята бавност, с която си 

вървял по духовния път, и заради коравосърдечието си, което винаги е принуждавало Отец да се 

спусне към твоята мизерия и нещастие. Плачът ви ще се превърне в радост, когато разберете, че 

въпреки своята бавност вече сте стигнали до портите на Новата епоха, в която вече няма да 

жертвате своя Отец, в която вече няма да Го викате и да Го молите със сълзи да ви спаси от гибел, 

защото вече ще знаете как да отидете при Него, да говорите с Него и да Го чуете с душата си. 

56 Защо трябва да има болка в последния момент на това проявление, след като този ден 

бележи началото на нов период на по-голяма светлина и съвършенство? Казвал съм ви, че искам 

този ден да бъде духовен празник сред Моя народ. 

57 Истина ви казвам, че съм ви приготвил още по-велики учения от тези, които ви разкрих до 

днес. Но кога ще можете да проумеете и разберете всичко, на което ви учих и което ви разкрих в 

Словото на Носителите на гласове? Кога ще Ми кажете, че вече сте разбрали същността на това 

учение? 

58 Бъдете спокойни, защото ако наистина се посветите на изучаването и практикуването на 

Моето Слово, ще бъдете водени от Мен до края на пътя. Помнете, че Аз съм светлината, която 

осветява пътя ви. 
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59 Хора, искам да разпознаете благословеното наследство, което сте получили от милостта на 

вашия Отец още от самото начало. Оттогава вие сте белязани да свидетелствате за Моята истина 

през Третата епоха. Моята светлина те следваше по всички пътища на дългото ти странстване. 

60 Вие бяхте подготвени, за да можете в момента на получаване на това послание да Ме 

разпознаете и да не позволите на съмнението да ви отдалечи от Мен. Ето защо понякога, когато се 

замислите, се учудвате, че сте успели да се освободите от много връзки, които са ви свързвали. Не 

можеш да съжаляваш за стъпката, която си направил, защото си разпознал яснотата на Моето дело 

и добротата на Моето слово. Всички вие много добре знаете пътя, по който вървите, и какво 

правите в момента. В моите откровения няма тайни, нито двусмислици в думите ми. 

61 Яснотата и изчерпателността на моите учения ще накарат духовната ви душа постепенно да 

разкрие онова, което Отец й е поверил, и да разгърне дарбите, които са били скрити дълго време. 

Бяхте заспали и едва сега разбрахте, че сте видели моята светлина. Не аз ви изненадах, а вие 

самите. Не съм бил тайна за децата си, но вие все още криете много тайни. Ето защо дойдох да ви 

помогна, за да узнаете истината в пълнота. 

62 Благодарете на своя Господ, защото отново сте на пътя, но не се задоволявайте с това. 

Помнете, че Аз ви предложих пътя, за да дойдете при Мен по него. Вие сте ученици на духовно 

учение, чиято цел все още смятате за далечна. Но Моето учение ви подкрепя, Моето слово ви 

насърчава и Моята милост ви укрепва, така че да няма провал сред вас. Защото ще пожънете 

реколтата си едва когато достигнете върха на одухотворяването. 

63 В момента Моето Слово осветява земята, то току-що е дошло в предсказаното време и 

макар че само малцина са свидетелите на това послание, ако ги сравните по брой с човечеството, 

ще дойде ден, когато Моето Слово ще прозвучи по целия свят. 

Досега бяхте доволни да Ме слушате. Но след като Моето проявление приключи, сред вас ще се 

появят учениците, които са изучавали Моето учение и следят за неговата същност, които по 

решителен и ясен начин ще се погрижат в тази работа да бъдат извършени такива дела на любов, 

които да убедят хората. 

64 Днес все още виждам мнозина в грешка, защото добавят към моето учение обреди и 

традиции, които не му принадлежат. Но само след вашето изучаване ще настъпи пречистване и 

истинност във вашето богослужение и богослужебни действия, а оттам и духовно единство на 

хората. 

65 Сега вярвате, че разбирате отговорността, която носите, и вярвате, че осъзнавате величието 

на тази работа. И все пак ви казвам, че ще получите това разбиране едва след това време на учение 

и след като сте размислили върху това, което сте чули. 

66 В моите думи ще намерите всичко, което е изразено, и в нито един момент няма да откриете 

неяснота или двусмислие. Но ще трябва да посветите известно време на размисъл върху това 

послание, за да можете да предложите на човечеството Благата вест на сияйна светлина, мир и 

истинска утеха. Това е мисията, която ви е отредена, о, хора, като свидетели на това откровение. 

Затова ви помолих да дадете отчет за този отдавнашен ангажимент пред Отец. 

Гледайте, молете се и се подготвяйте, за да можете да предавате Словото Ми в цялата му 

чистота. Истина ви казвам, че ако я предадете по този начин, тя ще победи, защото тогава ще може 

да устои на всяко осъждане, враждебност и проверка. Но тези, които го оповестяват, ще трябва да 

го засвидетелстват с делата си, за да могат да устоят на унизителните присъди и изпитанията, на 

които ще бъдат подложени. Ще постигнете това, ако сте способни да прилагате думите ми в живота 

си без фанатизъм или тайнственост. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 279 
1 Вървиш по трънлив път и при всяка болка чуваш гласа на съвестта, който ти казва, че все 

още си далеч от изпълнението на закона на твоя Отец, и затова се препъваш. 

Духовната душа запазва интуитивното знание, че е излязла от лоното на Твореца преди много 

време, и знаейки, че все още има да извърви дълъг път и трябва да пътува, за да се върне в 

началната си точка, тя се посвещава на молитва, знаейки, че поне в този момент може да осъществи 

контакт със своя Баща. Душата знае, че в молитвата намира утеха, която я гали, укрепва и лекува. 

2 Благославям онези, които се молят. Колкото по-духовна е молитвата им, толкова по-голям 

мир ги карам да чувстват. Лесно можете да си обясните това, защото онези, които, за да се молят, 

се нуждаят от коленичене пред образи или предмети, за да почувстват присъствието на 

Божественото, няма да могат да изпитат духовното усещане за присъствието на Отца в сърцата си. 

3 "Блажени са онези, които, без да виждат, вярват", казах някога и сега го казвам отново, 

защото онзи, който затваря очите си за нещата от света, ги отваря за духовното, а онзи, който вярва 

в Моето духовно присъствие, трябва да го почувства и да му се наслади. 

4 Кога земните хора ще престанат да отказват на духа си блаженството да Ме усеща в сърцето 

си чрез пряка молитва или - което е същото - чрез молитва от дух към дух? Когато моята светлина 

осветява живота на хората, когато те познават истината и разбират грешките си. 

5 Сега е подходящото време да се молим и да размишляваме, но без фанатизъм и 

идолопоклонничество, а със спокойно и дълбоко размишление върху Моето божествено слово. 

6 Всички часове и всички места могат да бъдат подходящи за молитва и медитация. Никога не 

съм ви казвал в моите учения, че има места или моменти, специално предназначени за това. Защо 

да се молите на определени места в света, когато вашият дух е по-велик от света, който обитавате? 

Защо да се ограничавам до образи и толкова ограничени места, когато съм безкраен? 

7 Най-сериозната причина за духовната нищета на хората и земните им удари на съдбата е 

несъвършеният им начин на молитва, затова ви казвам, че това осъзнаване трябва да достигне до 

цялото човечество. 

8 Вие стоите пред портите на Духовната епоха. Затова не се учудвайте, че ви говоря много за 

това, което принадлежи на духа. 

9 Никой не бива да се изненадва от новото ми послание и от значението на думата ми. Защото 

пророците от Първата епоха, както и Христос от Втората епоха, обявиха с най-голяма яснота 

епохата, която преживявате днес. 

10 Мнозина са преминали през света, защото са осъзнали, че сега е времето за изпълнение на 

тези пророчества. Но трябва да ви кажа, че не всички са разбрали смисъла на Писанията, тъй като 

им дават материално тълкуване, подобно на това, което евреите са давали на идването на Месията 

и Неговото царство. 

11 Когато бях на земята, ви казах: "Моето царство не е от този свят." При друг случай казах: 

"Трябва да се отдалеча от вас, защото ще ви приготвя жилище, в което ще се настаните." 

12 И така, ученици, ако Аз дойдох с Учение, което говореше за по-висш живот, което 

разкриваше Духовния живот и ви показваше пътя за достигане на същия на него - път, който трябва 

да разберете, който е бил не само Моето Слово, но и Законът на Първата епоха и всички 

пророчества, предадени ви от Моите пратеници, които са говорили на хората за Духовния живот - 

защо приехте Божествения смисъл на тези откровения материално? 

В минали времена съм говорил на хората с притчи и алегории, защото нито душите, нито 

интелектуалните органи са били способни да приемат светлината в пълнота. Затова е било 

абсолютно необходимо да се пренесат този език, тези фигури и притчи в духовния свят и да се 

тълкуват духовно, докато се открие истинското им значение. 

13 "Моето царство не е от този свят" ви казвам отново. Моето царство е в духовната сфера, 

защото по същество Аз съм дух. Но тъй като вие сте деца на това Същество, съвсем естествено е да 

принадлежите и към това царство. 

За да го постигнете, Аз ви вдъхнах учение и ви разкрих мъдрост, която ще ви издигне над 

човешкото ви състояние и ще ви приближи стъпка по стъпка към Духовното царство. 
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14 Молете се и размишлявайте, хора, и няма да изпаднете в заблуда, нито ще бъдете объркани 

от някого. Защото вие сте семето на Новата епоха, защото идвате на невидимата планина, за да 

чуете гласа на вашия Отец. 

15 От тъмнината и бездните сега се издигат души, за да увеличат редиците на Божия народ, в 

чиито деца е семето на Авраам, Яков, Мойсей, Илия и всички онези, които са знаели как да почитат 

името на своя народ и да прославят името на своя Бог с делата си. 

16 Един глас ви е събудил - мил и утешителен глас, който ви призовава в царството на 

светлината и живота, но който може да се превърне в правосъдие, ако решите да продължите да 

унижавате душата си и да не се подчинявате на закона. 

17 На послушните и смирените словото ми казва: Стойте твърдо, защото ще спечелите много 

от моята благодат и ще извършите много за вашите братя и сестри. На глупавите гласът ми казва: 

Ако не се възползвате от тази благословена възможност да избягате от мръсотията на греха или от 

тъмнината на невежеството, в което живеете, ще видите как над душата ви ще преминат времена и 

векове, без да знаете какво е донесъл Господ в Своето послание, нито какви са духовните дарове, 

които е открил на Своя народ. 

18 Вярно е, че за всички ще дойде подходящо време да се спасят и да се издигнат до висините. 

Но горко на онзи, който отлага този ден! Горко на онзи, който изпуска възможностите да постигне 

развитие на душата си, защото се е посветил на дреболиите на този свят! Той не знае колко дълго 

ще продължи времето, през което ще трябва да чака нова възможност, нито пък знае колко горчива 

ще бъде наградата му. В това няма и най-малкото възмездие или най-мекото наказание от страна на 

Отца, а Неговата строга и неумолима справедливост. 

19 Знаете ли днес, откакто дойдох сред вас, дали не сте пропуснали или не сте се възползвали 

от предишни възможности и знаете ли колко време душата ви е чакала, за да получи тази нова 

възможност да изпълни мисията, която й е поверена отдавна? Какво знае сърцето или умът ви за 

миналото на душата си, за нейната съдба, дългове, задачи и изкупления? Нищо! Затова не бива да 

прекъсвате съвършенството на душата и да я изкушавате с любов към благата на света. Тя трябва 

да следва друг път, други цели, други идеали. 

20 Това са първите дни на една епоха, която залязва с блясък в човечеството. Тя се появява 

сред бури, светкавици, трусове и болка. Но тъмните облаци ще се разпръснат и светлината на 

истината ще засияе в цялото си величие. 

21 Днес все още живеете в мрачните дни, които предшестват светлината. Въпреки това, 

използвайки малкото просветления на вашето облачно небе, тази светлина прониква с късите си 

лъчи светлина, които достигат до някои точки на земята, докосвайки сърцата, разтърсвайки и 

пробуждайки душите. 

22 Всички, които са били изненадани от тази светлина, са спирали по пътя си, за да се запитат: 

"Кой си ти?" И Аз им отговорих: "Аз съм Светлината на света, Аз съм Светлината на вечността, Аз 

съм Истината и Любовта. Аз съм Онзи, Който обеща да дойде отново да ви говори - Онзи, за когото 

се казва, че е "Словото" на Бога." 

23 Подобно на Саул по пътя за Дамаск, те смириха цялата си гордост, преодоляха 

високомерието си и смирено снишиха лицата си, за да Ми кажат със сърцето си: "Отче мой и 

Господи, прости ми. Сега разбирам, че съм Те преследвал, без да знам за това." 

24 От този момент нататък тези сърца се превръщат в малки последователи. Защото в тази 

Трета епоха досега сред новите ми ученици не се е появил апостол с висотата на онзи, който така 

Ме преследваше в моите ученици и след това Ме обикна с такава пламенност. 

25 Вие сте малки подражатели и последователи на онези, които са написали своята духовна 

мисия в света с велики дела на любов, оставяйки своя отпечатък до този на този, когото са обичали 

толкова много и за когото са умрели: Техният учител. 

26 Говоря ви за миналите времена понякога в общи линии, а друг път - подробно, за да се 

научите да черпите от великите примери на учението духовния смисъл, който е безсмъртен и 

неизменен. 

27 Тук е моето сърце, отворено за всяка молба, всяка грижа, всяко поверително съобщение! 
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28 За вас аз съм баща, учител, приятел, медицинска сестра, лекар и съветник. Положи пред 

Мен всичките си нужди, изсуши сълзите си, повери Ми надеждите и желанията си, направи Ме 

свой довереник. 

29 Молете се, деца мои, защото чрез молитвата човек придобива мъдрост, здраве и сила. 

30 Искам да станете истински Мои ученици - същества, които са наясно със съдбата си - хора, 

които знаят как да издигнат душата си, за да не се препънат на земята. 

31 Който се моли, не се страхува от пропасти или скали, душата му е винаги весела. 

32 Щом всички живеете по този начин, ще сте построили светилище на любовта към вашия 

Отец, в което ще звучат звуците на духовна хвалебствена песен, свидетелстваща за братство, 

възвишеност и хармония. 

33 Вие все още сте под мое ръководство, така че когато срещнете труден изпит по пътя си, да 

научите от моето Слово процедурата за преминаването му. Защото тези днешни новаци утре ще 

бъдат ученици и дори учители. Ето защо те имат много да учат сега. 

34 Ще оформя сърцето ви, ще обуча ума ви и ще изгладя емоциите ви, за да ви изпратя да 

свидетелствате за Моето идване в Третата епоха. 

35 Моето ново Слово все още не се е разпространило на земята. Преди да влезе в сила, Аз 

давам на народите предварителни знаци за Моето идване. В момента духовният свят изпълнява 

задачата да пробуди хората за реалността на духовния живот. 

36 Тук, сред вас, Аз се изявих подробно. Не можете да кажете, че това са били само намеци 

или знаци. Защото Моето Слово чрез човешкия ум е ясно и отчетливо, въпреки че е само 

подготвително послание за постигане на диалога между духовете. 

37 Разбира се, моето слово чрез тези носители на глас е обширно и задълбочено наставление. 

Той потвърди вече разкрити истини, както и направи нови разкрития. 

38 Говорих ви за духовната съдба, за еволюцията на съществата, за прераждането и за 

възстановяването на душата. Говорил съм ви за различните етапи на изпитания и обучение, които 

човечеството е преминало на Земята, символизирани в книга, запечатана със седем печата. Разкрих 

ви, че сега е Третата епоха, в която идвам при вас в дух, защото намирам, че сте способни да 

усещате Моето духовно присъствие, и ви казах, че можете да обобщите целия Закон в две 

заповеди: да обичате вашия Отец и да се обичате един друг. 

39 Помислете и ще разберете, че те не бяха знамения, които ви дадох, а голяма проява на 

Моята бащинска любов. 

40 Тези, които са получили само знаци, са други народи - онези, които не са изтрили от 

сърцата си обещанието ми да дойда отново, които изследват пространството и се вслушват в 

смисъла на всички велики събития - с надеждата да могат да кажат: "Учителят е близо". 

41 Колко малко се интересува светът от Моето ново проявление! Колко малко са тези, които се 

събуждат и Ме очакват, и колко много са тези, които спят! 

42 За тези, които живеят в очакване на Мен, мога да ви кажа, че не всички познават 

действителната форма на Моето присъствие в момента. Защото, докато някои под влияние на 

древните вярвания смятат, че се връщам в света като човек, други вярват, че трябва да се появя в 

някаква форма, видима за всяко човешко око, а малцина само се досещат за истината и подозират, 

че Моето идване е духовно. 

43 Докато едни се чудят каква форма ще приема, в кой час или ден ще се покажа на земята и на 

кое място ще се появя, други казват, без да мислят за конкретни прояви или времена: "Учителят 

вече е сред нас, Неговата светлина, която е Неговият Дух, ни залива." 

44 Когато това послание достигне до всички сърца, за някои от тях то ще бъде момент на 

радост, защото ще намерят в него потвърждение на всички свои предчувствия и вяра. Други обаче 

ще отричат истинността на моето послание, защото няма да го намерят в съответствие с това, което 

са вярвали, че ще се случи, и с начина, по който то ще бъде разкрито. 

45 Помислете за всички тях, възлюбени хора, и знайте, че очакването е мъчително за тези души 

и че докато те страдат, когато мислят, че това време може да не е времето на Моето завръщане, вие 

се освежавате ден след ден с Моето слово. Колко голяма ще бъде отговорността ви пред 

човечеството, когато тя приключи! 
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46 Събудете се, хора, и събудете другите народи на Земята - това е всичко, което трябва да 

направите сега. Аз ще се разположа с всички - в "облака", както ви обещах, и всички ще Ме видят. 

47 Защо да мислите, че Моето идване в духа няма никакво значение? Помнете, че след смъртта 

си като човек продължих да говоря на учениците си и им се показах като духовно същество. 

48 Какво щеше да стане с тях без тези прояви, които им дадох, които укрепиха вярата им и им 

вдъхнаха нов кураж за мисионерската им задача? 

49 Картината, която представиха след заминаването ми, беше тъжна: По лицата им 

непрестанно се стичаха сълзи, от гърдите им всеки миг се отронваха ридания, молеха се много, а 

страхът и разкаянието им тежаха. Те знаеха: един Ме беше продал, друг се беше отрекъл от Мен, а 

почти всички Ме бяха изоставили в часа на смъртта. 

50 Как биха могли да бъдат свидетели на този Учител на всяко съвършенство? Как са имали 

смелостта и силата да се изправят срещу хора с толкова различни убеждения и начини на мислене 

и живот? 

51 Точно тогава Моят Дух се появи сред тях, за да облекчи болката им, да разпали вярата им, 

да разпали сърцата им с идеала на Моето учение. 

52 Придадох на духа си човешка форма, за да го направя видим и осезаем сред учениците, но 

присъствието ми все още беше духовно, и вижте какво влияние и значение имаше тази поява сред 

моите апостоли. 

53 Истина ви казвам: днес не съм направил духа си човек, както тогава, защото духовното ви 

развитие е различно. Въпреки това, макар че присъствието Ми е едва доловимо и недосегаемо, то 

се усеща от всички тук, без да е необходимо вашите смъртни очи да удостоверяват, че Учителят е 

сред вас. 

54 Душата има висши сетива, чрез които можете да усещате, разпознавате и разбирате 

духовното. Искам да възприемате присъствието ми именно чрез тази чувствителност. 

55 Ако вече не чувате това слово, ще изпаднете в тъга, в слабост и ще се разкайвате заради 

липсата на любов. Но ще дойда и при теб и ще ти кажа в интимността на сърцето ти: "Тук съм, не 

се страхувай, върви си, не си сам". 

56 Кой, ако не Аз, насърчи учениците в този "втори път", когато те тръгнаха по света без своя 

Учител? Не ви ли се струва възхитителна работата на всеки един от тях? Но ви казвам, че и те 

имаха слабости като всеки друг човек. По-късно, когато са изпълнени с любов и вяра, това не ги 

кара да се отчайват, че са в света като овце сред вълци и че винаги вървят по пътя си под 

преследванията и подигравките на хората. 

57 Те са имали силата да правят чудеса и са знаели как да използват тази благодат, за да 

обърнат сърцата към истината. 

58 Блажени са всички, които са чули словото на Исус от устата на моите апостоли, защото при 

тях учението ми не претърпя никаква промяна, а беше дадено в цялата си чистота и истина. Ето 

защо, когато хората ги слушаха, те усещаха присъствието на Господ в душата си и изпитваха 

непознато чувство на сила, мъдрост и величие в своето същество. 

59 В лицето на тези бедни и скромни рибари от Галилея имате достоен пример: преобразени от 

любовта в духовни рибари, те разтърсват народи и царства чрез словото, което са научили от Исус, 

и с постоянството и жертвоготовността си подготвят обръщането на народите и идването на 

духовния мир. От крале до просяци - всички те изпитаха моя мир в онези дни на истинско 

християнство. 

60 Тази епоха на духовност сред хората не продължи; но Аз, Който знам всичко, ви обявих и 

обещах Моето завръщане, защото знаех, че отново ще имате нужда от Мен. 

61 Знаех, че от поколение на поколение хората все повече ще мистифицират моето учение, ще 

променят закона ми и ще изопачават истината. Знаех, че хората ще забравят обещанието ми да се 

върна и че вече няма да се смятат за братя, убивайки се един друг с най-жестоките, страхливи и 

нечовешки оръжия. 

62 Но сега дойде времето и обещаният ден и ето ме тук. Не осъждайте начина, по който съм 

избрал да ви се представя, защото не светът трябва да Ме съди, а Аз съдя човечеството, защото сега 

е времето на неговия съд. 
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63 Аз установявам царство в сърцата на хората - не земно, както мнозина очакват, а духовно, 

чиято сила произтича от любовта и справедливостта, а не от силите на света. 

64 Виждам, че някои се учудват, че Ме чуват да говоря така, но ви питам: Защо винаги искате 

да си Ме представяте облечен в коприна, злато и скъпоценни камъни? Защо винаги искате Моето 

царство да бъде от този свят, докато Аз ви разкрих обратното? 

65 Нося ви нов урок, чрез който ще се научите да живеете духовно на земята, което е 

истинският живот, предназначен за хората от Бога. 

66 Вече ви казах, че "одухотворяване" не означава фанатизъм, религиозен фанатизъм или 

свръхестествени практики. Одухотворяването означава хармония на душата с 

тяло, спазване на божествените и човешките закони, простота и чистота в живота, абсолютна и 

дълбока вяра в Отца, доверие и радост в служенето на Бога в ближния, идеали за съвършенство на 

морала и душата. 

67 Когато ви показвам чистотата на Моето учение, вие чувствате, че вашите грешки изпъкват 

повече. И така, ученици, готов съм да ви простя всички прегрешения, ако утре, по гласа на 

съвестта, се вдигнете, за да поправите всички свои грешки, да наваксате изгубеното време и да 

покажете чистотата на Моето учение чрез чистотата на своите действия. 

68 Необходимо е да се появят високопоставени и внимателни към моите закони хора, които да 

докажат на хората, че одухотворяването не е нищо невъзможно, че обновяването на човешката 

природа не е жертва и духовното служене не е отказ от човешкия живот. 

69 Вие ще можете да станете тези, които проповядват и преподават Моето Дело, защото имате 

необходимия опит, който идва от дългото минало, от дългото развитие. 

70 Трябваше да изминете много пътища, за да опознаете спиритизма. Вие също бяхте 

идолопоклонници и не можехте да откриете присъствието ми без помощта на символи, не можехте 

да ме почитате без церемонии. Но за щастие стигнахте до един кръстопът и когато не знаехте 

накъде да поемете, чухте жадувания глас на Учителя, който ви показа пътя наново. 

71 Не смятате ли, че богатият ви опит ви помага да разбирате и да насърчавате ближните си? 

72 Вече ви предупредих, че борбата ще бъде жестока, защото всеки смята своята религия за 

съвършена и начина си на практикуване за безупречен. Но ви казвам, че ако беше така, нямаше да 

имам причина да дойда и да ви говоря в този момент. 

73 Давам ви по вдъхновение едно дълбоко духовно учение, защото виждам, че във вашите 

култови форми цари езичество и че лошото семе на фанатизма ви е отровило с невежество и 

омраза. 

74 Моят меч на светлината е в дясната Ми ръка, Аз съм борецът и царят, който унищожава 

всичко, което е противно, всичко съществуващо зло и всичко, което е фалшиво. Когато Моята 

битка приключи и сърцата се научат да се обединяват, за да се молят и да живеят, погледът на твоя 

дух ще Ме открие в безкрайна светлина и във вечен мир. "Това е Моето Царство - ще ви кажа Аз, - 

и Аз съм вашият Цар, защото за това съм тук и за това съм ви създал: да царувате." 

75 Осъзнайте по какъв различен от човешкия начин правя Своите завоевания, осъзнайте как, за 

да царувам в сърцата ви, вместо да ви подчинявам чрез страх или насилие, станах човек, за да 

живея с вас, измих и целунах нозете ви и станах ваша жертва. 

76 Аз ви се отдадох напълно и затова ви казвам, че накрая всички вие ще Ми се отдадете. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 280 
1 Нека смисълът на Моето Слово да влезе в душата ви, така че да прелее от сърцето ви, 

преобразено в милосърдие, в мир, в поука за вашите ближни. 

2 Следата, която този народ ще остави на земята, ще бъде следата на мира и ще покаже на 

света, че наистина притежава ключа, който отваря вратите към отвъдното за човека. Неговата 

мисия е да разрушава граници, за да обедини духовно народите, докато наследството, което 

Вавилонската кула е оставила на човечеството, бъде унищожено. 

В тази нова нация на Израел всички народи ще бъдат благословени, защото те са предоставили 

разбирането си на Моето разположение за провъзгласяване на Моето Слово и защото в тях ще 

започне диалогът на духа с духа. 

3 По пътя си то ще сее одухотворение, ще оставя светлина, ще проправя пътища за 

обновяване на онези, които са се заблудили, ще сее в сърцата семената, чийто плод ще бъде 

хармонията и братството между хората. 

4 Когато говоря за мисията на този народ, аз го правя като Бог, наставлявам го като Отец и му 

заповядвам като Съдия. 

5 Моето слово не е предназначено само за тези, които го чуват в този момент. Тя обхваща 

цялата вселена. Но както в други времена моят закон и моето учение започваха в един народ, така и 

вие не можете да си представите силата, която има моето учение. Затова други народи и други хора 

ще бъдат тези, които ще придадат на това слово истинската му стойност, ще го тълкуват и ще го 

приложат в съвършен вид. 

6 Необходимо е едно мъдро, силно и мощно учение да освети живота на този свят, за да може 

хората да се издигнат в желанието си за истина и да събудят в душите си идеала за по-висше 

развитие. 

7 Мислите ли, че отричам ефективността на учението, което ви донесох през Втората епоха 

като послание на любовта? Не, аз ви го поднасям отново, защото вече го нямате на земята, защото 

сте го погребали в книгите и вече не го носите в сърцето си. Но сега ви го връщам в Моите учения, 

защото любовта Ми към вас е неизменна. Само че тя вече няма да е в сърцето ти, където я 

поставям, а в духовната ти душа, където няма да се изгуби, защото хлябът, който храни душата, 

остава в нея. 

8 Моето проявление чрез органа на ума на тези носители на гласове, непознати и 

незначителни в материалния си живот, беше доказателството, че съм дошъл да даря света - че не 

съм открил сред неговите учени или лекари нито един подготвен човек, който да е готов да приеме 

в ума си лъча на Моята Божественост, като се отдаде изцяло на Моята воля. 

9 За Мен няма невъзможни неща, Моята воля се е сбъднала и винаги ще се сбъдва, дори ако 

понякога изглежда, че управлява човешката воля, а не Моята. 

10 Пътят на свободната воля на човека, неговото господство на земята, победите на неговата 

арогантност, принудата, която той понякога налага, използвайки сила, са толкова мимолетни в 

сравнение с вечността, че наистина могат по някакъв начин да променят божествените планове; но 

утре или в хода на тяхното завършване волята на моя Дух ще се разкрива все повече и повече над 

всички същества, позволявайки на доброто да съществува и премахвайки нечистото. 

11 Това царство, което човекът е създал на земята, много скоро ще трябва да бъде съдено от 

Мен. И наистина ви казвам, че от него ще остане само доброто, позволеното, истинското. Но 

всичко, което съдържа гордост, егоизъм, лъжа, което е отрова и смърт, ще бъде унищожено и 

хвърлено в безмилостния огън на унищожението. 

Но кой ще извърши тази работа по унищожаване на злото? Човек. Той ще се заеме да унищожи 

със собствените си ръце всичко, което науката му е открила, за да навреди на ближния си. Тогава, 

когато изпитанието приключи, само истинските светлини, които той е открил, ще продължат да 

съществуват и да светят, за да осветяват пътя на човечеството в бъдеще. 

12 Ще направя така, че всички векове и всички епохи на непослушание и деградация на това 

човечество да изглеждат само като миг, когато хората веднъж тръгнат по моя път. Аз ще направя 

така, че този кратък в действителност период от време, който засенчваше духовния живот на 
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човека, да се разтвори и да изчезне под божественото излъчване на моята светлина, която ще 

освети духовната епоха на хората в разгара на Третата епоха. 

13 Когато се замислите за броя на онези, които чуват словото Ми, той ви се струва много 

малък. Но наистина, казвам ви, зад вас идват - невидими за очите ви - огромни множества от души, 

които вие водите по пътя към Светлината. 

14 Ако хората познаваха духовните си дарби - колко много страдания биха облекчили! Но те са 

предпочели да останат слепи или инертни, като са допуснали да ги сполети най-голямата болка. 

15 Моето учение ще ви просветли, за да си спестите големите страдания, които бяха обявени 

на човечеството от пророците в миналите времена. 

16 На онези, които смятат, че наказвам хората, като им пускам природните сили, казвам, че са 

в голяма грешка, ако мислят така. Защото природата се развива и променя, а в нейните промени 

или преходи възникват катаклизми, които ви причиняват страдания, ако не изпълнявате Моя закон, 

но вие ги обяснявате с божествени наказания. Вярно е, че моето правосъдие действа в тях, но ако 

вие, съществата, привилегировани с божествената искра, която просветлява душата ви, живеехте в 

хармония с природата, която ви заобикаля, вашият дух щеше да ви издигне над промените, над 

насилието на природните сили и нямаше да страдате. 

17 Само в подобряването на живота си можете да откриете тази сила или способност да се 

освободите от въздействието на отприщените стихии. Защото не само вярата или молитвата са 

оръжията, които ви дават победа над ударите и несгодите на живота: Тази вяра и молитва трябва да 

бъдат придружени от добродетелен, чист и добър живот. 

18 Ако често сте оставали невредими благодарение на вярата си или на молитвата си, вие сте 

побеждавали в изпитанията по-скоро поради моето състрадание към вас, отколкото поради вашите 

заслуги. 

19 Разберете защо във всяко от моите учения ви казвам да се подготвите и същевременно ви 

заповядвам да бдите и да се молите, за да постигнете одухотворяване, което ви прави хармонични с 

всичко, което ви заобикаля в живота ви, и ви прави неуязвими за действието на природните сили, 

когато те се задействат. 

20 Необходимо е да разберете времето, в което живеете в момента - време на преход не само в 

духовната сфера, но и в материалната природа, която ви заобикаля. 

21 Знайте, че този дом, в който живеете, в момента прави крачка към усъвършенстване, за да 

приеме по-висши същества в бъдеще, и е съвсем естествено да преживеете сътресения. 

22 Това е време на объркване, което се отразява на живота на хората - както в умовете, така и в 

душите им, в чувствата им, в телата им и във всичко, което ги обгръща и заобикаля. Хората 

страдат, защото са навлезли във времето на изпитанията без духовна подготовка, без вяра, без 

познаване на способностите си, без молитва. 

23 Само Моята сила и Моята любов могат да ви спасят от гибел в хаоса. 

24 Издигнете живота си, хора, обучете се в това Слово на Светлина, което ви изпращам, и 

наистина ви казвам, че не само ще спасите себе си, но вашето влияние и защита ще достигнат и до 

много от вашите ближни. 

25 Спомнете си Исус, когато прекосява морето с лодка заедно с учениците Си. Водните вълни 

се надигаха, морето се разпенваше и вълните ревяха. Учениците се страхуват за живота си, когато 

виждат, че Исус е заспал. Липсваше им вяра, за да се спасят. Но любовта на Учителя им помогна, 

като им даде доказателство за Своята власт над стихиите, когато простря десницата Си и заповяда 

на водите да се успокоят. 

26 Тези уроци бяха нови за човечеството. Но вие, учениците от Третата епоха, трябва да се 

замислите, че не само трябва да живеете с увереността, че накрая ще ви спася от състрадание, както 

учениците в лодката, но и да разгърнете в себе си душевните сили, които все още не са се проявили 

във вашето същество. 

27 Тези ученици научиха урока ми. Защото по време на мисионерското си пътуване те се 

сблъскаха с големите изпитания, които измъчваха техните събратя, и разбраха как да им разкрият 

властта на своя дух. 
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28 Искате ли да сте сред тези, които свидетелстват за истината на това слово в това време? 

Тогава придайте духовност на живота си, защото така ще разгърнете силата, която носите скрита в 

същността си. 

29 Когато хората придобият духовност, те ще бъдат същества, които превъзхождат всичко, 

което ги заобикаля. Досега те са били само слаби същества, които са били във властта на 

природните сили, мощностите и влиянията, които не би трябвало да превъзхождат хората, защото 

не са над тях. 

30 Това поучение е кратко, но дълбоко по своето съдържание. Изучавайте го, ученици, и го 

преподавайте. 

31 "Обърни погледа си към Мен, когато си изгубил пътя си; бъди с Мен днес. Повдигнете 

мислите си към Мен и ми говорете, както дете говори на баща си, както човек говори с доверие на 

приятел." 

32 Аз съм Божественият Учител, който идва от време на време, за да ви даде своите 

наставления. Когато изпразвате много горчива чаша, това не е защото ви наказвам, а защото трябва 

да се пречистите, за да Ме достигнете. 

33 Очаквам те. Но за да не се препънете при завръщането си към този път, Аз трябва да ви 

помогна и правя това, като ви изпращам Моята светлина, която е откровение, вдъхновение и 

насърчение. 

34 Сега навлизате в нов етап от живота си; пътят е проправен. Вземи кръста си и Ме 

последвай. Не ви казвам, че по този път няма изпитания, но винаги, когато прекосите труден 

участък от пътя или изпразните чаша от страдание, ще чуете глас, който ви насърчава и съветва, 

моята любов ще бъде с вас, ще ви помага и ще ви издига, и ще усещате нежната ласка на моя 

изцеляващ балсам. 

35 Утре, когато този глас вече няма да звучи от устата на моите носители, вие ще запазите 

значението му в паметта си и той ще продължи да ви насърчава и напътства. Ще се молите, както 

съм ви научил, и ще получавате моето вдъхновение от дух на дух. Където и да се съберете, за да 

изучавате Словото Ми, чрез обединението на вашите мисли ще създадете храм, изпълнен със 

светлина и хармония. 

С това ще разберете, че тези места за срещи, където сте се събрали, за да чуете Моето Слово, не 

са храмът на Господа, въпреки че ви казвам и това, че ако искате да продължите да ги посвещавате 

на вашите срещи, можете да го направите. 

Тук, където всички сте обединени, ще си давате взаимно сила, светлина, вяра, смелост и 

топлина, а когато научите урока ми, ще се съберете да се молите и да мислите за дома си, който е 

друго подходящо място за общуване с вашия Учител. 

Ако полята и ливадите ви приканват да се отдалечите от шума на града, там ще намерите 

подходящо място за вашата отдаденост и ще усетите моето присъствие във вас. Но останете 

духовно единни и винаги живейте в хармония с моя закон. 

36 Малко по малко ще свикнете с братството и съюза си и сред вас духовното семейство, което 

искам да създадете, ще укрепне. 

37 Истина ви казвам, че щом постигнете тази добра хармония помежду си, ще дадете добър 

пример на човечеството. Помнете, че нито едно листо на дървото не се движи без Моята воля, 

всичко се развива, както Аз го позволявам, всичко се определя от Мен. 

38 Облечете се в бодрост и вяра, а когато по пътя си се сблъскате с изкушения, молете се и не 

се тревожете, защото в молитвата ще намерите необходимите оръжия, за да се борите и да 

побеждавате. 

39 Вървете по пътя стъпка по стъпка, без да бързате, защото в противен случай рискувате да се 

препънете или да паднете в пропаст. Наистина научете пътя, за да можете по-късно да го 

преподавате на ближните си. 

40 Не бива да се задоволявате с първите си дела, мислейки, че сте придобили достатъчно 

заслуги за усъвършенстването на душата си. Но за да можете ежедневно да научавате нови уроци и 

да откривате по-големи откровения, винаги отделяйте време за изучаване на моето дело. 
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41 Любознателният ученик винаги ще чуе отговор на въпросите си и винаги ще чуе бащинския 

ми съвет в моменти на изпитание. 

42 Напредналият ученик ще бъде източник на любов към своите ближни, ще се чувства 

истински надарен от своя Отец с наследство и ще разбере, че е дошло времето да започне да 

изпълнява своята велика духовна мисия сред хората. 

43 На всеки "работник" е определен определен брой души, на които той трябва да даде 

светлина, утеха и мир. Това множество никога няма да ви завладее, защото ще го посрещате малко 

по малко, разпределено в целия ви живот. 

44 Днес преподаването ми се състои от бащински съвети и предложения. Тя е проста, но ако 

вникнете в нея духовно, ще откриете тържествеността на онази проповед, която проповядвах на 

планината пред големите множества през Втората епоха. 

45 От духовния облак ти изпращам лъча на Моя дух, който се спуска върху твоето същество и 

ти позволява да чуеш Моето слово. 

46 Донесох ви възвишено учение, каквото ви разкрих и тогава - учение, което е над всяко 

знание на света, единствената светлина, която може да ви доведе до истинския живот. 

47 Моето учение наставлява хората да водят висок, благороден и чист живот на земята. Тя 

също така подготвя душата, така че след като влезе в своя дом в отвъдното, да може да създаде 

творба, която да я доближи до съвършенството. 

48 Вече сте придобили заслуги за бъдещия си живот. 

49 Някои страдат, защото виждат големите изпитания на човечеството и се чувстват 

неспособни да облекчат най-малките от техните страдания. Елате при Учителя и Аз ще ви науча 

как да утешавате, как да давате мир и как да лекувате. 

50 Щом посеете пътя си с благотворителност, ще ви се стори, че работата ви е много 

незначителна в сравнение с всички страдания и трагедии на човечеството. И все пак ви казвам, че 

вашата на пръв поглед незначителна работа ще намали болката, която тегне над човечеството, и в 

същото време ще намали силите на войната. 

51 Ще работиш в мълчание сред хората. Но ще дойде моментът, когато това мълчание ще спре 

и Благата вест ще прозвучи по целия свят. 

52 Апостолите на спиритизма няма да останат сами. В света ще се случат събития, които ще са 

благоприятни за разгръщането на това учение. 

53 Всичко е приготвено с перфектно качество. Съобщих ви плана Си. Необходимо е само да 

изучавате внимателно Моето Слово, за да не противоречите на това, което съм предвидил. 

54 Изпитанията на живота и Моето слово ви подготвят. Някои са спрели, когато изпитанието 

ги е изненадало, защото не са приложили моето учение, за да победят. Други обаче преживяват 

изпитанията спокойно, защото никога не забравят това, което са чули от Учителя. Не забравяйте, че 

изпитанията дават сила и постоянство на душата и че утре по пътя си ще срещнете много победени, 

които се нуждаят от словото на светлината и свидетелството на онези, които са знаели как да 

победят. 

55 Одухотворявайте се - казва ви Учителят, - защото одухотворяването ще ви помогне да се 

издигнете над несгодите и ще облекчи физическите ви нужди. 

56 Научете се да се молите, защото и с молитва можете да направите много добро, както и да 

се защитите от предателство. Молитвата е щит и оръжие; ако имате врагове, защитавайте се чрез 

молитва. Но знайте, че това оръжие не трябва да ранява или наранява никого, защото единствената 

му цел е да внесе светлина в мрака. 

57 Ще действате по чист начин, без никога да добавяте към моето учение нито един от 

нечистите актове на поклонение, които съществуват на земята. 

58 Това е моята учебна дума. Вие дойдохте със сърца, отворени за Моите учения, и затова 

трябваше да пролея Себе Си в светлина сред вас. 

59 Дадох ви балсама Си и мира Си във всяка дума, която изрекох, възлюбени хора. 

60 Душата ти е възкръснала и е готова да чуе гласа Ми. Виждам го превърнат в истинско 

светилище, където позволявам да проникне звукът на Моето Слово, което е светлината на 
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"Словото", така че, усещайки диханието на вашия Отец близо до вас, да имате необходимата сила 

да достигнете целта на пътуването. 

61 С пълното съзнание за времето, в което живеете, вие сте тръгнали да Ме следвате и това е 

така, защото вашата духовна душа знае за какво е дошла на земята. Така ще можете да поемете по 

пътя на духовното учение с твърда крачка, така скоро ще можете да Ми окажете почитта, която 

отдавна очаквам от човечеството. 

62 Предвиждах времето на Моето явяване да бъде дълго, за да можете да укрепите знанието и 

вярата си и да не казвате след това: "Присъствието на Учителя сред нас беше толкова кратко, че 

нямахме достатъчно време да се убедим в Неговата истина. 

63 Моето учение, изпълнено с духовност, ще покълне в сърцето на този народ, за да даде в 

бъдеще плодовете на истината и живота. Словото Ми ще се разпространи по цялата земя и няма да 

остави място, където да не пречиства, просветлява и съди. 

64 Тогава народите ще започнат да се пробуждат за Духовния живот, истинския и вечния, и ще 

премахнат външната и материалистична част от различните си култови форми, за да се ограничат 

да се обърнат към същността на моя Закон. 

65 Човечеството ще осъзнае силата, която му дава духовността, и ще отвърне поглед от всичко, 

което го е задържало толкова много векове. 

66 Каква е ползата от това, че символът на християнството, т.е. кръстът, е милиони пъти на 

земята, ако хората не са добронамерени и не се обичат помежду си? 

67 Външното вече няма власт над хората, вече няма уважение, нито доверчивост, нито 

съжаление, че си наранил. Затова ви казвам, че символите и формите на поклонение ще изчезнат, 

защото тяхното време е отминало, и ще бъде вътрешно поклонение, което ще изведе човека до 

светлината, ще го издигне и ще го доведе до Мен. 

68 В най-чистото му същество, в духа, Аз ще запиша Моя закон в това време, ще направя така, 

че гласът Ми да се чуе, ще издигна Моя храм; защото това, което не е в човека, което не е в душата 

му, е все едно, че не съществува. 

Дали ще построите огромни материални храмове в Моя чест, дали ще Ми предложите празници 

и церемонии, изпълнени с великолепие - това дарение няма да стигне до Мен, защото не е духовно. 

Всеки външен култ винаги носи суета и показност; от друга страна, тайното приношение - онова, 

което светът не вижда и което Ми принасяте от дух на дух - достига до Мен заради своята 

скромност, искреност, истинност, с една дума: защото произлиза от духа. 

Спомнете си Моята притча, дадена ви във "Втората епоха", известна като "Притчата за фарисея 

и митаря", и ще разберете, че Моите наставления са едни и същи през всички векове. 

69 Не бих ви осъдил, ако оставите от земята да изчезне и последният кръст, с който 

символизирате християнската си вяра, и замените този символ с истинска любов един към друг 

като компенсация; защото тогава вярата ви и външното ви поклонение на Бога ще се превърнат в 

поклонение и вяра на духа, което отговаря на това, което очаквам от вас. Ако поклонението и 

символите ви имаха поне силата да предотвратят войните, да ви предпазят от потъване в пороци, да 

ви запазят мира. Но вижте как подминавате всичко свято според думите си; вижте как потъпквате 

това, което сте смятали за божествено. 

70 Пак ви казвам: за вас би било по-добре, ако нямахте нито една църква, нито един олтар, 

нито един символ или образ по лицето на земята, а ако знаехте как да се молите с духа, да обичате 

своя Отец и да вярвате в Него, без да имате нужда от заместители, и да обичате себе си, както ви 

наставлявам в Моето Учение. Тогава ще бъдете спасени, ще вървите по пътя, белязан от Моите 

кървави петна - петна, с които запечатах истината на Моите учения. 

71 Само когато това човечество изостави идолопоклонството и фанатизма си, ще види как 

слиза "новата манна". Вече не това, което хранеше хората в самотата на пустинята, а онова, което 

се спуска върху душата ти в дните на изпитания. Това ще бъде истинският небесен хляб - този, 

който хората получават от дух на дух. 

72 Манната от Първата епоха беше само символ на това, което щеше да бъде моят духовен 

диалог с хората в последните времена, когато душата им щеше да получава духовна храна 

директно от Божественото. 
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73 Много голяма е отговорността, която този народ носи пред човечеството. Тя трябва да дава 

пример за истинска духовност, да показва пътя на вътрешната религиозна практика, на 

благоугодното приношение, на почитта, достойна за Бога. Отворете сърцето си и чуйте в него гласа 

на съвестта, за да можете да прецените поведението си и да разберете дали тълкувате вярно моите 

учения, или и вие неправилно разбирате смисъла им. 

74 Не изисквайте да достигнете върха на одухотворяването за един ден. Вървете към целта с 

премерена, спокойна и твърда крачка и никога няма да се препънете, нито ще имате причина да се 

разкайвате или да се страхувате от това, което сте направили. Гледайте всяка стъпка да се прави с 

пълно съзнание и скоро ще видите плодовете на работата си. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 281 
1 Възлюбени ученици: Въпреки че има много религии, Законът е един и Учението ми е едно. 

2 Моето учение е учението на Духа, който учи хората да развиват любов. Но какво е 

направило човечеството, което нарича себе си християнско, от моето учение? То е създало от него 

същества с форма, обреди, молитви на уста и зад тях крие своето лицемерие. 

3 Казвам ви, че единствената истина е любовта и че ако, въпреки че възхвалявате и 

прославяте името Ми с думи и песни, не вършите дела на любов, няма да сте на пътя на истината. 

4 Истината е Божествената любов, разкрита във вселената. Който не познава истината, не 

познава Бога. 

5 В каква грешка са хората, които вярват в Бога с помощта на литургии и церемонии! 

6 Бог не е и не може да бъде това, което човекът е създал на земята. 

7 Бог няма граници, Той е същност и всемогъщество. За да Го познаем и почувстваме, е 

необходимо да станем едно с Него, като вършим добро, обичаме се и сме справедливи. 

8 Когато ви говоря по този начин, вие не можете да си представите, че хората от това време, с 

тяхната материалистична цивилизация, могат да разберат и приемат учението за любовта. Но Аз ви 

казвам, че Моето учение е семето, от което светът се нуждае, че то е водата, която той жадува да 

утоли жаждата си. 

9 Този глад и жажда, които хората изпитват, идват от нуждата им от любов и истинност в 

живота им. Тази духовна и морална нищета е резултат от техните войни, отчуждения и амбициозни 

земни стремежи. 

10 За кратко време, когато хората най-накрая се почувстват уморени от войната, от 

разрушението и озлобени от толкова много страдания, те се опитват да потърсят спасителния път, 

който ви показвам. Но въпреки че се стремят към различни форми на тълкуване на Моето учение, 

във всички тях те отново изпадат в суеверни обреди, в безполезни култове и външни форми за 

поклонение пред Мен. 

11 Викът за свобода не може да се породи във всяка душа, защото мъглата, която я обгръща, е 

много гъста. Но моята светлина е силна и ще пробие мрака, като проникне в най-чувствителната 

част на човешкото сърце. 

12 От какъв вид ще бъде тази светлина? Това е Моето ново Слово, Моята Доктрина с новите й 

откровения, която учи хората на истинския начин да се покланят на Бога. В същото време им 

показва как да намерят кристално чистата вода, която утолява жаждата на душата им. 

13 Ще внуша на всички истинския начин на поклонение пред Бога, както и правилния начин на 

живот в съответствие с Божествения закон, чието изпълнение е единственото нещо, което Господ 

ще припише на всеки един от вас. 

14 И накрая, вие ще разпознаете съдържанието или значението на моето слово, о, хора. Тогава 

ще откриете, че моето учение е не само божественият глас, който говори на хората, но и израз на 

всички духове. 

15 Моето слово е гласът, който насърчава, е викът за свобода, е спасителната котва. 

16 Моето учение е свободно от всякакъв ритуализъм. В противен случай тя би загубила своята 

същност. 

17 През това време ви давам чисти и съвършени напътствия и затова ви казвам, че в края на 

работния ден ще ви бъде признато само това, което сте направили в живота с истинска любов, 

защото това ще докаже, че сте разпознали истината. 

18 Човекът никога не е оставал без моите откровения, които са светлината на Духа, но се е 

страхувал да ги проумее. Сега ви питам: Какво можеш да знаеш за истината и за вечното, ако 

упорито избягваш духовното? 

19 Помислете за материалистичното тълкуване, което дадохте на моите откровения за първото 

и второто "време", въпреки че те говорят само за Божественото и духовното. Вижте как бъркате 

материалната природа с духовната, с какво неуважение превръщате дълбокото в повърхностно, а 

високото - в ниско. Но защо сте го направили? Защото в желанието си да направите нещо в 
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Божието дело, вие търсите начин да приспособите моето учение към земния си живот, към 

човешките си удобства, които са ви най-скъпи. 

20 Размишлявайте върху всичко, което ви казах, ученици, така че когато казвате, че сте 

духовници, да е защото наистина живеете това, което проповядват устните ви. 

21 Колко лесно е да се каже: "Аз съм спиритуалист", но колко трудно е да бъдеш такъв в 

действителност. 

22 Колко много са тези, които чуват словото ми, които са станали негови велики тълкуватели, 

но въпреки това не са най-добрите ученици на делата на моето учение, не изпълняват божествената 

заповед, която ви казва: "Обичайте се един друг". 

23 От друга страна, вижте колко лесно се преобразява този, който прилага на практика дори 

един атом от моето учение. Искате ли пример за това? 

Имаше един човек, който през целия си живот Ми казваше, че Ме обича чрез молитви с думи - 

молитви, които другите формулират и които той дори не разбира, защото са съставени от думи, 

чието значение не знае. Но скоро разбрал истинския начин на молитва и като оставил старите си 

навици, се съсредоточил в най-съкровената част на душата си, отправил мислите си към Бога и за 

първи път почувствал Неговото присъствие. 

Той не знаеше какво да каже на господаря си, гърдите му започнаха да хлипат, а очите му да се 

насълзяват. В съзнанието му се оформи само едно изречение: "Баща ми, какво да ти кажа, когато не 

знам как да ти говоря? Но тези сълзи, тези ридания, тази вътрешна радост и дори объркването му 

говореха на Отца на такъв красив език, какъвто никога няма да намерите нито в човешките си 

езици, нито в книгите си. 

24 Това заекване на човека, който започва да се моли духовно със своя Господ, прилича на 

първите думи на бебетата, които са наслада и удоволствие за родителите им, защото те чуват 

първите думи на едно същество, което започва да се възражда. 

25 Тъй като хората не са били в състояние да дадат истинско и правилно тълкуване на 

откровенията, които са им били дадени от най-древни времена, днес идвам в духа, за да им дам 

ясно изложение и правилно тълкуване на всичко, на което съм ги учил. 

26 В днешно време разпознавате способностите на душата и на тялото, без да ги смесвате. 

27 Духът, умът и емоциите ще намерят истинска хармония, когато моето учение, като 

светлината на един нов ден, най-накрая събуди това спящо човечество. 

28 Вие Ме молите да ви помогна да постигнете единение и мир в сърцата си този ден, за да се 

докажете пред Мен като същество, което осъзнава процеса, на който е свидетел, когато чува Моето 

учение чрез съзнанието на носител на глас. И аз приемам душите ви. Всичко, което Ми принасяте в 

молитвите и действията си, чисто и просто, Аз приемам като справедлива почит на децата към 

техния Небесен Отец. 

29 Най-належащата молба, която отправяте към Мен, е да има мир на земята - патриархалният 

живот от предишните времена да се върне при хората. Но ви казвам, че този мир няма да се върне, 

докато вие, моите нови ученици, не положите основите на един нов свят, за който ви подготвям. 

30 Щом видите брат във всеки ваш съсед, щом оставите различията между вас и другите да 

изчезнат и заобичате Мен в тях, ще видите зората на ново време и животът на човека ще бъде 

радостен и лесен, а Аз ще бъда признат за Отец. 

31 Моето Слово този път е същото като онова, което ви дадох в Исус. Това е същият кристално 

чист потоп, който погълна душата ти, когато Ме последва през земите на Палестина. Смисълът му 

ви е известен, никога няма да успеете да объркате "вкуса" му, защото той е отпечатал божествения 

си печат върху душата ви. 

Но днес, когато съм слязъл да се изявя чрез тези мъже и жени и вие чувате словото, което 

излиза от техните устни, вие разбирате, че то идва от Мен, и Ме питате защо не съм избрал друга 

форма, за да достигне посланието Ми до човечеството този път. 

32 Казвате Ми, че сред вас няма мъже с особени добродетели, които да са способни да Ми 

служат. Няма Мойсей, нито пророците от Първата епоха, нито Петър, нито Йоан. Но истина ви 

казвам, че във всички времена съм изпращал добродетелни души, а сред тях и такива, които са Ми 

служили в смирение. Обичайте ги и ги утешавайте, защото бремето им е много голямо. 
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Пазех умовете и сърцата им като чист извор и често болката беше най-доброто средство за 

пречистването им. Техният живот е подобен на този на моите пратеници от други времена. 

Благославям ви. Блажени са онези, които са Ме последвали по този начин и са почувствали пълния 

смисъл на мисията, която съм им дал! 

33 Каня ви да влезете в Моето Царство. Аз призовавам всички народи на земята без никакво 

предпочитание, но знам, че не всички ще Ме послушат. Човечеството е угасило лампата си и върви 

в мрак. Но там, където се усеща грешка, просветленият от Мен човек ще се появи, за да разпръсне 

светлина в своето обкръжение - духовен страж, който бди и чака Моя знак, за да издаде алармен 

сигнал, който да събуди и разтърси. 

Нека любовта на тези пратеници бъде плодоносно семе в сърцата ви. Не ги отхвърляйте, когато 

се покажат пред вас във външна бедност. Вслушайте се в тях, защото те идват от мое име, за да ви 

предадат способност, която засега не познавате. Те ще ви научат на съвършена молитва, ще ви 

освободят от връзките на материализма, с които сте обвързани, ще ви помогнат да постигнете 

духовната свобода, която ще ви издигне до Мен. 

34 Вие, които Ме слушате, очаквате с нетърпение изпълнението на всички Мои думи. Вие 

желаете да видите този свят преобразен в Мой ученик. Искате да бъдете сред онези, които съм 

изпратил с трудни мисии в други страни. Но наистина ви казвам, че трябва да се подготвите 

предварително, защото битката, която ви очаква, ще бъде много голяма. 

И все пак не всички пратеници, за които ви говоря, са сред вас, не всички ще са чули Словото 

Ми чрез гласоподаватели. Много от тях ще говорят по интуиция, защото Аз съм подготвил душите 

им и съм ги разпределил мъдро, за да може светлината Ми да достигне навсякъде. 

35 Как можете да повярвате, че докато съм слязъл при вас, мога да пренебрегна другите 

народи, когато всички вие сте Мои деца? Искаш ли да вярваш, че някой е далечен или извън Мен, 

въпреки че Моят Дух е всеобхватен и заобикаля и разбира всички сътворени неща? Всичко живее и 

се храни от Мен. Затова моят Вселенски лъч се спусна над цялата земя и душите получиха моето 

влияние в този и в други светове, защото дойдох да спася всички свои създания. 

36 Не искам да пропилявате това време, нито пък да минете през света, без да оставите следа 

от стъпките си. Искам да бъдете истински пазители на семето, което ви поверявам, и когато 

напуснете този свят, да продължите да работите, докато не накарате семето си да разцъфне в 

душите на вашите ближни. 

37 Не искам да ви обвързвам с Моите инструкции. Насърчавам ви само с любов, защото няма 

да приема друго изпълнение на поръчките освен това, което се ражда от душата ви, подготвена по 

мое указание. Бъдете свободни в рамките на моите закони, но превърнете послушанието в навик. 

Изпълнявайте двата закона, които управляват човека и които в същността си са единни, защото и 

двата произлизат от Мен. 

38 Молете се за всички хора, желайте хармонията и разбирането на всички за Мен, а молитвата 

ви да се издигне като песен, като пламенен химн, да просветли душите и да им покаже пътя, по 

който ще достигнат целта на своята съдба. 

39 Привлечени от силата на Моето Слово, вие идвате на тези места, възлюбени хора. Не е 

необходимо да идвате на тези места за срещи, за да търсите Моето присъствие в тях и да можете да 

поставите проблемите си пред Мен. Защото вие знаете, че Аз съм вездесъщ, че съм навсякъде и че 

ви чувам навсякъде. 

40 Това е моето слово, за което идвате, това е божествената същност, която служи за храна на 

душата ви, която търсите. 

41 Всички вие знаете, че съм ви посочил времето, когато ще престана да ви говоря в тази 

форма, и затова бързате да идвате всеки път, когато словото Ми прозвучи чрез гласоподавателя. 

Защото вие самите искате да запазите в душата си последното от откровенията, които ви давам. 

42 Вътрешното познание за духовната мисия, която сте дошли да изпълните, постепенно се 

пробужда във вас и отговорността ви започва да ви занимава, защото сте разбрали колко трудно и 

тежко е да проповядвате Моя закон с дела, думи и мисли. 
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43 Скоро ще останете без моята дума. Но за да не се поколебаете, трябва да се вдъхновите от 

примера на моите ученици от Втората епоха, които се обединиха, след като Учителят си отиде от 

тях. Чрез своя съюз те си дават взаимно сила, насърчение, мощ и вяра. 

44 От вашата хармония ще зависи дали ще усетите присъствието ми на срещите си и дали няма 

да пропуснете момента на моето проявление. 

45 Досега се укрепвахте, като слушахте, а утре ще се укрепите още повече, като учите. Защото, 

когато проникнете в същността на моите учения, ще се удивите да откриете смисъла на всяко от 

тях. 

46 Аз благославям и сега онези, които се обединяват и подготвят за това време, за да разберат 

учението, което ви нося. Защото в това обучение учениците ще открият истинското тълкуване на 

Моето Слово. И ви казвам, че както Моето Слово излъчва светлина, така и вашето тълкуване ще 

осветява пътя на ближния ви. 

47 Добрите тълкуватели на това учение ще знаят как да събудят събратята си, които са заспали 

в рутината на своите обреди, ще им подадат ръка и ще ги спасят от корабокрушение поради липса 

на размисъл. 

По-късно този народ ще се разпространи по целия свят и ще свидетелства за това, което е чул, и 

същевременно ще обясни с ясни думи Моя закон и Моето учение - не само това, което ви казах 

сега, но и всичко, което съм ви разкрил през вековете, през които сте живели. 

48 Не се страхувайте, че ще бъдете осмивани или отхвърляни от ближните си. 

49 Уверявам ви, че когато тази раса от спиритуалисти се появи сред човечеството, Аз вече ще 

съм й дал много и много велики духовни проявления. Тези прояви ще накарат много от онези, 

които Ме очакват духовно, да заподозрат, че вече съм дошъл и съм говорил. Не мислите ли, че 

когато ви видят да идвате и чуят думите ви, ще ви разпознаят като мои пратеници? 

50 Истина ви казвам: дори богословите ще си обяснят причината за толкова много събития. 

51 Моят народ ще се разпростре на земята като голяма армия. Духът Ми ще бъде над хората и 

ще ги насърчава в борбата им, така че да се изпълнят и последните Ми думи, които ви дадох в това 

време и в миналите времена. 

52 Защо плачеш, когато мислиш за дните, когато вече няма да чуваш Моето слово? Бъдете 

спокойни, множества, защото Аз няма да ви оставя сами. 

53 Спомняте ли си как след Моето заминаване през Втората епоха оставих Мария в лоното на 

апостолите? 

54 Любящата съветничка, майката, утехата за страдащите, остана за известно време сред тези 

ученици. 

55 Когато болката, която са изпитали на Голгота, когато са видели себе си без своя Учител, без 

Неговото Слово, е изчезнала от тези сърца, те са разбрали мисията, която трябва да изпълнят, и са 

започнали да разпространяват Благата вест на земята. Господ издигна Мария от земята, след като 

вече беше оставил нейната любяща нежност като наследство за човечеството. 

56 Вие, които сте новите ученици пред Божествения стол, си мислите, че щом се "лишите" от 

Моето проявление чрез устата на един гласоподавател, ще ви оставя на мира. Но Аз ви казвам: 

Мария не е умряла, вашата духовна Майка е готова да застане до вас в изпитанието, в дните, когато 

си мислите, че сте изоставени и Ме чувствате отсъстваща, въпреки че Аз съм по-близо до вас от 

всякога. Нейната майчинска любов ще ви помогне да се почувствате силни и да разберете 

истинското значение на ученията, които ви представих с думи и дела. 

57 Вие ще бъдете войници на Моя закон и сеячи на одухотворяване. Но още днес ви заявявам, 

че спиритизмът няма да има своя база на земята, нито представител в лицето на човека. Неговата 

власт няма да бъде от този свят и единственият ви водач ще бъде вашата съвест в Христос. 

58 Интуитивното ви око ще знае как да открие новите "работници" сред тълпата. Но не вашите 

ръце трябва да помазват или освещават. Защото единственият, който може да повери на една душа 

дарове, поръчения или мисии, съм Аз - единственият, който записва съдбата на всяко същество. 

59 Казвам ви всичко това, за да ви предпазя от изпадане в заблуда или в действия и обреди, 

които не съдържат истина. 
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60 Вие ще бъдете само мои сеячи, мои пророци, мои пратеници. Но тайната съкровищница все 

още ще бъде в ръцете на вашия Господ. 

61 Моята воля е между вас да има пълна хармония и братство, за да не се появят господари, 

владетели или тирани в народ, в който всичко трябва да бъде ред, любов и одухотвореност. 

62 Ако изпълнявате мисията си по начина, който ви посочвам, вашият пример ще бъде признат 

и властта ви ще трябва да направи пробив в спиритизма. 

63 Разберете, че именно светлината на моето учение трябва да разобличи извратеността на 

идолите, да свали от пиедестала надменния владетел и деспотичния господар, да унищожи 

преходната власт на властта на материализма. 

64 Хората, които днес подготвям да проповядват духовен живот утре, няма да са богати, няма 

да притежават съкровища, нито материални блага. Защото с делата си те ще трябва да докажат на 

света, че истината, любовта и справедливостта на Бога не се нуждаят от силата на вашето измамно 

богатство. 

65 Любовта, вярата и твърдата воля ще бъдат силите, които ще направят това дело известно на 

човечеството. Вземете пример от Христос и Неговите ученици, размишлявайте върху техния живот 

и ученията, които са ви дали, и ще видите, че ви казвам истината. 

66 Ръката ми никога не е докосвала монета. Когато по един повод една от тях нарочно ми беше 

показана, за да ме помолят да изразя мнението си за задълженията към императора, аз само 

погледнах тази монета и без да я докосвам, отговорих на този, който ме попита: "Дайте на Бога 

това, което е на Бога, и на императора това, което е на императора." 

67 Това е едно от последните Ми учения, но не и последното. Ще продължа да ви говоря за 

кратко време, а след това със сигурност няма да говоря повече чрез съзнанието на човек. 

68 След това ще ви дам време за размисъл, за да можете да размишлявате след моето 

заминаване. През това време интуицията постепенно ще започне да се възражда от дух на дух под 

различни форми. 

69 Всичко, което не сте разбрали сега, ще разберете в дните на духовен размисъл и в същото 

време ще бъдете изненадани от нови откровения и пророчества. 

70 Вдъхновението на единия ще бъде потвърдено от вдъхновението на другия и така в 

учениците няма да възникне никакво съмнение. 

71 Роке Рохас и Дамяна Овиедо бяха първите носители на гласа ми за моето духовно 

проявление по онова време. Мъжът получи в разбирането си лъча на Илия, а девицата - светлината 

на Учителя. С това исках да ви покажа, че в моето апостолство жената сяда на моята трапеза точно 

толкова, колкото и мъжът. Душата е една и съща и в двата случая. Защо трябва да правя разлика 

между тях в тази Трета епоха, след като тя е епохата, в която търся духовните души? 

72 Роке Рохас и Дамяна Овиедо са вашите пионери. Те чуха божествения глас насред 

пустинята и без да питат дали е истина, повярваха. Единият чува гласа на пророка, а другият усеща 

докосването на милостта на Учителя. 

73 Колко много тайни ви разкрих оттогава! Първите носители на гласа умрели, появили се 

други и така последователно до наши дни. Не всички са имали чисти намерения. Някои от тях са 

били пример за ревност към вярата, любов към истината, себеотрицание и жертвоготовност. Но 

някои са били суетни, обичайки ласкателствата и наградите. 

74 От самото начало учех множествата слушатели да разпознават истинските плодове, а на вас 

сега ви казвам да носите Моята истина като храна на ближните си, докато изгаряте следите в огъня 

на истината. 

75 Трябва да ви кажа, че никога не сте знаели как да се грижите за вашите гласоподаватели, 

защото не сте ги разбирали и съчувствали. Но тъй като не знаехте как да ободрите или да се 

погрижите за тези сърца, поне пазете занапред това, което излизаше от устните им, а то беше моето 

слово: новата манна. 

76 Когато спиритистите се размножат на земята, ще има много хора, които ще ги приемат за 

обикновени гадатели и ще се обръщат към тях, за да ги питат за бъдещето. Учените ще ги питат за 

живота на духовете и за живота на други светове или планети. 
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Предсказвам ви всичко това, за да не забравяте да се молите, когато ви нападнат глупави 

въпроси, за да може вашият Отец да ви вдъхнови с това, което трябва да кажете - каква е Неговата 

воля да ви съобщи пред лицето на глупостта или любопитството на вашите ближни. 

77 Заръчвам ви да не променяте нито едно от моите откровения, нито да се опитвате да 

изследвате това, за което все още не е дошло времето да бъде разкрито. Винаги ще пазиш 

доспехите си - сякаш си извор, готов да поеме кристално чистата вода, която утолява жаждата за 

светлина на твоите събратя, и не твоята ръка ще повдигне завесата на мистерията. Имаше ли някой 

на земята, който да е достоен да отвори книгата със седемте печата? Само този на Агнето беше 

достоен, тоест само той имаше силата да го направи. Знайте, че има много учения, които ще бъдат 

разкрити на човека тук, на земята, но също така има и много други, които ще му бъдат разкрити 

едва когато заживее във високите жилища на Духа. 

78 Навсякъде ще Ме намерите, Моето присъствие е на всички места по пътя. Превръщам се 

както в оазис сред пустинята, така и във фар в бурната нощ. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 282 
1 Божествената светлина блести за вас, превръща се в слово, което ви дава ново указание. 

Блажен е онзи, който се подготвя така, сякаш сърцето му е светилище, защото е достигнал до 

истинския живот, когато е чул словото ми. 

2 Елате всички и опознайте моето чудо на любовта. Дойдох да спасявам грешници чрез 

устните на грешници. 

3 В тази Ера ви показвам силата, която притежавате като наследство или дар, който съм 

вложил във вас. Тя не е сила на материята, а на духа. Защото човек не е могъщ, велик или мъдър по 

плът, а по дух. 

Говоря на онзи, който насочва стъпките си по пътя на доброто и се подчинява на волята на своя 

небесен Отец - на онзи, който се подчинява на законите, които ръководят и управляват живота. 

Този човек ще трябва да се чувства подкрепян от мощни сили, които винаги ще го водят по пътя на 

светлината, мира и истината. 

4 Ученик: Това просто слово, което ти поднесох като духовен дар за настъпването на Новата 

епоха, е още един от Моите шедьоври в своята простота и външна скромност. Тази форма на 

търсене на човека, за да му се разкрие Божественото чрез неговия интелект, има смисъл, значение и 

смисъл, които всички вие трябва да откриете. 

5 Вижте как моите божествени мисли се превръщат в глас на някои човешки устни, които, 

макар и нечисти, стават чисти в момента на тази служба, за да ви дадат храна за духовен живот. 

6 Какво ли няма да ти даде тогава денят, в който и душата, и тялото ти ще се пречистят, за да 

Ме приемат? 

7 Вярата ви е малка, любовта и подготовката ви са слаби. Въпреки това плодовете, които 

получихте от Моето Слово, ви изтръгнаха от летаргията, научиха ви да разбирате, да обичате, да 

изучавате и да усещате живота на душата, която в нещастията ви беше пустиня, а сега прилича на 

оазис за вашия живот, изпълнен с борби и постоянни изпитания. 

8 Ако се стремите да разберете това учение, ще бъдете сред онези, които в това време 

напълно осъзнават, че човек без Мен е нищо. 

9 Погледнете този свят - горд, предизвикателен и самонадеян от всички човешки дела, с които 

изумява поколенията на този век. В мнозинството си те не вярват в духовното и не го обичат. 

Затова те не се молят и не спазват закона Ми. Въпреки това те са доволни и горди, че могат да 

покажат един свят, изпълнен с чудеса, които са създали с помощта на своята наука. 

10 Но този удивителен свят на хората, който те са изградили през вековете на наука, борба, 

войни и сълзи, те все пак ще унищожат със собствените си ръце и оръжия. Вече наближава 

времето, когато човечеството ще осъзнае неустойчивостта и крехкостта на своите дела, в които 

липсват любов, справедливост и истинско желание за съвършенство. 

11 Скоро ще научите, че без Бога сте нищо, че само от Мен можете да получите силата, живота 

и интелигентността, за да създадете хармонично съществуване между духовната и човешката част 

на човека. 

12 Идвам с новото си слово, за да вдъхна живот на света, защото в продължение на векове 

човечеството е виждало да царува само смъртта. Коя е причината смъртта да властва във вашето 

съществуване? Липсата на любов. 

13 Наистина ви казвам, че любовта е неизменната сила, която движи вселената. Любовта е 

произходът и смисълът на живота. 

14 Сега въвеждам време на духовно възкресение за всички - време, в което ще разцъфне 

благословеното семе на любовта, което изсипах върху света от височината на кръста, обявявайки 

ви, че ако хората се обичат един друг, както ви учих, "смъртта" ще бъде премахната от света и на 

нейно място животът ще се възцари над хората и ще се прояви във всичките им дела. 

15 Днес, ден след ден, вие ядете горчивите плодове на дървото на науката, за което хората са се 

грижили толкова непълноценно, защото не са се стремили към хармонично развитие на всички 

ваши дарби. Как тогава бихте могли да насочите откритията и делата си в добра посока, след като 

сте обучили само интелекта, но сте пренебрегнали душата и сърцето? 
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16 Сред вас има хора, които са като диви животни, които дават пълна свобода на страстите си, 

които изпитват омраза към съседите си, които са кръвожадни и се стремят да превърнат братските 

народи в роби. 

17 Ако някой вярва, че Моето учение може да доведе до морален срив на човека - наистина, 

казвам ви, той е в голяма грешка; и за да докажа това на съмняващите се, материалистите и 

арогантните хора от този век, ще ги оставя да жънат и ядат плодовете на своята наука, докато не се 

наситят, докато в душата им не се появи изповедта, която Ми казва: "Отче, прости ни, само Твоята 

сила ще може да спре силите, които сме отприщили в нашия разум." 

18 Тогава ще им се притека на помощ и ще им дам мир, защото гордостта им вече ще им е дала 

много да пият от чашата на страданието. Ще ги доведа до душевен мир и самосъзерцание, така че 

те - тогава вече в нов живот - да открият стойността на духовното и да знаят как да го прилагат в 

делата си. Ще ги накарам да разберат, че животът прилича на лира, чиито струни представляват 

любовта, духовността и науката, но тъй като не са в хармония, те не са в състояние да произведат 

сладкия звук на любовта, който е възвишеният звук на духовността. 

19 Дошло е времето на съда, когато ще попитам някои: "Защо се отрекохте от Мен?" А други: 

"Защо Ме гоните?" Има ли право да отрича съществуването на Моето Царство този, който не е 

успял да проникне в себе си? Това, че не разпознавате моята истина, че не знаете как да я откриете, 

не означава, че тя не съществува. Ако вярвате, че съществува само това, което можете да разберете, 

казвам ви, че невежеството ви е голямо, а високомерието - много голямо. 

20 Истина ви казвам: който се отрече от Бога и от Неговото царство, той се е отрекъл от себе 

си. Който иска да черпи сила от себе си, защото се смята за независим и има гордото усещане, че 

може да бъде велик дори без Бога, стъпките му в света ще бъдат много кратки. Той скоро ще се 

заблуди и страданията му ще бъдат много болезнени. 

21 Къде са истинските учени? 

22 Знанието е да усещаш моето присъствие. Знанието е да се ръководиш от моята светлина и 

да изпълняваш моята воля. Знанието е разбиране на закона. Знанието е любов. 

23 Който иска да бъде полезен на ближния си от любов, се посвещава на доброто по някой от 

многото начини, които животът предлага. Той знае, че е човешко същество, което ще бъде готово 

да бъде използвано от Божествената воля за много високи цели. Искам вие, о, ученици, да 

придобиете знания, за да можете да освободите от грешките им онези, които са изгубили пътя към 

възходящото развитие. 

24 Истинската любов - тази, която надхвърля човешките чувства на сърцето - е плод на 

мъдростта. Вижте как посявам мъдрост във въображението ви чрез словото Си, а след това очаквам 

плода на любовта ви. 

25 Има много начини за правене на добро, много начини за утешаване и служене. Всички те са 

израз на любовта, която е една - любовта, която е мъдрост на духа. 

26 Някои могат да вървят по пътя на науката, други - по пътя на духа, трети - по пътя на 

чувствата, но съвкупността от всички ще доведе до духовна хармония. 

27 Научете се да разграничавате различните съществуващи пътища и да уважавате различните 

мисии, които изпълняват вашите ближни. За тази цел имайте отворен ум, правилна преценка, 

спокоен ум и задълбочен поглед. Ако не притежавате тези качества, ще бъдете безпричинно 

възмутени, когато откриете, че има повече религиозни общности, отколкото сте си мислели, и по-

голям брой обреди и култове от тези, които сте познавали. 

28 Ако не се подготвите, ще се почувствате объркани и засегнати в деня, в който се окажете в 

центъра на предстоящата битка. 

29 Тези, които Ме слушат, без да се интересуват от разбирането, няма да могат да принадлежат 

към онези, които разбират и обясняват това учение. Други обаче се опитват да разпознаят смисъла 

на Моето слово, чувстват го, обичат го, носят го в душата си, в сърцето си и в мозъка си. Те 

ежедневно проникват все повече в познанието за моето учение. 

30 Когато това желание да се знае повече, да се обича по съвършен начин, излезе на преден 

план сред тези ученици, ще видите отразена на лицата им красотата на добротата, на 

милосърдието, величието на одухотворяването. 
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31 Въпреки това дори в този момент никой не можеше да покаже лицето му като огледало на 

истината, отразяващо добродетелите на духовната душа, онова висше същество, което живее във 

всеки човек. 

Но какво да ви кажа за онзи духовен свят, който живее и тъче отвъд вас и който също може да 

покаже лицето си чрез вашите дела, думи и мисли? За тези същества всяко човешко същество е 

средство за опознаване на себе си, всяка въплътена душа е връзка за обединение, а всеки мозък е 

средство за осъществяване на контакт с човешкия свят. 

32 Ако мислите на хората са насочени към добро, те ще бъдат използвани от високи, светли 

същества, които са посветени на високи цели. Но ако мислите на хората отхвърлят всяко добро 

влияние и те позволяват чувствата и способностите им да бъдат използвани от низки души, те ще 

доведат до осъществяване само на низки страсти. 

33 Казвам ви, че няма нито един човешки ум, който да не живее под влиянието на Духовния 

свят. 

34 Мнозина ще отричат това, но никой няма да успее да докаже, че е невъзможно човешкият 

ум да приема мислите и вибрациите не само на духовните същества и на своите събратя, но и на 

моите. 

35 Това е откровение за цялото човечество - откровение, което, когато се разпространи, ще 

намери отворени сърца, които ще го приемат с голяма радост; също така то ще срещне и упорити 

противници и борци. 

36 Но какво ще успеят да направят, за да попречат на светлината на духовното царство да 

засияе в живота на хората? Какви средства ще могат да използват невярващите, за да премахнат 

тази вибрация? Кой е този, който вярва, че е извън универсалното влияние, което е съзидателната и 

жизнеутвърждаваща сила на Бога? 

37 Говоря на духа, на душата и на разума ви, но отново ви казвам, че получавате послания, 

идеи и вдъхновения от други нива на съществуване и че както не знаете откъде душата ви се е 

въплътила в това ваше тяло, така не знаете и кой невидимо и неуловимо се проявява пред нея. 

38 На вас, които слушате тези учения, казвам, че не бива да мислите, че носителите на гласа са 

праведни и чисти, защото в техните органи на ума вибрира моето вдъхновение. Не, те са надарени 

само със способността да приемат моята светлина и да я предават под формата на думи. Те са 

предвестници на онази духовна проява, която е обещание за идните времена, когато хората 

напълно осъзнават, че светлината на духовния свят винаги е светела в тяхното съществуване, и се 

подготвят и одухотворяват, за да приемат и предадат по съвършен начин вечното послание на Бога. 

39 Човечество, вие отричате това, което не можете да докажете материално. Казвам ви, че вие 

знаете само това, което принадлежи на света. Защото, ако познавахте поне малко духа, не бихте се 

осмелили да отречете нито съществуването, нито влиянието, нито проявлението на духовния свят! 

40 Голям брой светлинни същества се застъпват за вас. В деня, в който узнаете как да се 

обедините с тях в молитва, мисъл и вяра, ще изпитате в живота си непобедима сила, свръхчовешка 

сила, и никога няма да се препънете. 

41 Около човешките същества също има невидим свят на мрак и объркване. От деня, в който се 

подготвите да се борите с коварните му атаки, ще почувствате непозната свобода и мир в живота 

си. 

42 Знайте, че умът никога няма да престане да приема вибрациите и влиянието на моята 

Божественост и на Духовния свят. 

43 Човекът е обикнал онова, което принадлежи на материята, там са неговите ценности, там е 

насочил сърцето, ума и сетивата си. Затова той пренебрегва и игнорира всичко, което се отнася до 

духа. Ако идеалът на човека беше духът, той щеше да е усъвършенствал сетивата си така, че нищо 

от това, което ви казах днес, да не му е непознато. 

44 Той би знаел, че Божият дух, поради своята природа, е в контакт с всяко духовно същество 

във Вселената, и тъй като би знаел това и би бил просветен от вярата, би се постарал еманацията на 

моя дух, която е сила, живот и светлина, която оживява всичко сътворено, да достигне до него. 

45 Истина ви казвам - и не го забравяйте: не е невъзможно да се изявя чрез човешкия интелект. 

Би било невъзможно, ако не можех да се изявя. 
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46 Вашата задача, ученици, е да направите душата и ума си чувствителни, за да възприемат, 

чувстват, вярват, живеят, обичат и се подчиняват на всички духовни вибрации. 

47 Пак ви казвам: дори цялото човечество да се старае да избегне достигането на духовната 

светлина до него, то никога не би постигнало това, защото самият живот, който човек има, той 

взема от моя Дух, който вибрира във всичко съществуващо. 

48 В момента слушате моето учение, което може да ви се стори странно във всяко отношение, 

но което разбирате. Знаете, че макар и да се изразява в такива бедни и скромни места като тези 

зали, те не са обикновени места, а прости убежища, посветени на предаността, одухотворяването и 

подготовката за приемане на небесното послание. 

Знаеш, че в момента Аз се изявявам чрез човешкия интелект, но не интелектът говори, а духът, 

който получава светлината на Моето вдъхновение - светлина, която, когато премине през 

интелекта, се превръща в мисъл, а когато стигне до устните, се превръща в думи. 

49 Това е един от най-прекрасните дарове, които ви разкрих през Третата епоха, за да имате 

представа за качествата, които съществуват във вашия дух, както и за това, което все още е 

запазено за него. 

50 Проникнете в духовната си същност, за да опознаете по-добре себе си. Защото, ако си 

мислите, че сте само материя, отричате величието си и преценявате погрешно същността си. 

51 Докато не се интересувате от познаването на истината на духа, ще бъдете слаби и невежи и 

всичко, което сте, и всичко, което притежавате, няма да се разкрие чрез тялото. 

52 Материалистичната наука на хората е стоварила непосилно бреме върху раменете им. 

Всички вие сте уморени, трудно вървите по пътя си в този момент, но Аз очаквам всички. 

53 Хора, поканете на тази духовна трапеза вашите събратя, които не могат да отидат по-

нататък. Ще ги видите да носят в съзнанието си съкровище от знания и ще си кажете: "Какво им 

липсва?" И все пак в душата им има пустота. 

54 "Елате при Мен, интелектуалци, които сте уморени от смъртта и разочаровани в сърцето си. 

Елате при Мен, вие, които сте объркани и мразите, вместо да обичате. Ще ти дам почивка и ще те 

накарам да разбереш, че духът, който е послушен на Моите заповеди, никога не се уморява. Ще ви 

запозная с една наука, която никога не обърква интелигентността." 

55 Те няма да се страхуват да дойдат при Мен, защото сърцето им е студено или съдът им е 

строг. За всеки от тях ще имам по едно изречение, по една дума, която ще бъде като лъч светлина, 

който ще озари онези сърца, разочаровани от липсата на любов. Няма значение, че не Ми вярвате и 

не Ме обичате. Това не е причина да ви изключвам от Моята трапеза. За грешниците съм дошъл. 

56 Знам, че мнозина в своето високомерие ще откажат да дойдат да се учат, защото смятат, че 

вече знаят всичко. Но ще им бъде достатъчно да чуят едно от Моите послания и Аз ще им докажа, 

че все още имат сърце, че не са умрели за истинската любов, че все още са Моите малки деца с Мен 

и че все още могат да плачат. 

57 Моето учение за любовта не беше предназначено за малцина, които го чуха чрез 

гласоподавателите. Моето послание е дошло на света, за да стане известно на всички хора. Ето 

защо ви казвам, че то ще достигне до границите на земята в много форми, защото е началото на 

утехата, обещана на човечеството още през Втората епоха, когато ще достигне кулминацията на 

времената на скръб на земята. 

58 Днес, когато виждам хора, които се гмуркат с бясна скорост в най-дълбоките бездни на 

своите страсти, пороци и вражди, знам, че това е моментът, в който трябва да дойда при тях, за да 

им дам спасителна помощ. Колкото и ниско да са паднали, Аз ще позволя на гласа Си да достигне 

до духа им, който ще им каже: "Аз съм с вас, елате при Мен, потърсете светлината, Аз ще ви 

помогна да избягате от тъмнината, а после ще се възстановите под Моя щит на мира." 

59 Гласът Ми ще се чува във вътрешния храм на неговото същество - храмът, който човекът не 

може да разруши, защото той е неговата собствена духовна душа. 

60 Не забравяйте: Когато бяхте малки деца, всички вие живеехте в невинност и приличахте на 

цветчета на роза. По-късно обаче от стъблата израстват тръни и те вече не дават цветове. Тръните 

са това, което човечеството Ми предлага още веднъж, и ще е необходимо мъдрият нож на 

градинаря да подреже тези растения, така че следващата пролет те отново да дадат розов цвят. 
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61 Остави земята зад гърба си за кратко днес и ела при Мен в духа. В продължение на много 

векове човекът е грешал в начина си на молитва, поради което не е укрепвал себе си и не е 

осветлявал житейския си път чрез Моята любов, защото се е молил със сетивата си, а не с духа си. 

62 Почитането на образи, към което човекът има толкова голяма склонност, е било като отрова, 

която не му е позволявала да се наслаждава на духовните наслади на вътрешната молитва. 

63 Колко много нещастия са повлекли със себе си хората само защото не са знаели как да се 

молят! И това е съвсем естествено, ученико: каква духовна сила може да има човек, за да премине 

през изпитанията на живота, ако не прави нищо, за да се доближи до източника на живота, който 

съществува в Моя Дух? Той Ме търси в бездните, в сенките, въпреки че би могъл да се изкачи 

нагоре и да Ме намери на върховете, на светло. 

64 О, ако само хората от този век разбираха силата на молитвата - колко много свръхчовешки 

дела щяха да извършат! Но те живеят в епохата на материализма, в която сами се опитват да 

материализират божественото, за да го докоснат и видят. 

65 Моите служители в миналото - Ной, Авраам, Исаак и Яков, Йосиф и Мойсей - са познавали 

силата на молитвата и са дали незаличимо доказателство за това на човечеството, оставяйки своя 

начин на молитва като пример за всички поколения. 

66 За тези мъже мястото за молитва е било безразлично, те са знаели, че в сърцевината на 

същността си имат храм на Господ в себе си. Начинът, по който те се опитваха да се приближат до 

Моя източник на милост, беше вярата - вярата в Моето присъствие, в Моята справедливост, в 

Моето провидение и в Моята любов. Всеки от тези мъже е подложен на голямо изпитание - толкова 

голямо, че свидетелствата за него ще останат за всички времена. И в тези изпитания те остават 

верни, послушни, смирени, предани на своя Създател. 

67 Моят отговор на вярата и любовта на тези служители винаги е бил незабавен, превръщайки 

ги в обект на Моите прояви на сила, които се дават само на хора с голяма вяра и добра воля. 

68 Любовта Ми към вас Ме кара да дойда в този момент да ви търся в пропасти и бездни, за да 

ви спася, както прави пастирът с овцете, които много обича. 

69 Но ако искате да узнаете Моята цел по отношение на хората, които искам да създам чрез 

вас, можете да научите, че в момента ви събирам заедно, като ви събирам от различни точки на 

земята, за да можете да узнаете това небесно послание. 

70 Чрез Моето Слово, което е разделено на безброй уроци или учения, Аз ще ви направя 

ученици на това учение. И след като вашето същество се насити с тази същност, след като оставите 

традициите и грешките зад гърба си и започнете да живеете и да усещате одухотворяването, Аз ще 

ви дам времето и часа, когато ще тръгнете към провинциите, народите и нациите, за да донесете 

Благата вест на масите. 

71 Вие ще се умножите като небесните звезди или като морския пясък и ще донесете 

благословии на домове, народи и отечества, където има глад за мир, справедливост и истина. 

72 Но не забравяйте, че когато тръгвате на тази битка, това е защото вече практикувате 

духовна молитва, както ви вдъхнових да правите по всяко време, както сега ви припомних. 

73 Без силата на молитвата няма да можете да се изправите в битка, няма да можете да устоите 

на изпитанията, а още по-малко да научите ближните си на съвършения начин да се молят. 

74 Но е необходимо да дадете доказателства за силата на духовната молитва, както те са били 

дадени в минали времена от онези мъже, които помните като патриарси, водачи и пророци. Те няма 

да бъдат същите доказателства, които ще станат реалност чрез вашето посредничество; защото 

трябва да помните, че сега е друго време, че човечеството е еволюирало духовно и материално и че 

следователно доказателствата и чудесата, които получавате чрез молитва, не могат да се равняват 

на тези от предишните времена. Въпреки това те ще бъдат чудотворни. 

75 Само две условия са необходими, за да докажете, че сте достойни за такива големи ползи. 

Първият ще бъде твоят начин на живот: праведен, полезен, винаги вдъхновен от доброто и 

милосърдието. Втората ще бъде вяра, която ще ви направи по-висши от всичко, което съществува 

на земята, ще ви даде сила, така че, когато дойде моментът, да ви спаси от опасност, да ви издигне 

над всички нещастия, да ви направи неподатливи на болка и да ви помогне да победите дори 

смъртта. 
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76 Наистина ви казвам, че с доброта и вяра ще успеете да извършите мощни и свръхчовешки 

дела, с които ще дадете най-доброто свидетелство за силата на молитвата и любовта в това време. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 283 
1 Възлюбени ученици, вие идвате от различни пътища и се обединявате в момента на 

молитвата, за да издигнете душата към Отца. Приемам ви, чуйте гласа Ми. Върнете се при Мен, 

когато сте загубили пътя. Днес ти си с Мен. От дълго време ви призовавам и наистина ви казвам, че 

чакам всеки един от вас. 

2 Приемам вас, които сте се събрали тук, от името на човечеството. Това, което дарявам на 

вас, по този начин дарявам и на всички ваши ближни. Тези, които са попаднали в сянката на това 

дърво, и тези, които са далеч от него, са обичани от Мен по един и същи начин. 

3 Молете се, хора, това е езикът на душата. Но научете този език, за да може, когато Ми 

говорите, да Ме разбирате едновременно. Говорете с Мен с уважение и смирение, но с доверието, 

което човек има към баща си - с поверителността, с която се говори с приятел. 

4 Отворете сърцето си, то е моят храм, и позволете да се чуе в него моят глас, който е съвет, 

вдъхновение и откровение. 

5 Ако вникнеш в смисъла на Моите учения и познаеш гласа Ми, както овцата познава гласа 

на своя пастир, ще разбереш, че Аз съм ти говорил винаги и във всеки момент от живота ти. Ако не 

беше така, "Словото" не би било вечно. 

6 Човекът винаги е бил като малко дете в Моите очи, застрашен от опасности и падения, и тъй 

като Аз съм неговият Баща, Аз го обичам и го напътствам, дори ако понякога сърцето му е глухо за 

Моите съвети, призиви и уроци. 

7 Днес хората преминават през период на големи изпитания, но не защото се радвам на 

болката им, а защото хората справедливо трябва да се пречистят, когато са се осквернили. 

8 Всички знаете, че обичам чистото и че само чистото достига до Мен. Това ви казва съвестта. 

9 Светлината на Моя Дух се излива върху всяка плът и върху всеки дух, за да можете да 

изучавате и тълкувате като уроци изпитанията, които животът ви поднася ежедневно, за да можете 

да разпознаете себе си и да разберете задачата, която сте донесли със себе си на земята. 

10 Защо мнозина от вас се страхуват, че съдбата им е написана от Мен с изпитания, болки, 

наказания или нещастия? Как можете да мислите, че Този, който ви обича съвършено, ви дава път, 

пълен с тръни? Наистина, казвам ви, злощастният път, пътят на нещастието, е този, който избирате 

по своя воля, мислейки си, че по него ще намерите радости, свобода, блаженство, без да 

осъзнавате, че именно това е пътят, предназначен за вас, от който се отклонявате, където се 

намират истинският мир, сигурност, сила и здраве, благополучие и изобилие. 

11 Този път, който ви предлагам в Моето Учение, е предопределен за вашата душа още от 

самото ѝ създаване, така че в него най-накрая да намерите това, за което копнеете. 

12 Блажени са онези, които се връщат в пътя, когато чуят това слово, защото в него те отново 

ще намерят наследството, което са отхвърлили. 

13 В моя път има и изпитания, но те са напътствия за душата, те са светлина и откровение, с 

които животът ти дава импулс да спреш бясното движение, което те води към гибел. 

14 Ученици, подложени сте на хиляди изпитания, за да се събудят всички способности на 

духовната ви душа и да се хармонизират всички струни на сърцето ви. 

15 Този народ е силният син, който владее пророчествата и ученията. Затова му казвам 

непрестанно да практикува словото Ми, да го прилага в живота си, за да познае стойността на 

дарбите си, да търси усърдно смисъла на учението Ми, за да открие светлините, които ви обещах 

тогава, когато ви казах, че ще ви изпратя Духа на истината, за да ви обясни предишните 

откровения. 

16 Позволявам на този народ да расте в тайна и неизвестност, без човечеството да забелязва 

присъствието му, докато не настъпи часът да нарушим мълчанието, което ще стане, когато този 

народ се обедини в истина и дух. 

17 Когато Ме чуете, съществото ви трепва от любов и се питате: "Къде съм чувал този глас 

преди?" Другите казват, когато Ме чуят: "Струва ми се, че виждам Учителя да проповядва на брега 

на някоя река или на някоя планина. Къде мислиш, че съм Го виждал?" 
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18 Да, хора, вашата вяра ви казва, че Аз съм този, който ви говори, макар да знаете, че не съм 

станал човек. Защото ви казах, че ще дойда "в облак", и го изпълних. 

19 Ако съм използвал човешката способност за интелект, за да ви говоря, то е защото, ако ви 

говорех от дух на дух, нямаше да Ме чуете, а още по-малко да Ме разберете. 

20 Но това провъзгласяване беше кратко и скоро ще приключи, защото беше необходимо само 

някои да Ме чуят, за да разберат как в бъдеще да се свържат с Мен в съответствие с Моята воля и 

да разберат как да я съобщят на човечеството. 

21 Искам да ви направя едно семейство. За това е абсолютно необходимо да имате една форма 

на поклонение и да следвате един и същ закон. 

22 Вие, хора, започнете да давате този пример за братство и единство. Докато не постигнете 

това, няма да можете да се издигнете от уединението, в което се намирате, към светлината на пътя, 

по който ви очаква вашата мисия. 

23 Светлината, която се излъчва от това духовно учение, озарява духа на човечеството и щом 

хората придобият истинско познание за времето, в което живеят, те ще разберат с абсолютна 

яснота същността на това учение, което ще засенчи всички ваши религии. Питаш Ме: "Учителю, 

тогава религиите не са ли истински?" На това ви казвам: Ако те бяха истината, щеше да съществува 

само една, защото истината е една. Всеки от тях съдържа част от тази висша светлина, всички те са 

пътища, които водят душата и я приближават към източника на познанието. 

24 Абсолютната истина не е притежание на никое човешко същество, нито се съдържа в някоя 

книга. Тази божествена яснота, тази всемогъща сила, тази безкрайна любов, тази неограничена 

мъдрост, тази съвършена справедливост е в Бога. Той е единствената истина. 

25 Разберете моята дума за учение. Всяка религия е начин да се разбере истината, но не и 

самата истина. Затова виждате разликите, които съществуват между тях. Пак ви казвам, че ако 

съдържаха върховната истина, всички те щяха да са еднакви и щяха да представляват една идея, 

един светоглед, един начин да стигнете до Мен. 

26 Ето защо, щом моето учение бъде признато в света, човешкото разбиране ще го постави над 

всички религии, защото ще разбере, че не трябва да го представя или материализира по никакъв 

начин, защото тогава няма да го приложи в самия живот. Сега трябва да разберете, че това учение 

не е предназначено да бъде възприемано от сетивата чрез символи, а да бъде усетено в душата. 

Щом го разбереш по този начин, ще можеш да отдадеш на Отца вътрешна почит, която е 

истинската, без показност, без лицемерие, без егоистични интереси. 

27 Учението на духа не е теория, а практическо наставление както за човешкия живот, така и за 

живота на душата. Няма друго, по-всеобхватно и по-съвършено учение от него. Той ви придружава 

още преди да дойдете на земята, следва ви през целия ви работен ден на този свят и се слива с 

душата ви, когато се върне в предишния си дом. 

28 Няма да съм аз този, който ще премахне литургията и традициите от вашите служби - това 

ще е духът на човека, който неволно се издига над старите си идеи пред необходимостта от по-

голяма светлина, която да осветява пътя му на развитие. Скоро човекът ще разбере, че 

единственото, което може да предложи на Бога, е да проявява любов, защото любовта означава 

доброта, милост, мъдрост и справедливост. 

29 Спиритизмът не заличава нито една от думите, които Христос някога е провъзгласил. Ако 

не беше така, то не би трябвало да си дава това име, защото би се противопоставило на истината. 

Как би могло това слово да е против, след като го произнася същият Учител. Ако наистина 

вникнете в смисъла на това учение, ще видите, че днешното ми слово е обяснение или разяснение 

на всичко, което вече казах. Затова днешното и бъдещото човечество е способно да разбере повече 

от това на предишните поколения, а следователно и да изпълни Закона по един по-чист, по-висш и 

по-истински начин. 

30 Ако наблюдавате отблизо религиозните практики на вашите ближни, ще видите, че това, 

което преди е било обект на тяхното поклонение, сега те разглеждат без вътрешна симпатия. 

Причината за това е, че душата се пробужда от само себе си и жадува за това, което може да я 

подхрани истински. Ето защо ви казвам, че външното поклонение на това човечество е обречено да 

изчезне. 
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31 Вие, които получавате това слово, сте длъжни да представите моето дело в цялата му 

простота, духовност, чистота и простота, без да оставяте никаква възможност да изпаднете в 

грешката да създавате обреди в него, да създавате нови традиции или нови символи, които ще ви 

отклонят от истинския път. 

32 Времето за представяне на божественото или духовното чрез материални форми е 

отминало. Ако човечеството е създало символи и образи, защото в онези времена Законът е бил 

издълбан в камък, а пророците са били хора, и поради факта, че "Словото" е станало човек и е било 

видяно с физически очи, то днес Аз идвам при вас в дух и Моите пратеници също идват при вас в 

дух. Какви нови образи или нови форми бихте могли да създадете за безкрайното, за 

непредставимото? 

33 Духовното учение е израз и истинска храна на душата. Ето защо тя се отделя от всяка 

материализация и от всеки показен култ. 

34 Благодарение на всичко, което ви казах този ден, ще разберете колко голяма е 

отговорността ви към вашите ближни. 

35 Следвайте това, което ви посочва моето слово, и то ще бъде най-добрият начин да 

представите работата си пред другите. 

36 Упражнявай милост, давай светлина, освобождавай от заблудата този, който е изпаднал в 

нея. Създайте дело на мир, братство и единство, тогава моята любов ще съпътства стъпките ви. 

37 Разберете, че Аз съм светлина в умовете на хората, които се стремят да развият душите си. 

Аз съм утехата за онези, които са обременени от страдание. 

38 Дълго време не се разкривах на света с думи и затова сега, когато отново може да се чуе, 

вие идвате с нетърпение да чуете Учителя и да узнаете новото Му послание. 

39 От време на време е необходимо Моят Дух да се разкрива по достъпен и разбираем за вас 

начин. Необходимостта да ви говоря се дължи на неподчинението ви на Моя закон, на 

отклонението ви от истинския път. 

40 Човекът е най-непокорното създание в творението поради свободата на волята, която има. 

До днес той не искаше да се подчини на указанията на съвестта. 

41 Моето Слово иска да ограничи някои, да даде насоки на други, да укрепи всички в истината 

и да ви спаси от бездната. 

42 Не се обиждайте за начина, по който се разкривам сега, който е толкова различен от този 

във Втората епоха. Знайте, че никога не съм използвал една и съща форма два пъти, защото това би 

означавало да ви оставя едно и също учение, а аз винаги идвам, за да ви науча на нови уроци и да 

ви помогна да направите нови стъпки. 

43 Достига ме насладата, която душата ти изпитва, когато Ме чува, защото знае, че всяко 

указание от Мен е светлина, насърчение, знание и оборудване за този, който знае как да го 

използва. 

44 Несъмнено ученикът, който го използва, е човек, който се чувства сигурен в живота, който 

вярва в съдбата си, който вече не се страхува от смъртта, а се наслаждава на мисълта за духовния 

живот, който го очаква. 

45 Блажен е онзи, който чуе моите поучения, приеме ги за свои и ги следва, защото той ще знае 

как да живее в света, ще знае как да умре за света и когато настъпи неговият час, ще възкръсне във 

вечността. 

46 Блажен е онзи, който се потапя в Моето Слово, защото се е научил да разбира причината за 

болката, значението на обезщетението и изкуплението, и вместо да се отчайва или да хули, с което 

би увеличил мъките си, той се изправя пълен с вяра и надежда да се бори, за да може бремето на 

дълговете му всеки ден да става по-леко и чашата на страданието по-малко горчива. 

47 Веселието и мирът принадлежат на хората на вярата - тези, които са в съгласие с волята на 

Отца. 

48 Колко изпълнен със светлина би бил животът ви и колко велика и новаторска би била 

науката ви, ако обичахте ближния си и изпълнявахте волята на вашия Отец - ако пожертвахте нещо 

от свободата на волята си и работехте според това, което ви заповядва съвестта. Тогава вашата 
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наука, надхвърляйки границите на материалното, ще се докосне до свръхестественото, тъй като 

досега дори не се е доближавала до тези граници. 

49 Какъв ужас изпитва душата на учения, когато напусне този свят и най-накрая се сблъска с 

божествената истина! Там то свежда лице от срам и моли да му бъде простено за високомерието. 

Вярваше, че знае и може всичко, и отричаше, че съществува нещо, което е извън нейните познания 

или разбиране. Но сега, застанала пред Книгата на живота, пред безкрайното дело на Твореца, тя 

трябва да признае своята окаяност и да се обгърне в смирение пред Онзи, Който е абсолютна 

Мъдрост. 

50 Защо да не прелистим тази книга още тук, след като това е позволено и заповядано от Мен? 

Защо да не се подготвиш чрез одухотворяване да стигнеш до нея и да научиш на страниците й 

урока, който просветлява, или откровението, което обяснява тайните? 

51 Знайте, хора, че не само вие сте способни да получавате духовни послания и вдъхновения. 

Има много хора по света, които, без да знаят, че Аз изливам Словото Си чрез тези гласоносители, 

усещат близостта на светлината, която е готова да се излее в откровения върху човечеството. Те ще 

получат от Моя Дух необходимата подготовка, така че когато чуят свидетелството ви и им 

предадете Моето Божествено послание, да кажат с радост: "На това се надявах." 

52 Подготвям ви по този начин, така че когато настъпи моментът да се срещнете, да можете да 

създадете връзки на единение и да се разберете взаимно. 

53 Отново ви казвам, че в този момент не само вие получавате просветление от Моя Дух. 

Защото ще дойде време, когато всички послания, получени под различна форма, ще представляват 

една духовна сила в този свят. 

Вие ще дадете своя принос - това, което ви предавам, тоест: Моите нови откровения. Защото 

законът не е нов, той е същият като този, който ви дадох в миналото - наследството на великата 

истина, за която ви напомних, за да не се отклонявате от пътя. Законът, възлюбени хора, е семето 

на утрешния свят. 

54 Днес все още живеете в епоха на съмнения, скептицизъм и недоверие. Но тази божествена 

светлина, която озарява всяка душа, ще разсее и последната сянка на несигурност и тогава истината 

ще се възцари в живота на хората. 

55 Вие, които чувате словото ми за мир, урока ми за любов, никога не трябва да създавате 

раздор. Напротив, стремежът ви винаги трябва да бъде да се обединявате, да постигате мир, да 

изпълнявате заповедта, която ви учи да се обичате един друг. 

56 В природата ще се случат събития, които учените на човечеството няма да могат да обяснят. 

Тогава твоето слово, изпълнено със смирение, но в същото време и със сигурност и самоувереност, 

ще обясни причината за много събития и явления, за които не е намерено решение. 

57 Какво друго е природата, освен едно велико създание? Да, ученици, същество, което също 

се развива, пречиства, развива и усъвършенства, за да може да приюти в утробата си хората на 

утрешния ден. 

58 Колко често сте недоволни от естествените им преходни явления към постигането на това 

съвършенство и ги смятате за наказания от Бога, без да осъзнавате, че и вие, заедно с природата и 

творението, се пречиствате, развивате се и вървите към съвършенство. 

59 Дори и да не разбирате това, което ви казвам днес, с времето си ще имате достатъчно знания 

- дотолкова, че да сте в хармония с всичко, което ви заобикаля, така че нищо да не ви вреди, нищо 

да не ви потиска и да не ви разболява, защото тогава ще сте постигнали да стоите над 

материалното, а не под властта на природните сили. 

60 Толкова сте незрели, че често вместо да се възхищавате на знаците, които дава природата, 

се страхувате. 

61 Кога ще бъдете като принцове сред това творение, а не като роби, както сте сега? 

62 Мислите ли, че Ми е приятно да ви виждам да се молите с ужас и да умолявате Бог да се 

смили над вас, когато виждате природните сили да се развихрят? Искам да ви видя изпълнени със 

спокойствие, да се възхищавате на делата на вашия Отец, без животът ви постепенно да угасва. 

Искам да получавам от вас такива молитви, които произлизат от сърце, изпълнено с мир, 

послушание и разбиране. 
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63 О, ако само от момента, в който очите ви се отворят, за да видят светлината на този живот, 

се стремехте да постигнете истинска хармония с духовното и с природата! Ще разберете колко 

красиво е съществуването, което Създателят ви е дал и чийто път води към Вечния живот! За да ви 

помогна да го постигнете, Аз дойдох в това Трето време, за да ви повторя предишните Си учения. 

Помнете, че ви казах: "Ще дойда при вас още веднъж". Но Моето идване не беше в тяло, както 

през Втората епоха, Аз дойдох в дух, за да ви разкрия Моята Същност, Присъствие и Сила. Сред 

невярващите и грешниците Аз сега се изявявам, за да им дам отново Моето наставление, Моето 

учение. Както и през Втората епоха, едни Ми повярваха, а други отрекоха присъствието Ми. Но от 

тези, които са Ме познали, ще излязат Моите нови ученици, които ще свидетелстват за Мен. 

64 Ето, човечеството отново е объркано. Но аз не ги уча на чувствени действия на поклонение, 

а само на любов, за да могат да разберат каква е волята на Отца. 

65 Светият Дух се е изявил сред мъже, жени и деца. Моята благодат се излива върху тях, за да 

бъдат свидетели на моето присъствие в този момент. 

66 Дойдох да ви покажа същия закон и да ви припомня същото наставление, което ви дадох в 

минали времена. Защото Отец със Своята възвишена мъдрост не е дошъл в нито един момент, за да 

ви обърка. Светлината на Светия Дух ви е просветила, за да ви обясни всички мои учения, така че 

вие, а след това и цялото човечество, да ги прилагате с любов, със съвършенство в действията и 

мислите си. 

67 Човекът живее в разгара на своята поквара. Той се стреми само към материални неща, към 

злато и власт на земята, но духовната му душа копнее за моя мир. 

И ти, Израел, си изминал каменисти пътища във времето и все още не си успял да достигнеш 

Обетованата земя, защото не си знаел как да се обичаш и да се обединяваш и си се отхвърлял един 

друг. Но в тази Трета епоха Аз ви отредих най-доброто място на Моята трапеза и ви поглезих, за да 

знаете, че Аз съм с вас като Отец, за да можете всички да образувате едно семейство. 

68 Хора, възпитавайте сърцата на благословените деца, за да могат да се обичат помежду си 

още от нежното си детство и да умеят да разпознават пътя на любовта и справедливостта. 

69 По това време Моето Слово ви просветлява отново. Ще излея благодатта Си в изобилие, за 

да бъдете чисти и благодатни. Но ако отново изпаднете в грях, осъзнайте, хора, че не Аз ви 

отдалечавам от Моето лоно, а вие се отдалечавате от Мен, макар че това не е Моята воля. Но Моята 

прошка и Моята любов са като отворени порти, за да приемат всеки, който иска да се върне при 

Мен покаян. 

70 Израел: Вие сте пратениците на това време и Аз ви избрах да бъдете Мои верни слуги. 

Виждам, че макар да носиш болка в сърцето си, ти си предан и послушен, и ти казвам: Аз ще ви 

издигна, благословени деца, не се страхувайте нито от хората, нито от силите на природата, не се 

страхувайте да пътувате надалеч, защото Аз съм този, който ви избра и ви облече с Моята 

благодат, за да се издигнете и да звучи будителския сигнал по всяко време за духовниците, за да се 

отвърнат от объркването и фанатизма на света. Покажете им истинското ми учение чрез вашите 

духовни дела. 

71 "Чуй Ме, възлюбен Израел! Отворете духовните си очи и съзерцавайте славата на вашия 

Отец. Чуйте гласа Ми чрез съвестта си, вслушайте се с духовните си уши в небесните мелодии, за 

да могат сърцето и духът ви да се радват, за да почувствате мир, защото Аз съм мир и ви каня да 

живеете в него. Разкривам ви любовта, която винаги съм изпитвал към човечеството - причината, 

поради която Исус проля най-скъпоценната Си кръв във "Втората епоха", за да ви изкупи от греха, 

да ви научи на любов и да запечата истинското учение в ума и сърцето ви." 

72 Възлюбени хора, ако по пътя ви сполетят големи страдания и болки, издигнете се в молитва 

към Отца с онази истинска молитва, която идва от сърцето ви. Тогава ще се почувствате силни и 

ще прославите името на своя Отец. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 284 
1 Хора, яжте хляба на вечния живот, който Отец ви дава. Използвайте думата ми, защото сте в 

края на моето проявление в тази форма. Позволете на душата си да се пробуди напълно за 

светлината, която Отец понастоящем излива във всяка душа и във всеки ум. 

2 Искра светлина от Моя дух, отражение на божественото Слово, се спуска върху духа на 

гласоподавателя, чрез когото ви предавам посланието Си. Кой човешки носител на глас може да 

получи цялата сила на Словото? Няма. И наистина, казвам ви, вие още не знаете какво е Словото. 

3 "Словото" е живот, любов, Божие Слово, но от всичко това носителят на гласа може да 

получи само атом. Но тук, в този лъч светлина, в тази същност, вие ще можете да откриете 

Безкрайното, Абсолютното, Вечното. За да говоря за Мен, Аз мога да го правя както чрез велики 

дела, така и чрез малки и ограничени прояви. Аз съм във всичко, всичко говори за Мен, голямото и 

малкото са еднакво съвършени. Човек трябва само да умее да наблюдава, да размишлява и да учи. 

4 Говоря на душата ви, която е изпратена на земята да получи това послание, за да може по-

късно да засвидетелства моето учение с делата си на любов и милосърдие към човечеството. 

Говоря на вашата духовна душа, която има безсмъртна същност и природа. Говоря му за онзи 

живот, който ще го споходи, след като предаде на земята тялото, което му е служило за опора в 

този свят, така че когато настъпи часът на неговото освобождение, то да може да благослови този 

момент и да насочи погледа си към безкрайността, да се издигне нагоре и да достигне дома, който е 

спечелило благодарение на своите заслуги. 

5 Обичайте това, което принадлежи на този свят, докато живеете на него, до определен 

момент, за да знаете как да изпълнявате неговите закони; но винаги подхранвайте високата цел да 

живеете във висшите духовни светове на живота, за да не бъде душата ви обезпокоена, когато се 

отърве от телесната си обвивка, нито да бъде изкушена от това, което е обичала на тази планета, 

защото тогава тя ще остане обвързана и прикована към свят, на който вече не принадлежи и на 

който не може да се наслаждава по никакъв начин. 

6 Казвам ви: Ако се появи народ, който да научи всички на истината, човечеството ще се 

вдигне след него, защото усеща, че е изгубило пътя, че се е заблудило, страда, препъва се и се 

отчайва. 

7 Човечеството очаква идването на брата, на приятеля, на съветника, който ще му каже 

накъде да насочи стъпките си, за да стигне до земята на спасението. 

8 Духовното объркване в хората от това време е дълбоко и тежко поради изоставянето на 

откровенията, дадени от Отец във всички времена. Те са се посветили на материалистичната наука 

и напълно са забравили същността на своето съществуване и на живота. 

9 В този материалистичен свят ще ви изпратя да донесете Благата вест на Моето учение. 

Истина ви казвам, ако свидетелството ви е вярно, хората ще се учудят, когато видят народ, воден от 

невидим водач и от глас, който не е от този свят. 

Първоначално любопитството ще ги накара да следят стъпките и работата ви. Но по-късно 

вярата ще ги накара да възкликнат: "Наистина това, което проповядват тези хора, е истина." 

10 Докато не сте готови да отправите призив за събуждане към света, Моята мантия ще ви 

скрива от погледите на другите, защото вашите несъвършенства ще предизвикват съмнения, 

подигравки и преследване, а слабостта ви няма да издържи на атаките на враговете ви. Но сега се 

пригответе, защото ще дойде часът на битката и Аз ще сваля наметалото си, за да ви види светът. 

11 Всеки "работник" ще има на устата си искра от Моето Слово, а в ръцете си - книгата на 

Моята мъдрост, която ще му напомня за Моите Божествени учения. Тази книга, вдъхновена от 

Мен, ще бъде внимателно оформена от Моите ученици и с нея народът ще има опора, защото 

нейната сила ще бъде голяма. 

12 Колко много мъдрост ще произлезе от нея! Колко много балсам и утеха ще се влеят в 

сърцата! Тя ще бъде щастие за онези, които един ден са открили словото ми и след това не са го 

чували повече, и ще бъде радост за онези, които никога не са го чували. 

13 Чрез четенето му "мъртвите" ще възкръснат, а изгубените ще намерят пътя. Пазете истината 

на Книгата, която ви е поверена, за да можете да свидетелствате за Моето проявление в това време. 
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14 Ако в тези моменти ви попитам какви са плодовете, които е дало вашето дърво, какво ще 

Ми покажете? Ако ви попитам за ученията, които сте получили от Мен, какъв отговор бихте Ми 

дали? 

15 Ти мълчиш, а в сърцето ти се появява страхът, че работата ти ще бъде съдена от Мен. Но аз 

ви питам: Защо се страхувате? Ако сте изпълнили мисията си, няма от какво да се страхувате, а 

ако, напротив, сте допуснали грешки, по-добре е аз да ви поправя. 

16 Имайте волята да бъдете духовници не само по име, но и на дело, защото светът е пълен с 

фалшиви последователи и фалшиви ученици. Ако сте взели присърце учение, чието знаме е 

одухотворяването, а оръжията - светлината и любовта, трябва да дадете на света доказателство за 

тези добродетели. Това е единственото семе, което трябва да посеете, ако наистина искате 

реколтата ви да бъде получена от вашия Отец. 

17 Вземете за пример онези, които Ме последваха през Втората епоха - не само Моите 

апостоли, но и толкова много мъже и жени, които се обърнаха към Моето Слово и 

засвидетелстваха Моята Истина с делата си и дори с живота си. 

18 Стремежът на тези сърца е бил към най-голяма чистота и най-висша истинност, затова те са 

се грижили във всяко тяхно произведение да блести светлината, с която Учителят е озарявал своето 

учение. 

19 По същия начин новите ученици трябва да почитат името, от което е дошло божественото 

послание на любовта, за да ги събуди от летаргията им. 

20 Ако се опитате да разберете духовния смисъл на моето дело и го приемете с любовта на 

истински ученик - наистина ви казвам, че тогава добрите плодове няма да закъснеят и те ще бъдат 

плодове на обновление, на завръщане към доброто в светлината на съвестта, на здраве, на 

помирение и мир. 

Ако пък се стремите към красива външност, за да прикриете истината, и се опитвате да скриете 

несъвършенствата и слабостите си с Моите дела, ще се върнете в мрака и мръсотията, от които вече 

ви избавих. 

21 Моето учение е духовно по своята същност, то е светлина и сила, която се стича и прониква 

в душата ви, за да я направи победител в битката със злото. Моето слово не е само за ласкаене на 

ушите, то е светлина за душата. 

22 Искате ли да Ме слушате с душата си, за да се подхранва и да използва смисъла на това 

учение? След това пречистете сърцето си, изчистете ума си и позволете на съвестта си да ви води. 

След това ще изпитате как във вашето същество започва да се извършва трансформация - не само 

духовна, но и морална и физическа. Издигането, което душата постепенно постига чрез 

познанието, чистотата, която постепенно постига, ще се отрази на чувствата на сърцето и на 

здравето на тялото. 

23 Страстите ще стават все по-слаби и по-слаби, пороците постепенно ще изчезват, фанатизмът 

и невежеството все повече ще отстъпват място на истинската вяра и дълбокото познание на моя 

закон. 

24 Ако искаш да бъдеш чут от множеството и словото ти да убеди и разтърси, търси начин това 

слово да проникне в душата на слушателите ти. Но как се постига това, че тя прониква в сърцето на 

вашите ближни, впечатлява и пробужда душата им? Това е много просто, тайната е, че винаги се 

придържате към истината и свидетелствате за нея с делата си на любов. 

25 Моят Отец-Дух се приближава, за да ви научи и "изглади", да събуди духовните и 

физическите ви сетива и да ви призове да живеете живот на обновление и изпълнение на закона. 

26 Дадох ви всичко, за да можете да се издигнете и да знаете, че сте изпратени на земята, за да 

изработите своя мир в този живот и в този, който ви очаква. 

27 Блажен е онзи, който изучава моето учение и се стреми да изпълнява моите закони - който 

се оставя да бъде озарен от светлината, хвърлена от моето Слово, и остава молитвен и бдителен в 

своето послушание. 

28 Днес, когато живеете в свят на грешки и обърквания, Аз ви накарах да го напуснете и да 

живеете в съответствие с Моите закони. След това, когато сте подготвени, ще ви изпратя в 
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човечеството, за да покажете Моята светлина на всички онези, които са разделили Моето учение на 

клони и тълкуват погрешно Моето Слово. 

Всички тези различия, които виждате днес, ще изчезнат и сърцето на човека ще се преобрази. 

След реколтата, която човекът е събрал от работата си, оставила само лош вкус в устата му, той ще 

посее Моето семе на пречистената земя и ще се грижи за него. Това ще бъде времето, когато ще 

започне одухотворяването. 

29 Всички изпитания, с които се сблъсквате в живота си като "работници", ще се случват, за да 

ви укрепят във вярата ви и за да разпознаете даровете, които съм ви дал. Няма да сте изпълнили 

мисията си, ако се ограничите само до това да чуете Моето Слово и след това да го донесете на 

ближните си. Ще трябва да говорите и да потвърждавате думите си с дела. 

Мнозина от вас ще свидетелстват за Моето учение, като доброволно жертват живота си, но Аз 

не съм поискал от вас кръвни жертви. 

Скоро ще бъдете сред човечеството като овце сред гладни вълци, но няма да спите. Лампата 

винаги ще осветява пътя ви и дори в най-тъмните нощи ще свети. 

30 Установих, че човекът е заспал по отношение на духовното познание, отдаден е на науките, 

свързани с материалното, откривайки най-големите тайни в природата, без да се занимава с 

духовната си душа. Колко големи ще трябва да са усилията му, за да разбере моето учение! Моето 

дело ще падне върху това човечество като поток от кристално чиста вода, желанието му за знание 

ще бъде задоволено и всеки, който се подготви, ще получи ползите от него. 

31 Вие, които Ме слушате, бдете, за да не се смеси чуждо влияние с Моето учение. Запазете 

същността и истината му и ще видите как това човечество, което не вярва и се съмнява, ще приеме 

учението Ми с вяра, когато се запознае с делата на Моите добри ученици. 

Всички вие, които копнеете за идването на царството на мира и справедливостта на този свят, 

привличайте тези добродетели чрез молитвата си. Това време е близо. Поправяйте, обучавайте и 

просвещавайте ближните си сега, преди да навлезете в онова време, когато няма да имате друг 

водач освен моята Божественост. 

32 Моето вдъхновение се спуска към всички души и всеки, който иска да Ме види и да Ме 

последва, нека стане и дойде при Мен. Вашият дух ще ви подскаже как да живеете всеки ден и как 

да решавате проблемите си. Ако одухотворите себе си, във всяко изпитание, във всяка болка ще 

видите стъпка, за да се издигнете и да се усъвършенствате. 

33 Направете дома си рай, където родителите представляват Мен, а любовта и уважението 

един към друг са вашето поклонение. Но нека тази любов не се ограничава само до семейството ви, 

за да обичате всички ближни така, както обичате родителите си или децата си. 

34 Чрез избрания от мен народ аз въвеждам справедливи закони, основани на любов и 

уважение. Сто четиридесет и четири хиляди души са подготвени. Някои от тях са в духовната 

сфера, а други, които са в телесната, разпределям по целия свят, така че, когато дойде часът, те да 

изобилстват от вдъхновение и Аз да говоря чрез техните уста, а Моето слово да се умножава. 

35 Илия подготвя пътя за всички и както във Втория път, ви казвам: Колко близо до вас е 

Илия, а вие не сте го познали! Винаги, когато моето Царство се е приближавало до хората, то е 

подготвяло сърцата им. През това време с вас беше същото. 

36 Работете мълчаливо, без да се хвалите. Не желайте да се отличавате от другите. Вървете по 

пътя си ненатрапчиво, но носете в сърцето си голяма любов към хората. Защитете ги и им 

помогнете, уверете се, че сърцето ви е като ковчег, и дайте място в него на болните, на грешниците 

- на онези, които гладуват и жадуват за справедливост. Покажете на всички одухотворяването като 

цел за тяхното спасение и те ще Ме последват. Но горделивите ще останат далеч още един път, без 

да Ме чуят през това време. След това изпитанията, събитията ще говорят за всички Мои 

проявления. Някои от тях ще се обърнат, а други ще продължат да имат затворено сърце за 

божественото послание. 

37 Благославям всички, които имат длъжности - управници, учители, съдии; бъдете просветени 

и изпълнявайте мисията си. 

38 Приближете се, за да Ме чуете. Какъв е проблемът да слушате Словото Ми чрез хора, които 

са несъвършени както в морално, така и в духовно отношение? Ако си мислите, че в този момент 
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съм избрал най-неподходящите средства за Моето проявление, грешите. Ако мислите, че този 

начин да се опознаем пред хората не е прогресивна форма, вие съдите лекомислено. 

39 Фактът, че използвам духа и ума ви, за да говоря на човечеството, не ви ли дава представа за 

еволюцията, която е постигнала душата ви? 

40 По някакъв начин е трябвало да започне времето на духовното общуване и този начин е бил 

този, който сте имали от 1866 г. насам и който трябва да приключи през 1950 г., за да се освободи 

място за диалог между духовете. 

41 Моето проявление чрез носителите на гласове, по моя воля, ще бъде само временно, кратък 

етап на подготовка, който ще послужи на този народ като норма, закон и основа за свидетелстване 

и разпространяване на тази истина и за провъзгласяване на присъствието на "Третата епоха" в 

света. 

42 Точно както моето проявление беше предопределено от човешкия ум да бъде мимолетно 

като светкавица, така беше предопределено и това, че само няколко групи хора ще бъдат призовани 

да присъстват на това откровение и да получат това послание. 

43 От друга страна, диалогът между духовете ще обхване цялата човешка раса без времеви 

ограничения, защото тази форма на търсене, приемане, молитва, слушане и усещане е за цяла 

вечност. 

44 Колко голяма е отговорността на този народ, който е чул словото Ми и е събрал поученията 

Ми! Казвам ви: Преди светът да направи крачката към одухотворяване, той ще трябва да изпита 

всичко, което ви разкрих в този етап на подготовка, в който ви говорих чрез устата на моите 

гласоподаватели и ви накарах да запишете словото ми, за да можете да го изучавате по-късно. 

45 Подгответе се, о, възлюбени хора, за да влезете в хармония с вашия Господ. Ето, Аз 

изпълнявам Своята роля: подготвям всичко, цялото човечество. Дори и да не го знае, то в момента 

се пречиства. Духовният свят, който е най-голямата и най-мощната армия, подкрепя Моите дела и 

следва Моите съвети, а Аз искам да създадете нация от просветени хора, от верни свидетели на 

Моето Слово, от сеячи на духовна светлина, чиято работа да служи за пробуждане на света, да 

свидетелства за него и да го предупреждава. 

46 Шестият печат беше разпечатан и показа на вас, пионерите на духовното развитие на 

земята, част от съдържанието му. Но то ще продължи да излива светлината си върху всички хора, 

дори когато това слово, което чувате днес, веднъж престане да звучи. 

47 Какво ще разкрие Шестият печат на човечеството в бъдеще? Много велики откровения, ако 

смятате, че съм ви направил наследници на съкровище от мъдрост. 

48 Шестият печат е отворен и никой няма да може да го затвори, нито да попречи на 

светлината му да достигне до душите, точно както никой не може да спре хода на времето или да 

попречи на светлината на Кралската звезда да достигне вашия свят. 

49 Книгата на познанието, дълго време запечатвана, докато душите ви се подготвяха да влязат 

в нея - Аз я отворих, любовта на вашия Учител, Агнето, я отвори, нейната светлина свети силно, 

без мнозина на земята да забележат. 

50 Скоро интуитивните, вдъхновените, чувствителните към душата хора ще се издигнат и ще 

свидетелстват пред народите за това, което виждат с духа си, което чувстват, което чуват и 

получават. Отново ви казвам, че Моят народ не се ограничава само до онези, които са Ме чули чрез 

тези гласоподаватели, но че Аз съм изпратил Своите служители в различни точки на земята, за да 

подготвят пътищата и да разчистят нивите, на които по-късно трябва да дойдат сеячите. 

51 Укрепвам ги и ги благославям, защото денят им е тежък и пътят им е пълен с тръни. 

Подигравките, презрението, клеветите и коварството ги преследват навсякъде. Но те - 

предчувстващи и вдъхновени - знаят, че са изпратени от Мен, и са готови да стигнат до края на 

пътя, за да изпълнят мисията си. 

52 Молете се за тези ваши братя, които не познавате, но които се стремят да изпълнят мисията 

си да подготвят пътя за вас. Те не са имали в света божествения стимул на това Слово, което чувате 

от толкова време, и е трябвало да пожертват много от удобствата на света, за да получат духовното 

вдъхновение, което ги ориентира. 
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53 Чувал си всеки урок хиляди пъти - какво оправдание би могъл да намериш, ако не следваш 

моето учение? Няма. Каква непокорност или бунт бихте могли да проявите в болката, ако Той 

дойде да накаже прегрешенията ви? Но не забравяйте, че ви научих да се пречиствате чрез любов, 

да се обновявате, като си служите един на друг, за да избегнете пречистването чрез болка. 

54 Някои смятат, че словото ми е сурово и грубо, защото е пронизано от любяща 

справедливост. Причината за това е, че те не знаеха как да се изправят пред съвестта си, нито пък 

искаха да съдят себе си от високомерие. 

55 Когато видиш резултата от твоите непослушания, профанации, суета и липса на милосърдие 

и изпразниш чашата на страданието - съвсем противно на това, което ти предложих - възкликни с 

убеденост: "В укора на Учителя имаше истина и справедливост!" 

56 Възложих ви да обедините всички множества, които съставляват вашата общност, но вие не 

го направихте и не се доверихте на моето правосъдие. Бях търпелив и ви дадох време да изпълните 

тази мисия, но досега не сте се справили с нея. Искате ли моето правосъдие да ви събуди, да ви 

пречисти и обедини? Ако е така, възлюбени хора, вие не знаете деня и часа, но той ще дойде. 

Защото няма да ви оставя да свидетелствате за Моята истина със сърце, изпълнено с нечистота. 

57 Нито пък лошите писания ще бъдат запазени като свидетелство. Защото свидетелство, което 

е смесено с лъжливо и несъвършено, ще бъде изгорено. Онова, което е изцапано или нечисто, не 

достига до Мен, нито пък Аз го предлагам на Моите деца. Първо трябва внимателно да почистите 

семената и едва след това да ги засеете. 

58 Словото ми днес не е чаша горчивина, а извор на кристално чиста вода, в която можеш да 

изкъпеш сърцето си и да му придадеш по-голяма чистота, а на духа ти - светлина. 

59 Приемете тези думи с любов, помислете за тях. След това ще се почувствате по-силни да 

продължите работата си през този ден. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 285 
1 Моят мир да бъде в хората с добра воля. Истина ви казвам, че който носи този мир в душата 

си, ще чувства Моето присъствие. 

2 През това време на учение вие сте усещали Моя мир в изпитанията си, имали сте утеха в 

страданията си. По този начин ви доказах, че всеки, който приеме съдбата си с добра воля, ще 

напредне във всичките си начинания. Той може да се спъне, но няма да падне. 

3 Понякога Ми казвате: "Господи, защо не ни посещаваш като другите народи, въпреки че 

сме толкова неблагодарни и непокорни, колкото са и нашите човешки братя и сестри?" На това ви 

казвам: Защото ви давам време за подготовка. 

Мислиш ли, че ако те заплашва война, ще Ме послушаш и ще размишляваш върху Моето 

Слово? Разберете колко ценно е времето, което съм ви поверил, и отговорността, която имате да го 

използвате за духовната си подготовка. 

4 За да прекарате това време за ваше духовно благо и за благото на вашите ближни, трябва 

често да изследвате себе си, като се вслушвате в гласа на съвестта си, чрез който можете да 

откриете всичко, в което трябва да се изследвате, и същевременно да разберете как да прилагате 

моето учение в различните действия в живота си. 

5 Наистина ли ситуацията, в която се намира човечеството, ви боли? Чувства ли сърцето ви 

болката на народите, които се унищожават чрез война? След това спечелете заслуги за тях, молете 

се и им изпращайте мир с мислите си. 

6 Сега ви се струва, че нещастието е това, което заплашва света. На това ви казвам, че това, 

което често виждате като бедствие, е нещо добро. 

7 Болката, страданието и дори смъртта ще дойдат като благословия пред вратите на много 

хора, които са живели разпуснато и са грешили безгранично. 

8 О, ако само разбереш, че болката, която поразява телесната обвивка, е балсам и облекчение 

за душата! Докато тялото е било здраво и благополучно, душата често е била привличана от 

разрухата или се е чувствала в капана на живот, изпълнен с удоволствия и страсти, но без светлина 

за душата. Докато болката не дойде като по-могъща сила от човешките страсти, за да спре човека в 

неговия сляп път и да накара душата да се освободи, да благослови болката и да осъзнае, че няма 

по-мъдра справедливост от тази на Бога. 

9 Някои скоро стигат до това разбиране и така избягват много страдания, други са упорити и 

бавни в разбирането, накрая хулят и проклинат и така увеличават чашата си със страдания. 

10 Молете се за всички, хора, не се отмятайте от отговорността си с мотива, че затова не се 

молите за страдащите народи, защото те се пречистват в тази болка. Тази болка ги пречиства, но 

разберете, че молитвите и мислите ви им помагат да приемат чашата на страданието с любов, за да 

разберат смисъла, който болката съдържа, и за да може в душите им да избухне решимостта да се 

поправят и вдъхновението, което ги води към братство. 

11 Ако се молите правилно, Аз ще освободя душите ви и ще дойда при тях като гълъб на мира, 

пратеник на здраве и светлина. 

12 Сърцето ти няма да може да се гордее с тези победи, защото няма да знае нищо за делата, 

които вършиш в духовен план. 

13 Само Аз знам тези дела, които ще бъдат записани едно по едно в книгата на твоите заслуги - 

тази книга, която постепенно се гравира в духа ти. 

14 Вие сте на прага на велики събития. Няма да мине ден, в който човечеството да не бъде 

разтърсено от някакво събитие, изпитание или знак. Непрестанният глас на Моето правосъдие ще 

призовава хората да насочат мислите си към Мен. И всички онези, в които интуицията се събуди в 

тези дни на изпитания, които размислят и стигнат до заключението, че приписват тези изпитания 

на Божествената справедливост, ще бъдат изпълнени с Моята светлина, за да не изпаднат отново в 

духовната летаргия, в която са живели. 

15 Моето правосъдие дойде, човечество, то ще унижи човешката арогантност, за да го накара 

да осъзнае колко е малък в своята порочност и материализъм. 
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16 Да, хора, Аз ще поваля човека в неговото фалшиво величие, защото искам той да види 

Моята светлина и да се издигне, за да стане велик в истината. Защото искам да сте пълни със 

светлина, щедрост, доброта, сила и мъдрост. 

17 Гласът Ми ще се чуе отново, както го обявиха пророците в първите времена и както го 

открих на учениците Си. 

18 Сега е времето, за което обещах завръщането Си в духа - времето, когато ще почувствате 

присъствието Ми във вас и извън вас и когато ще се научите да се свързвате с Мен от дух на дух. 

19 В момента формирам народ, в който, въпреки че изглежда беден, няма нито парии, нито 

нещастници, нито духовно слаби. Разкривам на всекиго дарбите му, за да тръгне, доволен, че е мой 

ученик и че е полезен на ближния си. 

20 Моите нови хора ще бъдат пророци, съветници, учители, лекари на душата. 

21 Словото Ми достига до тези сърца като глътка въздух, която разпалва пламъка на вярата им. 

Защото винаги искам да ги виждам да горят като лампи. 

22 Словото Ми през Втората епоха, както и делата Ми, отвориха на хората пътя към Небето, а 

в настоящето време ви донесох нови уроци. Не сте ли чували гласа на духовния свят? Не сте ли 

усещали близостта на онзи свят, който сте смятали за толкова далечен и несигурен? 

23 Разберете с колко много светлина и колко много любов са ви се изявили вашите духовни 

братя и сестри. 

24 Вие не знаете откъде точно идват тези духове на светлината, тези ангели пазители и 

миротворци. Но вие сте сигурни, че те идват от по-висши светове отвъд. 

25 Така е, човечество, те идват от по-висши домове и светове от вашия, за да ви помогнат да се 

издигнете до съвършенство. По същия начин те помагат и на онези, които обитават други земни 

светове и които също се нуждаят от по-висше знание. 

26 Ако някой си помисли нещо лошо за моето учение, което ви говоря в тези уроци, аз му 

казвам истината, че той не знае какво говори, нито познава Божествения Учител. Нима не знаете 

духовната близост на съществата и световете? Не се ли досещате за Божествения план да се 

създаде едно семейство от всички? 

27 Давам ви тези откровения, за да започнете да се занимавате с бъдещето си, както дълго 

време на Земята се занимавахте с материалното си благополучие. 

28 Вслушайте се в гласа на духовния свят, защото той е свидетелство за непрестанната дейност 

на душата, която се упражнява, пречиства се, поправя прегрешенията си, поема мисии - с една 

дума, приближава се към своя Отец. 

29 Разберете, че в тази Трета епоха, епохата на откровенията на Светия Дух, е съвсем 

естествено Той да ви говори за духовния живот. 

30 Защото само това учение ще може да спаси човечеството от бурното море на страстите, 

алчността, враждите, арогантността и безчестните машинации на хората. Моето Слово дойде като 

спасителна лодка, за да спасява захвърлените, които се преобърнаха в морето на страстите. 

31 Ученици, на вас поверявам Словото Си, почувствайте Ме в смисъла му. Утре тези 

гласоподаватели ще изчезнат, техните заповеди ще се трансформират и ще остане само Моето 

Слово, записано в онези писания, които златните пера са създали по Моята воля. 

32 Ученик: Всеки, който разпознае Словото ми чрез тази проява, трябва да разбере, че сега е 

моментът да се пристъпи към възстановяване на всичко, което човешката злоба е разрушила. 

33 Ако всички, които са призовани, побързат да дойдат на Господната трапеза, където се 

сервира храната, която храни душата, тя ще бъде пълна; но не всички, които са поканени, идват. 

34 Човекът има свойството да не оценява Божиите блага и затова сте виждали как много от 

вашите събратя ви отхвърлят, когато сте ги призовавали. 

35 Но Аз ви казвам, че тези малцина, които сядат на Моята трапеза и които упорито слушат, за 

да се учат от Мен, ще бъдат тези, които ще разкажат на множествата за величието на Моето Слово, 

за смисъла на това Учение, което призовава хората да възстановят един свят, който е достигнал 

своя край, и да направят път на един по-светъл и по-висш. 
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36 За да можете да получите по-чисто слово и по-чиста проява чрез носителите на гласове, ви 

посъветвах да се одухотворите и опростите. Защото тогава, подобно на зрял плод, от техните устни 

излизат любящите и съдържателни думи. 

37 На онези, които не са осъзнали, че истината и светлината на Моето Слово блестят най-силно 

именно в простотата на формата, и които се стремят към външни впечатляващи прояви, с които да 

впечатлят сетивата на множествата - на тях казвам, че в делата и действията, които извършвате в 

рамките на Моето учение, ще преобладава само истинността. 

38 Вече не е уместно да подхранвате душата си с мистерии, дори ако тези мистерии имат за вас 

привлекателността на неизвестното. 

39 Защо искате да впечатлявате с външни прояви, които вашите ближни не разбират? Защо 

показвате на пръв поглед свръхестествени действия, които в действителност са без светлина и 

истина? Недостатъчна ли е същността, която излъчва Моето слово, или не е възхитително това, 

което говоря чрез твоите уста? 

40 Колко безсмислени са мнозина от вас! Но трябва да стигнете до убеждението, че всичко, 

което добавяте към моето проявление, което е толкова ясно и просто, защото е мое, ще бъде като 

груба и груба завеса, която ще попречи на вашите ближни да разпознаят истината. 

41 Преди да започнете да изпълнявате някоя от заповедите, които ви предлага тази работа, 

помислете дълбоко за това, на което ви научих, и за това, което ще правите, така че да не правите 

нищо, което противоречи на Моя закон. 

42 Колко много от тези, които се смятат за послушни ученици, са - без да го осъзнават - 

непокорни на Моята воля; и колко много от тези, които се смятат за апостоли на спиритизма, са 

първите, които го отхвърлят заради делата си, поради което са врагове на учението, което 

проповядват. 

43 Какво се очаква от едно душевно развито човешко същество? Човек очаква да властва над 

себе си, да проявява своите способности и духовни дарби. Разберете, че интелигентността на 

човека ще става все по-голяма и все повече хора ще бъдат способни да разбират Божието дело. 

Що се отнася до душата, тя не може да остане безучастна, желанието ѝ за развитие е като 

инстинкт, който я подтиква да се стреми нагоре, да полага непрестанни усилия да се 

усъвършенства по пътищата, очертани от божествените закони. 

44 Ученици, казвам ви още веднъж да търсите одухотворяване по пътя на простотата и 

чистотата, да изоставите очакванията си, чувствата си за това, което наричате свръхестествено. Ако 

сте убедени, че вървите по пътя на истината, вярвайте в това, което чувате от Мен, и разберете, че 

понастоящем ви уча да чувствате чувствително и да отхвърляте ненужните усложнения. 

45 Онези, които не умеят да се задоволяват с това, което моето Слово съобщава и изразява, го 

правят, защото тяхната материализация очаква необикновени събития, за да повярват в моето 

проявление. Те очакват огън да падне от небето или моретата да се отворят, за да се видят бездните 

им, и тогава да кажат: "Божият съд дойде на земята." Но аз ви питам: Защо подобни събития ви 

ужасяват? Искате ли те да са единствените, които могат да разкрият справедливостта и силата на 

Бога, когато трябва да чувствате и разпознавате Неговото присъствие в това, което разкрива мира и 

любовта? 

46 Тогава вярно ли е, че моето заминаване в този момент ужасява човечеството, за да 

свидетелства, че е божествено събитие? 

47 По-скоро бих искал доказателството, че съм бил с вас, да е светлината на надеждата в едно 

по-добро бъдеще, да е разтърсващо за човечеството, искра на вярата, която ги кара да видят 

светлината на нова зора насред изпитанията си. 

48 Искам да търсите изражението на божествената доброта във всичко, защото във всичко ще я 

намерите. Но тъй като все още сте твърде незрели, за да откриете тази божествена любов, която е 

духовна, погледнете природата, която ви заобикаля и която ви говори на всяка крачка за любовта 

на Създателя към неговите деца. 

Ако понякога усещате, че тази природа се държи сурово с вас, знайте, че и тя е същество, което 

също като вас подлежи на развитие и усъвършенстване, и че доколкото се изкачва по стълбата на 
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съвършенството, която съществува по пътя на всички същества, тя ще може да бъде убежище за все 

по-интелигентни и душевно развити същества. 

49 Погрижете се словото Ми да бъде запазено в писмен вид, за да може утрешният човек да 

разпознае като пророчество това, което сега ви казах. 

50 Хора, ако искате да напреднете, преодолейте инерцията, която е във вас. Ако искате да 

бъдете велики, прилагайте моите принципи в работата си. Ако искате да опознаете себе си, 

изучавайте себе си чрез Моето Слово. 

51 Разберете колко много се нуждаете от моето слово, което ви предлага любов, мъдрост, съвет 

и помощ. Но в същото време се чувствайте отговорни за това, което ви давам, защото не сте 

единствените нуждаещи се в света. Има много хора, които гладуват и жадуват за тези учения, и вие 

не трябва да забравяте да се подготвите да отидете при тях с посланието на Моята любов. 

52 Изпразнете чашата на страданието си с търпение. Истина ви казвам, че в нейната горчивина 

ще намерите светлина за душата си. Болката ще ви накара да чуете гласа на съвестта си, макар че 

трябва да ви кажа, че бремето, което сте донесли със себе си, болката, която сте изпитали, и 

сълзите, които са пролели очите ви, не са точно пътят на живота, очертан от Моя знак и от Моя 

закон. Пътят на страданието, по който вървите, е пътят на изкуплението и пречистването, през 

който душата ви трябва да премине, за да достигне пътя на истинския живот, където човек обича, 

служи и работи само за добро. 

53 Вземете предвид всичко това, за да разберете, че за да Ми служите истински, първо трябва 

да преминете през пречистване, докато не остане нищо от това, което сте направили погрешно. 

Вашият пример ще послужи на бъдещите поколения да се сблъскат с почистена пътека и да не се 

изгубят в подраста или да се наранят в камъните на пътя. 

54 На вас, спиритуалистите, поверявам задачата да разрушите бариерата, която човечеството е 

издигнало между Бога и себе си - бариера от фалшива вяра, само привидна вяра във вечното, от 

материализации и ненужни поклонения. 

55 На вас, хора, възлагам задачата да свалите от пиедестала му златния телец, на който хората 

все още се покланят, макар да смятат, че са далеч от идолопоклонството и езичеството. 

56 Но ви казвам, че в борбата си не трябва да използвате сила, насилие или обидни думи. 

Вашите оръжия трябва да бъдат словото на светлината, което разкрива истината, делата на 

любовта, които обгръщат страдащия с утеха, силата, която струи от вашите молитви и мисли. 

57 Когато премахнете пречките, които са отклонили човека от духовния път, ще видите 

началото на много големи промени в човешкия живот. Тези промени ще се случат в духовната 

област, в морала, в науката, в институциите, във формите на управление. 

58 Никой няма да може да заличи следите на този народ през Третата епоха, защото в делата 

им ще бъде силата на Моята истина. 

59 Осъзнавате ли за какво ви пречиства болката? Пътят ти е очертан, мисията ти е определена 

от Мен. 

60 Аз изтръгнах от сърцето ти "смъртта", която носиш в себе си, и те изпълних с живот. 

61 Смъртта е била в теб, защото вярата и надеждата са излезли от душата ти, защото ти липсва 

светлината на познанието. Аз поставих пред вас дърво на живота, чиито плодове, пълни със 

съдържание, небесен вкус и сладост, се спускат в изобилие върху множеството слушатели, за да 

премахнат духовната им нужда. 

62 В момента изграждам храм в сърцето ви, където моето присъствие ще се усеща ясно, където 

гласът ми ще се чува ясно и от който ще се излъчват светлина и мир за цялото човечество. 

63 В "За първи път" ви запознах с основите на това велико светилище на душата. През времето, 

когато бях сред хората като Учител, ви учех как да изграждате високите стени, а сега ви разкривам 

начина, по който трябва да завършите това дело, което, веднъж завършено, ще бъде достойно за 

присъствието на вашия Отец. 

64 Можете ли да Ми кажете каква е същността на всеки от тези три урока, чрез които ви 

вдъхнових да изградите храма на Светия Дух? Да, хора, бъдете благословени, защото всички вие 

отговаряте вътрешно на Моя въпрос и се приближавате до истината: Основите на Светилището са 

тези, които се преподават от Закона на Първата епоха. 
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Високите стени са любовта и милосърдието, които Месията носи на хората в своето учение. 

Куполите, стълбовете и олтарът, с които трябваше да бъде оборудвана тази работа, са мъдростта, 

одухотворяването и възвисяването, с които Моят Дух ви вдъхнови в този момент в своето послание 

на светлината. 

65 Този храм, построен от Мен в три века, е храмът, за който говорих пред невярващите, 

когато им казах - посочвайки храма в Йерусалим - "Разрушете този храм и в три дни ще го съградя 

отново". 

66 Моят храм скоро ще бъде завършен, а от този в Йерусалим няма да останат дори основите 

му, както от всеки храм, който не е построен върху основите на Моя закон на любовта и 

одухотворяването, няма да остане нито един камък върху друг. 

67 Вижте колко голямо е великолепието на тази епоха, вижте светлината на новото време, в 

което се сбъдват всички пророчества, дадени от Мен и тези, които съм дал чрез Моите пророци. 

68 Колко много пътища си изминал в търсене на истината, за да стигнеш до Мен! Нито 

науките, нито философиите са отговорили на призива ви и след вашето търсене стигате до 

заключението, че тази истина се корени в Мен и се излъчва от Мен към всички същества. 

69 Аз просветих човека, така че той да живее истинския си живот и да разпознае 

благословената съдба, която съм му отредил. Той е единственото същество, създадено "по Мой 

образ и подобие", и следователно е най-близко до Мен. Защото той притежава дихание от Моя дух 

и по този начин е способен да върши дела, подобни на Моите. 

70 Притежавате воля и свобода на волята, така че да се държите разумно, да се подчинявате на 

гласа на съвестта, който е Мой, и чрез него да разпознавате позволеното, това, което можете да 

използвате, и да отхвърляте неприличното, това, което не ви принадлежи. Но аз виждам, че още от 

първите дни на земния си живот вие се стремите към материализъм и започвате да отричате 

духовната си мисия, която е основната причина за вашето съществуване. 

71 От най-ранни времена ви оставих Моите заповеди, които водят към мир и духовно 

блаженство, а по-късно в Исус ви разкрих Моята любов. 

72 Този път ви говорих не като строг съдия, а като Баща, но вие не разбрахте онази безкрайна 

любов, която разбира и прощава всичко - онази любов, която е търпение и великодушие, която иска 

само добро и го излива във всички свои създания. 

Ако с право искате да се наречете Мои деца, обичайте, защото сте създадени от тази Божествена 

Любов, която е създала всичко, за да ви го предложи. Тогава ще разбереш предназначението си да 

обичаш, закриляш и благославяш като своя Баща и след като изпълниш мисията си, ще се върнеш 

при Мен, за да образуваш един-единствен дух с Мен. 

73 От най-ранни времена ви учех да Ме обичате духовно и ви казвах, че нищо не може да Ме 

представлява в този свят освен добродетелният човек. Не съм ви учил на никакъв значим обред или 

култ, а само ви казах: Ако искате да имате общение с вашия Отец, издигнете душата си, стремете 

се към висините. Оттам всички дарове и ползи, които поискате, ще дойдат при вас. 

74 Тогава ви казах, че не трябва да се страхувате от смъртта, защото тя не съществува. В моето 

творение всичко живее, расте и се усъвършенства. Физическата смърт е само краят на един период 

от време, който душата преживява, за да се върне към първоначалното си състояние и да продължи 

пътя си на развитие. Вярвайте, имайте вяра и ще живеете вечно. Днес повече от всякога трябва да 

се въоръжите с вяра, защото живеете в епоха на изпитания и трудности. Силите на природата, 

които трябва да пречистят човека, са отприщени и няма да се успокоят, докато не го върнат към 

разума, доброто и справедливостта. 

75 Освободете се от гордостта и позволете на смирението и простотата да разцъфнат, за да 

можете да приемете всички изпитания, които трябва да дойдат. Разберете, че е необходимо да 

преминете през този тигел, за да можете да възвърнете чистотата си. Днес, когато получавате 

допълнителни наставления и знаете, че вече не сте в духовно детство или младост, а сте достигнали 

зрялост, ще можете да разберете думите ми от други времена и тези, които ви давам днес. 

76 Не искайте да узнаете най-съкровените Ми съвети, защото не можете да проникнете дотам. 

Знайте само, че Аз съм напълно вездесъщ и всемогъщ, че Моят Дух изпълва вселената и 
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същевременно живее във всяка душа, че обичам всички и давам необходимото за живота им, така 

че тази светлина да ви даде надежда и увереност в бъдещето. 

77 Знам всичко, за което страдате и се надявате, и усещам болката ви. Казвам ви само да 

използвате силата, която съм ви дал, и тогава изпитанията ви ще бъдат благословени. 

78 Вие, които сте избрани да получите това послание, трябва да сте будни и да се подготвите. 

Защото след 1950 г. ще трябва да съобщиш на ближните си, че съм се върнал при теб. Но когато 

видите, че навсякъде се е разразил хаос, и чуете викове на плач, помнете, че както се разорават 

нивите, така и човешкото сърце трябва да се подготви да приеме семето. 

79 В този момент съм ви предоставил като привилегия присъствието на духовни същества с 

голяма висота и опит. Не само моят лъч, който е свързан с човешкото същество, но и моят 

Духът, но и Духовният свят ви се притекоха на помощ и по този начин изпълниха една много 

висока мисия. 

Колко много са извършили с присъствието си на тази земя любовта и милосърдието на тези 

непознати за мнозина същества и как са приближили този свят до този, в който живеят, за да 

сключат завет и да ви издигнат по пътя на добродетелта! 

80 Вие, които сте призовани да бъдете инструменти за тяхното проявление, служете им с 

любов и се подгответе, защото вие сте съдовете, които приемат Словото, което техните духове 

изливат. Само така ще можете да се похвалите, че притежавате истината, която аз и духовният свят 

сме донесли на човечеството. 

81 Истината, която толкова много търсиш, ти я разкривам в това просто и ясно слово. 

Предлагам ви тази истина, която не е нищо друго освен любов, в изобилие, за да я притежавате 

завинаги и да я споделяте с ближните си. Почувствайте го, носете го добре в душата си, защото то е 

божествената същност, с която ще се храните вечно. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 286 
1 Моята Божествена светлина свети навсякъде; където и да Ме потърсите, ще намерите Моето 

присъствие. 

2 Аз съм Бащата, който работи така, че да се възцари хармония между всички Негови деца - 

както тези, които живеят на земята, така и тези, които живеят в други светове. 

3 Духовната хармония между всички същества ще им разкрие голямо познание, ще им донесе 

диалога на духа с духа, който ще скъси разстоянията, ще приближи отсъстващите и ще премахне 

фронтовете и границите. 

4 Искам да постигнете мир, който е най-голямата награда, към която можете да се стремите 

на земята. 

5 Ученици, не се отклонявайте от предначертания път и не променяйте по никакъв начин 

Моите учения, защото тогава няма да можете да постигнете тази духовна хармония, нито да 

откриете всичко, което Аз държа в готовност за вашето издигане. 

6 Направете се достойни за откровенията от моята тайна съкровищница, като придобивате 

заслуги чрез дела на любов, милосърдие и благородство. 

7 Духът ще води ума, а умът, воден само от сърце, желаещо човешко величие, няма да 

управлява живота ви. Запомнете: ако се оставите да бъдете управлявани от това, което ви заповядва 

мозъкът, ще го претоварите и няма да стигнете по-далеч от това, което му позволяват малките му 

сили. Казвам ви: Ако искате да разберете защо се чувствате вдъхновени да правите добро и защо 

сърцето ви се разпалва от милосърдие, позволете на сърцето и ума си да бъдат водени от Духа. 

Тогава ще се удивите на силата на вашия Отец. 

8 Ако хората, вместо да Ме питат с толкова много амбиции и с толкова малко уважение, Ме 

питат с любов и смирение - с каква простота и лекота биха получили отговора на своя Отец, когато 

Той им разкрие знанието, което искат от Него. 

9 Когато Ми задавате въпроси или Ме питате, не се напрягайте в опитите си да изложите ясно 

проблема си пред Мен, нито се стремете да търсите в ума си най-добрите фрази. За Мен е 

достатъчно, ако в този момент духът ти се откъсне от света и сърцето и умът ти са чисти, за да 

могат да приемат Моето вдъхновение. Каква полза от това да Ми казваш прекрасни думи, ако не си 

в състояние да почувстваш присъствието Ми в себе си? 

10 Аз знам всичко и не е нужно да Ми обяснявате нищо, за да ви разбера. 

11 Питаш Ме какво представлява молитвата и Аз ти отговарям: Да позволиш на духа си да се 

издигне свободно към Отца; да се предадеш на това действие с пълно доверие и вяра; да приемеш в 

сърцето и ума си впечатленията, получени чрез Духа; да потвърдиш волята на Отца с истинско 

смирение. Който се моли по този начин, се радва на моето присъствие във всеки момент от живота 

си и никога не се чувства в нужда. 

12 Много пъти съм се обръщал към хората в хода на времето, но сега е време хората да Ме 

търсят и да се обръщат към Мен. Те могат да го направят, защото духовното им развитие им е 

позволило да постигнат истинско общуване със своя Отец. 

13 Това "трето време" е времето на възкресението. Душите приличаха на мъртъвци, а телата - 

на техните погребални пещери. Но при тях е дошъл Учителят, чието слово на живот им е казало: 

"Излезте и се издигнете към светлината, към свободата!" Който от тях отвори очите си за истината 

и след това успее да издигне живота си, делата си и чувствата си в любов към ближните си, той 

вече няма да гледа на този свят като на място за изгнание или долина на сълзи и изкупление, 

защото все повече ще усеща насладата от истинския мир, който дава душевното спокойствие. Това 

състояние на възвишеност в този живот ще бъде отражение на съвършения мир и светлина, на 

които душата ще се радва в по-добрите светове, където Аз самият ще я приема, за да ѝ дам дом, 

достоен за нейните заслуги. 

14 В този ден на благодатта си спомнете за деня, в който Илия се изяви чрез Роке Рохас, 

напомняйки ви, че завръщането на Божествения Учител е близо, и приканвайки ви към молитва и 

обновление. 
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15 Мойсей отвежда народа си в подножието на планината Синай, където ги кара да се молят, 

да постят и да се пречистят, за да очакват присъствието на Йехова, своя Господ. 

16 Мойсей е инициаторът на одухотворяването, предшественикът на Йехова, законодателят. 

Денят, в който той слезе от планината със скрижалите на Закона, се помнеше от народа на Израел, 

както и вие сега, когато си спомняте за деня, в който чрез Роке Рохас ви беше открито, че Заветът 

на Мойсей, наследството на Исус и посланието на Илия ще образуват една книга: Книгата на 

истината и живота. 

17 Както Мойсей подготвя сърцата на своя народ да приемат Йехова, а Илия ви събужда днес, 

за да чуете гласа на Божествения Дух, така и Илия - превъплътен в Йоан, наречен Кръстител - е 

този, който призовава масите към покаяние и молитва и им съобщава, че Небесното царство се 

приближава към хората. 

Защото в учението, което ви донесох, и в наставленията Ми беше присъствието на Отца и 

светлината на небесата. 

18 Христос е проявлението на съвършеното, в Него можете да съзрете вечния закон, да 

откриете безкрайната любов и да се възхитите на абсолютната мъдрост. 

19 Исус осветли с живота си Закона, който Израил получи от Мойсей, и ви съобщи, че по-

късно ще дойде Утешителят, за да разясни и обясни всичко, което Христос е учил и което не е било 

тълкувано правилно. 

20 Христос обхваща всички епохи, Неговото присъствие съществува по всяко време, защото 

Той е "Вечното Слово". 

21 Илия е предшественикът, обяснителят на тайните, той е ключът, който отваря вратата, за да 

влезете в дълбокото. Той е духовният освободител, изпратен в момента на завършване на 

започнатото от Мойсей одухотворяване на човечеството. 

22 Бъдете благословени, хора. Вие отбелязвате с радост началото на Третата епоха и 

посвещавате този ден на нейното възпоменание. Повече от традиция, нека този ден бъде за вас ден 

за размисъл, за изучаване, за вътрешно събиране, когато можете да усетите присъствието на 

божествената везна, която претегля и регистрира всички ваши дела по пътя, който сте изминали. 

23 От това, което ще чуете от Мен на този ден, и от това, което ще обмислите, можете да 

съберете съкровище от знания. Тогава, когато настъпи времето на вашата борба, няма да ви 

липсват нито аргументи, нито причини да обясните кои са твърдите и вечни основи, върху които е 

изградено учението, което наричате спиритизъм. 

24 Виждате зората на Третото време, когато духовната яснота засиява интензивно и 

преобразява живота ви. 

25 Началото на това ново време ще бъде белязано от големи борби, жестоки страдания, 

обърквания и конфликти. Но всичко това ще бъде само началото. По-късно ще настъпи мир, а в 

резултат на мира ще се разгърне душата, която ще разкрие своето възходящо развитие в делата си, 

изпълнени с вяра, любов и одухотворяване. 

26 Много от вас идват с плач, след като проклинат болката. Прощавам ви грешките, тъй като те 

идват от вашето невежество. 

27 Успокойте сърцето си и направете ума си възприемчив, за да разберете това, което ви 

казвам сега, деца-ученици на живота: когато отново почувствате, че сърцето ви е пронизано от 

болка, отделете се за кратко от всичко, което ви заобикаля, и останете сами. Там, в интимната 

атмосфера на спалнята си, поговорете с душата си, вземете болката си и я изследвайте, сякаш 

вземате в ръка някакъв предмет, за да го разгледате. Изследвайте скръбта си по този начин, 

разпознайте откъде идва и защо се е появила. Вслушайте се в гласа на духа си и наистина ви 

казвам, че ще извлечете от това съзерцание съкровище от светлина и мир за сърцето си. 

28 Светлината ще ви посочи пътя за премахване на болката, а мирът ще ви даде сили да 

издържите, докато изпитанието приключи. 

29 Тогава ще изпитате как, когато насочите мислите си към Мен, за да се молите, ще Ми 

кажете: "Учителю, прости ми, несправедливостта не се дължи на съдбата ми, аз съм несправедлив 

към себе си." 
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30 Това е указание, което винаги трябва да осъзнавате, ученици, и да знаете, че това е начинът, 

по който можете да издигнете разума до висотата на духа. Защото само духът познава истинското 

положение на душата и човешката реалност. 

31 Аз ви уча да изучавате себе си, за да се опознаете, за да откриете в сърцевината на 

същността си, чрез медитация и молитва, великите уроци на живота. 

32 Днес мнозина проклинат болката, но утре ще я благославят като учител, който им е дал 

високи и красиви уроци. 

33 Иска ми се любовта на Учителя винаги да е тази, която ви учи на пътя и смисъла на живота. 

Но вие предпочитате болката да ви учи. Скоро ще оставите този горчив учител зад гърба си, за да 

приемете уроците на този, който ви учи с любяща нежност. 

34 Ако засега не можете да се отървете от болката си, понесете я с търпение. Не пропускайте 

поученията му, обичайте го, защото той изчиства петната ви и ви прави велики във вярата, 

добродетелта и търпението. 

35 Ако вярваш в Моето Слово, трябва да вярваш и в урока, в който ти казах: "Нито един лист 

от дървото не се движи без волята на Бога". Тогава ще можете да повярвате, че Божията мъдрост е 

обмислила всичко и че не може да има страдание, което да не остави мъдър урок в човека. 

36 Мислете внимателно, възлюбени хора, за да не се препъвате постоянно и събитията в 

бъдещето да не ви застигнат в летаргия. 

37 Когато престанете да живеете с предположения и истини от втора ръка, за да се издигнете в 

света на реалността, душата ви, макар че краката ви все още ходят по праха на света на сълзите и 

болката, ще живее в царството на мира. 

38 На вас, хората, които Ме слушате, казвам, че трябва да сте щастливи, когато сравнявате 

своето положение и своя живот с този на онези народи, които кървят до смърт в братоубийствената 

война. 

39 Имаш чувства, не ти липсва хляб, не ти липсва покрив, имаш храната на словото Ми, но не 

си доволен. Но тези, които нямат хляб, които нямат нищо и не чуват словото ми, които нямат 

утехата да чуят моите изречения, които са надежда и балсам, които насърчават и увещават, са по-

предани от вас. 

40 Научете се да благославяте болката си така, сякаш тя е вашата радост. Благославяйте 

всичко. 

41 Не благославям ли цялото човечество, без да облагодетелствам никого? Добрите и кротките, 

както и арогантните и престъпниците, са заобиколени от тази "мантия" на благословията. Защо не 

Ме вземате за пример? Чувствате ли отвращение от действията на другите? Не забравяйте, че сте 

част от човечеството, че трябва да го обичате и да му прощавате, но не и да го отхвърляте, защото 

това би означавало да се отвращавате от себе си. Всичко, което виждате в ближния си, в по-голяма 

или по-малка степен притежавате и вие. Ето защо искам да се научите да опознавате своята 

вътрешна същност, за да познаете своето духовно и морално лице. Така ще знаете как да 

преценявате себе си и ще имате право да гледате на другите. 

42 Не търсете недостатъци в ближните си; достатъчно ви е с тези, които имате. 

43 Не се обиждайте, когато ви говоря така, разберете, че думите на Моето поучение не са за 

праведните, нито за светиите, на тях бих говорил по съвсем различен начин. Давам ви Моето 

изкупително учение, за да спасявате грешниците, и го давам чрез грешните устни. 

44 Дойдох да ви спася, човечество, защото дори въздухът, който дишате, е болен. Но Аз казвам 

на тази земя, която е била жилище и подслон за Моите деца, че ако те са я унижили с 

престъпленията си, сами ще трябва да поправят последния си грях срещу нея. 

45 Осъзнайте, че човечеството се нуждае от големи наставления, за да победи във всички 

изпитания, които го сполетяват. Сега е великото време, предсказано от пророците и видяно от 

ясновидците, когато човешката болка ще достигне своята кулминация и когато милостта на Отца 

ще излее светлината си върху всички хора - времето, което ще покаже края на злото и началото на 

доброто на земята. 
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46 О, хора! Кога ще сте готови да донесете изцеляващия балсам и посланието за мир на 

страдащите? Все още не откривам истинско милосърдие в сърцето ви, все още се осъждате на всяка 

крачка, защото не се обичате един друг. 

47 Не мислите ли, че ако исках, можех да покажа на всеки от вас грешките му? Но също така 

ти казвам, че вече няма да съм твой Учител, ако те изложа по този начин. Но ако Този, Който знае 

всичко, Който наистина ви познава, Който знае мислите ви, не ви съди в присъствието на другите и 

не ви разобличава публично, защо има хора, които упорито настояват да нараняват сърцата, да 

разрушават щастието и да съдят живота на другите? 

48 Днес вие все още сте Мои ученици и наистина ви казвам, че няма да ви нарека ученици, 

нито ще ви поверя Моето Дело, докато не станете способни да причинявате страдание на ближния 

си, а не почувствате импулс да облекчите всяка болка. Кога най-сетне ще почувствате в сърцето си 

болката на страдащите, така че думите и делата ви да пресушат сълзите им? Все още сте твърде 

незрели за активна благотворителност. Състраданието ви не е голямо, нито прошката ви. 

49 Щом се смилиш над паралитика, който лежи в канавката, и се почувстваш длъжен да го 

прибереш в дома си, първо проучваш живота му, защото казваш, че не знаеш кой е той. 

Вие ли сте тези, които непрестанно слушат думите ми за учение? Тогава трябва да знаеш, че без 

да гледам твоите петна, аз само съм търсил раните ти, за да ги излекувам с любовта си. 

Ако имате желание да принадлежите към моите сеячи, трябва да познавате и да притежавате 

силата, присъща на доброто. Силата, която съдържа милосърдието, и чудесата, които прави 

сърцето, се състоят единствено в това да почувстваме или да споделим страданието на другите. 

50 Възлюбени ученици: Наставленията, които получавате от Мен, ви стават все по-ясни от 

урок на урок. Тази светлина започва да се проявява през 1866 г. под формата на светлинни искри. 

Но сега, в последните години на Моето проявление, до вас достигат не искри, а светлина в нейната 

пълнота. 

През 1950 г. проявлението на Моето Слово под тази форма ще приключи, но обучението ще 

продължи. Защото след това, ако се потопите в Моята работа, ще откриете божествената същност, 

за която толкова често съм ви говорил, и ще се насладите на нейния вкус. 

51 Искам не само да свидетелствате, че сте Ме чули, но и да станете Мои пророци и да 

посочите времето на одухотворяване с изпълнението на вашата мисия. Тогава бъдещите поколения 

ще тръгнат по вашите стъпки на любов и добра воля и ще вървят по сигурен път с твърда стъпка. 

52 В момента срещате трънливи храсти по пътя си и ще срещнете още повече препятствия и 

тръни. Но милосърдието ви не бива да ви позволява да се отклонявате от пътя, така че утрешните 

множества да намерят пътя изчистен. 

53 Знаете, че добротата, светлината и истината винаги са срещали съпротива в човешките 

сърца. Въпреки това, доверете Ми се, Аз често съм ви казвал, че тъмнината няма да надделее, 

защото светлината ще победи. 

54 В момента човечеството се пречиства, чашата на страданието ще го измие от петната, за да 

излезе чисто от изкуплението. Защото духовното царство на мира и справедливостта се 

приближава към човечеството. 

55 Не виждате ли как малко по малко се разхлабват оковите на фанатизма и 

идолопоклонничеството, които сковават хората? Причината за това е, че дойдох да ги освободя. 

По-късно Моята светлина ще достигне до хората под формата на Словото и ще видите как то ще ги 

накара да потръпнат въпреки своята простота и как по своя любящ начин ще има силата да 

разтърси каменни сърца, докато не ги накара да пролеят кристалната вода на покаянието, прошката 

и любовта. 

56 Не плачете, ученици, нито ще Ме чуете още няколко дни, нито още няколко капки от меда, 

който словото Ми пролива, ще паднат върху вашите страдания. Междувременно се подгответе, за 

да можете след Моето заминаване да почувствате Моето присъствие. 

57 Сега е времето за размисъл, когато трябва да бдите и да се молите, за да чуете гласа на Бога. 

58 Понякога Ме питате: "Господи, кой би могъл да събуди цялото човечество, така че то да 

издигне духа си към Теб и да почувства Твоето присъствие?" Но Аз ви казвам: не се безпокойте, 
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Моят Дух вече ги преследва, за да се събудят. Вие не можете да осъзнаете напълно Моите дела, 

затова не сте открили онова пробуждане, което виждам само Аз. 

59 Всички очакват светлината на новия ден, зората на мира, която ще бъде началото на една 

по-добра епоха. Потиснатите очакват деня на своето освобождение, а болните се надяват на 

лечение, което ще им върне здравето, силата и радостта от живота. 

60 Щастливи са онези, които умеят да чакат до последния момент, защото това, което са 

загубили, ще им бъде върнато с лихвите. Аз благославям това очакване, защото то е доказателство 

за вяра в Мен. 

61 Днес вие не разбирате много от думите ми, но ще дойде време, когато в умовете ви ще 

засияе светлина и ще разберете смисъла на всяко мое учение. 

62 Моите апостоли от Втората епоха не разбраха много от думите Ми в момента, в който ги 

чуха. Въпреки това, след моето заминаване, когато се отдадоха на изучаване и размисъл, те усетиха 

как божествената светлина се издига в умовете им и видяха с най-голяма яснота всичко, което 

дотогава беше непроницаема тайна за тях. 

63 Досега, когато сте Ме чували, сте възприемали словото Ми само повърхностно. И какво 

открихте в него? Комфорт, балсам, ласка. По-късно, когато язвите и раните ви оздравеят и вместо 

да ме молите за балсам за болките си, потърсите мъдрост, за да утешите ближния си, ще сте 

започнали да вниквате в смисъла на моите учения. 

64 Виждам, че се молиш за света и получавам застъпничество от твоето сърце. Ще дойде ден, в 

който не само ще се молите за тези хора, но и ще ги търсите, за да им донесете любящата вест на 

Моето Слово. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 287 
1 Гласът на Моя Дух, който звучи във вашата съвест, е като звън на камбана, която призовава 

човечеството да се опомни. 

2 Книгата на духовната мъдрост чака отворена големите тълпи, големите поклонници да 

дойдат при нея, за да утолят жаждата си за светлина. 

3 Вкуси, вкуси Моето Слово, от чиято същност струи сладост, мъдрост, балсам и мир. 

4 Казвам на човека, че той е непознат за себе си, защото не е проникнал във вътрешното си 

същество, защото не познава тайната си, защото не познава сърцевината на същността си. Но в това 

време Аз ще го науча на съдържанието на книгата, която толкова дълго време беше затворена за 

него и в която се пазят всички тайни, за които вече ви обещах, че ще ви ги обясня през Втората 

епоха чрез светлината на Моя Дух. 

5 Сега е моментът, в който наистина опознавате себе си и прониквате в душата си. Тогава ще 

можете да кажете, че започвате да разбирате кои сте. 

6 Човекът най-накрая ще опознае своя произход, съдба, мисия, дарби и целия този безкраен и 

вечен живот, който живее и се преплита в заобикалящата го среда. Той вече няма да може да обиди 

ближния си, няма да обижда съществуването на своите събратя, нито ще се осмели да оскверни 

нещо от това, което го заобикаля, защото ще е осъзнал, че всичко е свещено. Той ще узнае какво 

съдържа и крие душата му и едва тогава ще придобие ясна представа и дълбока вяра, че щом 

душата е прекрасна, домът, който Отец й е отредил във вечността, също трябва да е прекрасен. 

7 Питаш Ме защо не ти разкрих всичко от самото начало, за да ти спестя спънки, грешки и 

падения. Но аз ви казвам: Не бихте могли да разберете Моите откровения, докато ви липсваше 

духовно развитие и усъвършенстване. По онова време познанието на Моя закон беше достатъчно за 

вас като пряк път, който трябваше да ви отведе до източника на неизчерпаемата мъдрост и вечното 

откровение. Научих мъдростта си в хода на времето, на вековете, тъй като тя е толкова голяма, че 

не бихте могли да я узнаете в един миг. 

8 На мое разположение са всички средства, така че нито едно от децата ми да не остане без 

наследството на моята мъдрост, тъй като Аз съм Животът, Силата и Справедливостта. Твоята 

духовна душа е произлязла от Мен, както от Мен произлизат всички жизнени светове и тела, от 

които се нуждаеш за пътя на своето развитие и духовно усъвършенстване. 

9 Човек може да падне и да потъне в мрак и затова да се чувства далеч от Мен. Може да 

вярва, че когато умре, всичко за него е приключило. За Мен обаче никой не умира, никой не е 

изгубен. 

10 Колко много са онези, които в света са били смятани за покварени, а днес са изпълнени със 

светлина! Колко много хора, които са оставили следи от греховете, пороците и престъпленията си, 

вече са постигнали своето пречистване! 

11 Питаш Ме: "Защо е толкова далече и пътят на душата е толкова пълен с изпитания?" Защото 

блаженството, на което ще се радва в съвършеното царство, което го очаква и което трябва да 

достигне благодарение на заслугите си, е много голямо. 

12 Първите хора - тези, които са били прародители на човечеството - са запазили за известно 

време впечатлението, което душите им са взели със себе си от "духовната долина" - впечатлението 

за красота, мир и блаженство, което се е запазило в тях, докато в живота им не са се появили 

страстите на плътта, а също и борбата за оцеляване. Но трябва да ви кажа, че душата на тези хора, 

макар и да идваше от свят на светлината, не идваше от най-висшите домове - тези, до които можеш 

да стигнеш само чрез заслуги. Въпреки това състоянието на невинност, мир, благополучие и 

здраве, което тези души са запазили в първите си стъпки, е незабравимо като време на светлина, 

чието свидетелство те предават на децата си, а те - на своите потомци. 

13 Материализираното човешко съзнание, неразбирайки истинското значение на това 

свидетелство, накрая повярва, че раят, в който са живели първите хора, е бил земен рай, без да 

разбира, че това е било духовно състояние на тези същества. 

14 Имате ли представа за духовния дом, който сте напуснали, за да дойдете на земята? "Не, 

Учителю - казвате Ми, - ние не подозираме нищо, нито пък си спомняме нещо. 
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15 Да, хора, толкова време е минало, откакто сте се отдалечили от чистотата и невинността, че 

дори не можете да си представите това съществуване на мир, това състояние на благополучие. Но 

сега, когато сте обучени да чувате гласа на Духа и да получавате откровения от Него, за вас е 

достъпен пътят, който води онези, които се обръщат към Мен, към обещаното царство. Това не е 

онзи рай на мира, от който са тръгнали "първите", а онзи безкраен свят на духа, светът на 

мъдростта, раят на истинското духовно блаженство, раят на любовта и съвършенството. 

16 Ако, за да пътувате от един континент на земята до друг, трябва да преминете през много 

високи и ниски планини, морета, народи, градове и държави, докато стигнете до целта на 

пътуването си, помнете, че за да стигнете до Обетованата земя, ще трябва да пътувате дълго, за да 

можете по време на дългото пътуване да натрупате опит, знания, да развиете и усъвършенствате 

душата си. Това ще бъде плодът на дървото на живота, на който най-накрая ще се насладите след 

много борба и плач, за да го достигнете. 

17 Елате при Учителя, ученици. Вие, овцете, приближете се до вашия пастир. 

18 Учителят е един, учениците са много, но моето учение, което е само едно, е за всички. 

19 Търся те с безкрайна любов. Вложил съм толкова много благодат и толкова много дарове в 

душата ти, че не желая да загубя дори едно от децата си. Ти си част от Моя Дух, ти си нещо от 

Моето Същество - може ли да е зъл Този, който те търси с такава ревност и любов? 

20 Винаги, когато слизам да ви дам Словото Си, намирам "последните" сред множествата; те 

са тези, които най-много Ме питат в сърцата си. Но аз съм любезен с тях и винаги отговарям на 

въпросите им. Днес тези, които са дошли последни, Ме питат каква е целта на Моето завръщане, на 

което Аз отговарям, че целта е да се даде възможност на човека да се върне чрез себе си към своята 

първоначална чистота. 

21 Ако в началото му е било позволено да се стреми към познание за живота и му е била 

дадена свобода на волята да работи, днес, когато душата му може да блести както никога досега 

със светлината на духа си и опитът му е много голям, той отново чува любящия и същевременно 

изискващ справедливост глас на онзи Баща, който му е казал: "Растете, множете се и покорявайте 

земята." Но сега му казва: "Върни се при Мен с твоите заслуги." 

22 Чрез заслуги, усилия и жертви човек трябва да се върне в рая, който е напуснал, за да научи 

много тайни, да стане достойно дете на Бога в борбата, в болката, в работата, в развитието си - 

раят, в който трябва да се върне, за да не го напусне никога повече. 

23 Разберете: За да може човечеството да придобие истинско познание за завръщането към 

чистото и високото, ще има борба, разтърсване и объркване в умовете и душите на хората. Моето 

ясно, любящо и убедително учение ще покаже на света изпълнения със светлина път на 

завръщането и един по един хората ще дойдат при Мен. Но вече не с тежестта на бремето на греха, 

а с очи, вперени във висините, с вяра в сърцата и с кръста на любовта на раменете. 

24 Вратата ще бъде отворена и моят изпълнен с любов дух ще бъде готов да привлече душата в 

божественото си лоно, от което тя никога повече няма да се откъсне. 

25 Вие, хората: Ако всички действия в живота ви се ръководеха само от инстинкта, нямаше да 

се налага Отец да ви разкрива своя закон, нито да идва като Спасител, за да ви спаси. Но вие не 

зависите от инстинкта си, а от висши сили, които определят действията ви и които се намират в 

духовната душа. 

26 Душата се радва на свобода на волята, с помощта на която трябва да придобие заслуги, за да 

постигне спасение. 

27 Кой напътства, насочва или съветва душата по нейния свободен път на развитие, за да 

различава позволеното от непозволеното и така да не се заблуждава? Съвестта. 

28 Съвестта е божествената искра, тя е висша светлина и сила, която помага на човека да не 

греши. Каква заслуга би имал човек, ако съвестта притежаваше материална сила да го принуди да 

остане в доброто? Искам да знаете, че заслугата се състои в това да се вслушвате в този глас, да се 

убедите, че той никога не лъже и не греши в това, което ви съветва, и да следвате вярно указанията 

му. Както със сигурност разбирате, за да можете да чуете ясно този глас, са необходими 

тренировки и концентрация върху себе си. Кой от вас практикува това послушание в момента? 

Отговорете си сами. 
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29 Съвестта винаги се е проявявала в човека, но той не е достигнал необходимото развитие, за 

да може целият му живот да се ръководи от тази светлина. Той се нуждае от закони, инструкции, 

разпоредби, религии и съвети. 

30 Когато хората започнат да общуват с духа си и вместо да търсят духовното във външното, 

го потърсят във вътрешното си същество, те ще могат да чуят нежния, убедителен, мъдър и 

справедлив глас, който винаги е бил жив в тях, без да се вслушват в него, и ще разберат, че в духа е 

присъствието на Бога, че той е истинският посредник, чрез когото човек трябва да общува със своя 

Отец и Създател. 

31 Първата стъпка към обновяването на човешките същества, към достигането на състояние на 

духовно извисяване, е милосърдието. Милосърдие към душата, милосърдие към тялото, 

милосърдие към ближния. Но трябва да ви кажа, че това чувство не е изтълкувано правилно: 

милосърдието е име, което давате на определени действия, които извършвате и които в повечето 

случаи не са състрадателни или с истинско намерение да облекчат дадена нужда. 

32 Човешките ви чувства все още са далеч от реалността. Затова винаги трябва да помните 

думите и делата на Исус в света като жив и истински пример за милосърдие. 

33 Какво ще се случи с душата, когато е погребала истинското милосърдие чрез форми, които 

съдържат само лицемерие? Пробуждането му ще бъде много скръбно в деня, в който то се сблъска 

със съвестта си и чуе този справедлив и неумолим глас. 

34 Как можете да очаквате, че народите ще се помирят, управниците ще се споразумеят и 

войните ще спрат, когато хората са глухи за всеки глас, идващ от съвестта? 

35 Колко лесно ще е за хората да се разберат помежду си, когато се успокоят в себе си и чуят 

гласа на висшия си разум, гласа на онзи съдия, когото не искат да чуят, защото знаят, че той им 

заповядва да правят точно обратното на това, което правят. 

36 Освен това мога да ви кажа, че ако не сте били готови да се вслушате в повелите на съвестта 

си, не сте били послушни и готови да практикувате моето учение. Вие го признавате на теория, но 

не го прилагате на практика. Вие му приписвате божествена същност - казвате, че Христос е бил 

много велик и че учението му е съвършено. Но никой не иска да бъде велик като Учителя, никой не 

иска да се доближи до него, като наистина го вземе за пример. Но трябва да знаете, че дойдох не 

само за да разберете, че съм велик, но и за да бъдете такива всички вие. 

37 Човек иска да постигне спасение, без да познава духовната си природа, а това не е 

възможно. 

38 Каква е ползата за него от това, че мнозина вярват в живота след този, ако не прекарват 

съществуването си в придобиване на заслуги за вечността? Цялата им вяра се свежда до това, че 

душата им ще отиде в задгробния живот след смъртта, и те чакат до последния момент, за да 

наваксат пропиляното време и да изтрият всички петна чрез акт на разкаяние. 

39 Това е тъжна грешка, защото прегрешенията могат да бъдат поправени само чрез дела, 

които предполагат, че човек е послушал упреците на съвестта и че има достатъчно време да изкупи 

извършените грехове. А що се отнася до покаянието на онези, които са на път да преминат в 

духовния свят, казвам ви, че малцина са тези, които плачат в този час заради злините, които са 

причинили, и че това, което ги притеснява, е по-скоро страхът от наказание, от осъждане или от 

проклятие, както те си го представят. 

40 Липсва ли ви учение, което да ви говори в подробности, да ви подготвя и да отваря очите ви 

за светлината, както правя Аз чрез Моето Слово? 

41 Осъзнайте колко е необходимо да разпространявате това послание по цялата земя. По този 

начин ще извършите истинско дело на милосърдие към своите ближни. 

42 Премахнете погрешното впечатление, което хората имат за духовните учения, сякаш те се 

основават на невежество, измама и мошеничество. Покажете моето учение в цялата му чистота и 

възвишеност, за да разсее невежеството, фанатизма и закоравяването, които пречат на хората да 

мислят за своето духовно Аз, от което са отнели всякаква свобода на действие. 

43 Живеете в страх от духовното и не мислите, че скоро ще бъдете само дух. Но не винаги вие 

сте виновни за невежеството си, а тези, които ви напътстват. 
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44 Те са направили смисъла на основните ценности непознаваем за вас до степен да вярвате, че 

истината противоречи на истината. 

45 Не използвате ли понякога материални предмети, сякаш са божествени? Нима не 

приписвате вечна стойност на нетрайните стоки? Мислите, че сте разбрали Христос, а дори не Го 

познавате. 

46 Дали съм ви дал доказателство за величие, като съм използвал богатства или земни 

притежания? Исус дойде без материални богатства, Той се показа в света в най-голяма бедност. 

Той беше велик заради делата, словото и учението си, но никога заради външния си вид. 

47 Защо трябваше да се възползвам от земните блага, след като те са създадени от Отца за 

човешките същества? От какво бих могъл да се нуждая от тази природа, след като тя се храни с 

Мен? 

48 Дойдох, за да ви покажа красотата на един живот, по-висш от човешкия, да ви вдъхновя за 

високи дела, да ви науча на словото, което събужда любовта, да ви обещая невижданото щастие, 

което очаква душата, успяла да изкачи планината на жертвата, вярата и любовта. 

49 Всичко това ще узнаете от моето учение, за да разберете най-сетне, че именно добрите ви 

дела ще приближат душата ви до истинското блаженство. 

50 След като разберете и следвате първия урок, той ще ви даде вкусен плод, който ще ви 

насърчи да направите следващата стъпка. 

51 Днес за света настъпва нов етап, в който човекът ще се стреми към по-голяма свобода на 

мисълта, в който ще се бори да разкъса веригите на робството, които духът му е влачил със себе си. 

Това е времето, когато ще видите как народите преодоляват бариерите на фанатизма в желанието 

си за духовна храна и истинска светлина, и ви казвам, че никой, който дори за миг изпита щастието 

да се чувства свободен да мисли, да изследва и да действа, никога повече няма да се върне 

доброволно в затвора си. Сега очите му са видели светлината и духът му е бил поразен от 

божествените откровения. 

52 Хора, преди войните в света да приключат, моят закон на любовта ще докосне всички души, 

въпреки че все още не можете да разберете по какъв начин. 

53 Това послание на духовна светлина също ще достигне до хората, но това ще стане само 

когато сте силни. Никой не би посмял да каже, че тази работа е истина, ако не е убеден в това, 

защото тогава никой няма да ви повярва. Но ако вярата ви е абсолютна и убеждението ви е вярно, 

никой няма да може да ви попречи да донесете Благата вест до всички сърца. 

54 Вие, деца на хората: винаги сте усещали съществуването на невидими същества, които се 

носят в пространството, които понякога се приближават до вас, които ви заобикалят, и при 

мисълта, че това може да са души, които страдат, сте се опитвали да направите нещо за тях. 

Намерението ви е било добро, но винаги ви е липсвало познание, за да направите тази милост 

ефективна. Досега не сте знаели правилния начин да запалите светлината в съществата, които са 

объркани или измъчвани от разкаяние. 

55 Предлагали сте им значими церемонии и подаръци и макар да сте успели да успокоите 

сърцата им, те не са получили нищо, защото това, което принадлежи на света, вече не им 

принадлежи и не ги достига. Тези същества търсят духовно състрадание, утеха, любов, разбиране. 

Но как можете да им предложите духовна помощ? Моето Слово ви обяснява и начина, по който да 

проявявате милост към онези, които дори не виждате. 

56 Ако наистина искате да направите нещо добро за духовните си братя и сестри и 

същевременно да се освободите от лошото им влияние, трябва да се молите за тях със сърдечна 

молитва, изпълнена със състрадание и възвишени мисли. Ако чувствате, че те се проявяват по 

някакъв начин в човешкия ви живот, покажете им добри примери и добри дела, за да получат 

светлина за душите си. Дайте им възможност да ви видят как изцелявате болните, как прощавате на 

този, който ви е обидил, как в ума ви блестят благородни идеи, как от устата ви звучат само добри 

думи. 

57 Какви задачи трябва да изпълнявате за тях и те за вас? Какви дългове сте си направили един 

на друг? Вие не знаете, но истина ви казвам, не е случайност, че ги поставя на пътя на хората, 

винаги има причина за това, когато те се приближават до своите човешки братя и сестри. 
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58 За душата ви ще бъде много приятно да бъде приета от тях при пристигането си в 

"духовната долина" и да получи знаци на благодарност за милостта, която сте проявили към тях. 

Радостта ви ще бъде голяма, когато ги видите пронизани от светлина. Но колко тъжно ще бъде, 

когато срещнеш този легион от потъмнели от объркване същества и разбереш, че те са очаквали от 

теб акт на любов, а ти не си им го дал. Когато се замислите за тази отговорност, готови ли сте да 

приложите знанието, което ви давам в това учение? Осъзнайте, че в него Аз не ви упълномощавам 

да материализирате тези същества по никакъв начин - напротив, Аз вдъхновявам начина, по който 

ги довеждате до одухотворяване, като им предлагате примера на добродетелен и чист живот, и 

премахвате техните обърквания и тъмнини чрез молитвите си, чиито мисли и идеи трябва да 

запалят светлина в техните възприятия. 

59 Яков ви разкри в съня си съществуването на духовната стълба, по която съществата 

постоянно се изкачват и слизат. Кой е разбрал съдържанието му? Кой е разтълкувал нейната тайна? 

В смисъла на този образ, видян от патриарха, се съдържа развитието на душите, непрестанното 

прераждане на духовните същества в хора, изкуплението и умилостивяването на съществата, 

общуването на Бога с човека и диалога между духовете. 

60 Необходимо е да разпознаете това послание, за да можете да дадете правилно тълкуване на 

откровенията от минали времена. 

61 Осъзнайте колко много време трябва да мине, за да могат душите да достигнат до 

същността на моите учения. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 288 
1 Слизам в сърцето ти, защото то е Моето светилище. Словото Ми ви подготвя за работата, 

която трябва да свършите през деня. Тази подготовка е духовна и е в хармония с мисията, която ще 

изпълнявате. 

2 В Първия път, когато хората вече бяха готови да напуснат Египет, където бяха в плен, и да 

преминат през пустинята към Обетованата земя, те предвидиха и подготвиха всичко. Бяха 

приготвили бастуна, сандалите и пътната чанта, за да не им липсва нищо по време на пътуването. 

3 По същия начин сега трябва да вземете предпазни мерки и да се подготвите, за да не ви 

липсва нищо по време на "прехода през пустинята". 

4 Но не забравяйте, че тези хора не само се снабдяват с храна за дългия път, но и не забравят 

да се молят, да се покаят, за да се пречистят и да решат да останат винаги единни и да образуват 

едно семейство. Ако искате да разберете защо този народ, въпреки многобройните си изпитания и 

нещастия, успя да влезе в Обетованата земя, ще ви кажа, че това се дължи на неговата вяра, 

молитва и единство. 

5 Това духовно семе е сред вас.  Защо да не вземете този пример като модел за постигане на 

новата цел? 

6 Много добре знаете, че ви очаква не пясъчната пустиня, а човечеството. Ще търсите не земя 

на повърхността на земята, а родината на духа, която се намира отвъд човешкото. 

7 Истина ви казвам: "Израел" ще се издигне отново, за да бъде като факел сред човечеството. 

8 В този момент ви събуждам, за да разберете, че сте мои деца, че сте част от народа на мира, 

светлината и одухотворяването. 

9 Позволете на сърцето си да почувства всичко, което вълнува или измъчва човечеството. 

Молете се за мира на всички, нека мислите ви блестят в умовете на другите. Предварително 

благославям онези, които изпълняват задачата си да обичат и служат на своите ближни. 

10 Искам присъствието ви да бъде използвано, за да донесете мир, да утешите, да помогнете на 

ближните си да бъдат благословени. 

11 Днес вие все още сте ученици пред лицето на моето учение и се плашите от борбата, когато 

виждате как се разпространяват болката, пороците, мизерията, егоизмът. В онези моменти, когато 

съвестта ви изисква от вас духовна реализация, работа и активност, а сърцето ви със страх се пита: 

"Какво да правя пред лицето на такъв голям хаос?" Защо се страхувате и защо се съмнявате, хора? 

Разберете как Моето Слово ви подготвя, как животът постоянно ви дава практически уроци, а също 

и как борбата и изпитанията ви дават абсолютно необходимата устойчивост за работата, която ви 

очаква. 

12 Не ви изпращам да изпълнявате мисия, за която не сте достатъчно способни. Ще продължа 

да те уча и когато укрепнеш, ще ти кажа: "Вземи кръста и върви по моите стъпки".  Дотогава, ако 

можете само да се молите, молете се за ближния си. Ако знаеш как да изцеляваш болните, донеси 

им тази утеха. Ако имате желание да подобрите морала си, направете го. Но направете нещо за 

доброто на душата си, което ще ви послужи като подготовка за времето, когато ще тръгнете и ще 

поемете кръста си. 

13 Днес, тъй като все още не сте се посветили на духовната си мисия, но все пак желаете да 

направите нещо за доброто на ближния, ви съветвам да се помолите, за да познаете силата и мощта, 

които притежава молитвата. Вие ще постигнете тази светлина още преди да започне борбата ви. 

14 Онези, които са вдъхновени от молитвата, са непобедими в изпитанията и извършват чудеса 

над своите ближни. 

15 Искам тези хора, които са били задълбочено обучавани от Мен, да могат да практикуват 

съвършена молитва - тази, която ги поставя в контакт с духовното царство, така че по-късно да 

учат ближните си да се молят, като им обясняват и посочват всичко, което са придобили от опита 

си по своя път. 

16 Защо да ограничавате мисловния си свят до земния кръг, след като за вас е отворен свят на 

светлина отвъд материалното? Защо да подлагате душата на човешки живот, след като имате на 

разположение безкрайно пространство отвъд погледа и ума ви? 
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17 Тези светове на мисълта и душата са неизползвани, защото не сте искали да ги достигнете, 

защото не сте знаели как да се молите. 

18 Мисълта и духът, обединени в молитвата, създават в човека сила, превъзхождаща всяка 

човешка сила. 

19 В молитвата слабият се укрепва, страхливият се изпълва със смелост, невежият се 

просветлява, страхливият става безстрастен. 

20 Когато духът е в състояние да работи в хармония с ума, за да постигне истинска молитва, 

той се превръща в невидим войник, който временно се отдалечава от това, което го засяга, 

премества се на други места, освобождава се от влиянието на тялото и се посвещава на борбата си 

да върши добро, да прогонва злини и опасности, да донесе искра светлина, капка балсам или дъх на 

мир на нуждаещите се. 

21 От всичко, което ви казвам, разберете колко много сте способни да направите с духа и ума 

си сред хаоса, който е обхванал човечеството. Намирате се в свят на противоположни мисли и 

идеи, където бушуват страсти и се сблъскват чувства на омраза, където мисълта е объркана от 

материализма, а душите са обгърнати от мрак. 

22 Само онези, които са се научили чрез молитвата да се издигат умствено и духовно в 

областите на светлината, в сферите на мира, ще могат да навлязат в света на борбата, в който се 

отразяват всички човешки страсти, без да бъдат победени, а напротив - да оставят нещо полезно за 

онези, които се нуждаят от светлината на духа. 

23 Подгответе се, възлюбени ученици, и Аз ще ви позволя да влезете в този свят на болка и 

страдание. Там душата ти ще отиде като пратеник от Мен и ще донесе светлина. 

24 След като вече можете да разпознаете и знаете всичко това в този свят - защо да чакате, 

докато се озовете в духовния? Не чакайте дните и времената да свършат, без да дадете възможност 

на душата си да напредне и да се освободи. Изпълнете своята част, а аз ще свърша останалото. 

25 Аз съм сила, затова мога да превърна една ваша мисъл, една ваша молитва в нещо, което 

може да бъде докоснато и видимо за вашите ближни. 

26 Ако работите по този начин - няма ли в действителност да имате ангел на мира в 

сърцевината на вашето същество? И какъв би бил този народ, ако се подготви и обедини за тази 

духовна борба с истинска хармония и братство? Това ще бъде армия, която ще се бори за 

спасението на човечеството. 

27 Истина ви казвам, че ако вече бяхте единни в дух, мисъл и воля, само молитвата ви щеше да 

е достатъчна, за да спре народите, които живеят в подготовка за часа, когато ще искат да се 

нахвърлят един върху друг. Вие ще премахнете враждите, ще бъдете пречка за всички зли планове 

на вашите ближни, ще бъдете като невидим меч, който побеждава силните, и като силен щит, който 

защитава слабите. Човечеството, изправено пред тези очевидни доказателства за съществуването 

на висша сила, би се спряло за миг, за да се замисли, и този размисъл би му спестил много тежки 

удари и посегателства, които иначе ще получи от природата и нейните стихии. 

28 Дървото на науката ще се разклати, докато ураганът бушува, хвърляйки плодовете си върху 

човечеството. Но кой е разхлабил веригите на тези елементи, ако не човекът? Вярно е, че първите 

човешки същества също са познали болката, за да се събудят за реалността, да се пробудят за 

светлината на съвестта и да се подчинят на закона. Но развитият, съзнателен и образован човек от 

това време - как смее да оскверни дървото на живота? 

29 Животът на първите хора е обвит в тази притча, която ви разкрива как човекът е изгубил рая 

на невинността, в който е живял, и как е изоставил света на съзерцанието и мира заради света на 

борбата, работата, развитието и заслугите. Всичко това е в рамките на това, което е трябвало да се 

случи, в смисъла на съветите на Създателя. Това отхвърляне е било необходимо, за да може душата 

да се пробуди за гласа на съвестта си, която е божествената светлина в човека, и да започне своето 

пътуване, придобивайки заслуги, издигайки се от по-ниското ниво на живот към по-високото, 

предназначено за душата от Създателя. 

30 И така, вярно е, че всичко е било предвидено за времето, когато човекът ще направи първата 

си крачка в борбата за живот, за развитие и издигане на своето същество, така че още от първия 

миг, в който първите нужди са се появили по пътя му, той е имал пред себе си свят, природа, 
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живот, които са били достъпни за него като красив, ободряващ и сладък плод, чието съдържание 

обаче му е давало безкрайни уроци по мъдрост, любов и справедливост. 

31 Колко много сянка и колко много плодове е дало на човека дървото на живота и науката! 

Защо тогава човечеството днес, когато съществува в света като еволюирало човечество, изглежда 

сляпо и предизвиква дори елементите, които са му дали живот, като се отнася зле с дървото, което 

никога не му е отказвало плода на мъдростта? Ще ви кажа защо: защото човекът е престанал да се 

моли и понеже вече не се моли, той е забравил всичко, което принадлежи на живота на душата. 

След това, когато се е посветил на земния живот, неговата най-висша цел, най-голямата му 

амбиция е била да бъде могъщ, богат, учен, абсолютен господар, и всичко това го е довело до 

гибел, защото се е стремял към преходна слава. 

32 Вярно е, че искам да имате стремежи, да бъдете амбициозни, да мечтаете да бъдете велики, 

силни и мъдри, но за вечните блага на духа. Защото, за да се сдобием с тези блага, са необходими 

всички добродетели, като милосърдие, смирение, прошка, търпение, щедрост, с една дума, любов. 

А всички добродетели възвисяват, пречистват и усъвършенстват душата. В този мизерен свят, в 

този временен дом, човекът - за да бъде велик, силен, богат или учен - е трябвало да бъде егоист, 

лъжлив, отмъстителен, жесток, безразличен, безчовечен и надменен, и всичко това го е довело до 

крайно противопоставяне на това, което е истина, любов, мир, истинска мъдрост и справедливост. 

33 Какво ще се случи, когато хората осъзнаят, че неумерената им любов към света и почитта 

им към земното са ги довели до злощастен провал? Те ще се опитат отново да намерят изгубения 

път, да открият онези принципи и закони, от които са се отклонили, и в този стремеж ще създадат 

доктрини, ще създадат правила за себе си, ще се появят философии, светогледи и теории. 

Всичко това ще бъде началото на нова и велика битка, която вече няма да е продиктувана от 

нечестен стремеж към земна власт. Вече никакви убийствени оръжия няма да унищожават животи, 

домове или да проливат човешка кръв. Битката ще бъде различна, защото тогава големите 

религиозни общности ще се борят срещу новите учения и новите религии. 

34 Кой ще победи в тази битка? Нито една религия няма да излезе победител от този спор, 

точно както нито една нация няма да остане победител в тази убийствена война, от която страдате 

днес.* 
* По време на Втората световна война, за която става дума тук, има т.нар. победоносни сили, но борбата за земно 

надмощие продължава и след края на войната до днес. В крайна сметка обаче нито една световна сила няма да 

остане победител в тази борба. 

35 Във войната за земно надмощие ще надделее моята справедливост, а по-късно, в битката за 

налагане на някаква доктрина или религия, ще надделее моята истина. 

36 Единствената и най-висша истина ще засияе като светкавица в бурна нощ и всеки ще съзре 

тази божествена светкавица на мястото, където се намира. 

37 Дотогава вие, хора, ще имате време да напреднете по пътеките и да се разкриете по пътя на 

вашите ближни като пратеник, пътеводител и пророк на небесната светлина. 

38 Едни ще разчистват пътищата от препятствия, други ще сеят духовното семе, а трети ще се 

борят, защото моето послание ще достигне до границите на земята. 

39 Понякога присъствието ви и думите ви ще увеличат объркването на хората. Но веднъж 

посято, това семе рано или късно ще покълне. Защото - тъй като е с божествен произход - то не 

може да загине като земното семе, ако не бъде подхранвано. 

40 Сред вас няма да има "изкупители", нито съдии. Но въпреки това Аз ще мога да изкупя и да 

съдя чрез теб. Вие ще пътувате като слуги на вашия Отец, като ученици, и ще отидете в 

провинциите. 

41 Ако сте наистина смирени и милосърдни, вашите дела, думи и мисли, въпреки своята 

простота, ще докоснат душите на онези, които по някакъв начин са нарушили истината. 

42 По пътя си ще срещнете онези, които твърдят, че Ме представляват, но не го доказват с 

делата си. Ще откриете некомпетентност у учени, за които се смята, че са учени. Сами ще се 

убедите в липсата на справедливост у съдиите и във фалшивото величие на силните. Очите ви ще 

видят всичко това и много повече. Но все пак не бива да осъждате никого, защото това не е ваша 

задача. 
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43 Моето милосърдие ще ви заведе там, така че сърцето ви, искрено развълнувано от 

човешките нужди и слабости, да излъчва като балсам любовта, която съм вложил в душата ви. 

44 Когато виждате други ваши събратя да проповядват името и словото на Христос, не 

гледайте на тях отвисоко. Защото е писано, че Моето завръщане ще настъпи, когато Словото, което 

ви донесох през Втората епоха, се разпространи по цялата земя. И все пак ви казвам, че все още 

има места по света, които не са получили това послание. Как би могло днешното дълбоко духовно 

учение да достигне до тези народи, ако те първо не получат Божественото семе на любовта, което 

Спасителят ви даде в Своето Слово и Своята Кръв? 

45 Моето послание ще достигне до всички и всички ще дойдете при Мен. Аз съм подготвил 

всичко за идните времена и Моята воля ще бъде изпълнена за всички, защото Аз съм Господ на 

душите, на световете, на расите и на народите. 

46 Светът на духовните същества само чака да дойде часът, в който да обитава тази земна 

долина. Те са същества от светлина, които не се пренебрегват да се въплътят в лоното на 

изостаналите народи, защото тяхната мисия ще бъде именно да събудят онези, които спят. 

47 Когато тези велики легиони от духове на светлината се заселят на земята, посяти и 

разпределени от мъдростта на Отца, ще се забележи сближаването между хората, желанието за 

разбирателство, за хармония и мир. Ще видите как един народ се обединява с други народи като 

знак за универсалното обединение, до което трябва да достигнат всички мои деца. 

48 Кой ще може да промени плановете Ми или да Ме накара да се проваля в това, което съм 

планирал? Всяко нещо в човека си има предел и затова ви казвам, че сега сте стигнали до предела 

на лошото използване на дара на свободната воля. 

49 Безумният ход на човека го е довел бързо до тази цел и той сам ще се осъди чрез плодовете 

на собствените си дела. 

50 Кой от тези, които са Ме чули и следователно познават плановете на Господ, ще може да се 

разтревожи или обърка пред лицето на това, което се случва ежедневно в света? И кой, след като 

Ме е чул, ще може да остане безразличен, безучастен или мълчалив насред един свят, който се 

нуждае от духовно ръководство, което е същото като да кажеш: по-висш морал? 

51 Моята справедливост и Моята любов са по-силни от човешката злоба, затова ви казвам, че 

Моята воля ще бъде изпълнена във всички. 

52 Когато мирът настъпи между хората и човечеството отново разбере стойността на 

молитвата и поста, ще разберете, че Аз съм Дървото на живота, в чиито клони, разперени до 

безкрайност, ще можете да разпознаете ръцете на Учителя, разперени като на Кръста, където Той 

проля Кръвта Си за вас, като по този начин отпечата в съзнанието думите: "Аз съм Животът, който 

дойде при Мен, никога няма да умре". 

53 Аз съм семето, от което ще създам Новия народ на Израел - народът, който ще засенчи света 

и ще му даде плодове на духовен живот. 

54 Все още сте много тромави и страхливи, вярата ви е малка, а знанията ви - ограничени. 

Доказателство за това е, че и до днес сред вас не са се появили патриарси, чиито добродетели, 

ревност по моите закони и доброта да дадат живот на един народ - като онези справедливи и 

праведни мъже, които дадоха облик и име на Израел в първите му дни. Спомнете си за Авраам - 

водач, който успява да създаде едно семейство от всички кланове - за Мойсей, който със своята 

вяра, сила и любов успява да обедини израелските племена в един народ. 

55 Дарът на духовното виждане се е излял сред вас, но вие почти не чувате гласа на вашите 

пророци, защото той все още е много слаб и несигурен. 

56 За да мога да ви говоря под тази форма и за да очаквам от вас дела, които да останат за 

пример на бъдещите поколения, Аз предварително ви оставих да преминете през пътя на 

развитието и по този начин ви осигурих средства, за да можете да се развивате, като ви изпращах 

на земята по едно или друго време, за да придобиете опит, който е светлина на знанието, и да се 

пречистите в изпитанията, което означава духовно възходящо развитие. 

57 Вярва ли някой от вас, че сегашното ви съществуване е първото, което сте преживели на 

земята? Не, хора, ако беше така, нямаше да ви посетя в тази Трета епоха. 
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58 Сегашният ви живот е още едно от пътешествията към духовно развитие, които сте 

извършили в този свят. Прощавам ти съмнението, защото то не е от духа, а от плътта. 

59 Може да сте най-бедните сред хората, да ви смятат за необразовани и невежи, работата ви 

да не е била важна до днес, поклонението ви пред Бога да е нещо неопределено. Но сега, духовно 

съден от Мен, ви казвам отново, че имах причина да ви избера за Моето проявление и Моите 

откровения. 

60 С длетото на Моето Слово оформям душата ви, сърцето ви и ума ви, като ви давам 

достатъчно знания, за да стане увереността ви в себе си голяма, защото знаете кои сте, от кого 

произлизате, за какво сте изпратени на света и каква е вашата цел. 

61 Говорих ви за познание и доверие, за да можете да се насочите към правилната цел, която ви 

посочва съвестта ви. Защото както не бива да се смятате за по-нисши, като бъркате смирението с 

липса на доверие в себе си, така не бива и да се смятате за по-висши от когото и да било. Защото 

суетата, високомерието и гордостта не са присъщи на светлите души, а на тези, които са били 

заслепени от светлината. 

62 И така, вече знаете, че сте "пътешественици" и че в този случай сте имали щастието да 

получите моето послание и да бъдете носители, предаватели и гласоподаватели на моето 

проявление. 

63 Никаква несигурност или съмнение относно духовната ви мисия няма да могат да ви 

сполетят. Всичко е казано, всичко е подготвено като път, пълен с яснота. Трябва само да укрепвате 

в молитвата и в следването на моите наставления, за да можете да извървите изцяло пътя, по който 

са минали патриарсите, водачите на народа, пророците, учениците, апостолите, истинските 

свидетели на Бога. 

64 От всички краища на земята ще изпратя за децата на този духовен народ. Защото ви 

повтарям, че този народ не е раса, нито има човешки произход. Това е духовен легион, чийто брой 

постоянно се обновява, така че в света винаги да има хора, които да получават Моето вдъхновение 

от дух на дух. 

65 Физически няма да можете да откриете кой принадлежи към този народ. Само чрез тяхната 

духовност и развитие на дарбите и способностите им ще можете да ги разпознаете. 

66 Каква е основната мисия на този народ, на пратеника на Господ? Да освободи човечеството 

от всяко робство, било то на душата или на ума; да му припомни Закона, да му припомни 

божествените обещания; да го наставлява в отклоненията му, да го подтиква към доброта, да го 

води към "Обетованата земя", която е царството на любовта, мъдростта и мира, където всички 

същества, всички народи и всички светове ще образуват едно семейство: семейството на Бога. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 289 
1 Човечеството: Колко малко правите, за да живеете в мир! 

2 Мога да ви кажа, че мнозинството от хората изповядват някаква религия и че макар всички 

те да проповядват братство, никой не живее според получените наставления, не спазва законите, 

заповедите и принципите, записани в съвестта му. 

Някои, за да не се подчинят на някакво религиозно верую, са дали свобода на мислите си и са 

повярвали, че са извън заповедите и законите. Но това не може да се случи, защото чрез своите 

наблюдения, науки и определения те са научили, че във всичко и навсякъде се разкрива сила, 

хармония, закон и мъдро, справедливо и любящо учение, от които никой не може да избяга. 

3 След като е живяло в раздор толкова много векове, след всички скръбни и горчиви 

преживявания, които е имало, това човечество е в състояние да разбере, че единството между 

народите, хармонията между всички хора не може да се основава на материални интереси, нито на 

земни ценности. Накрая тя ще разбере, че само възвишената душа може да бъде здравата основа, 

непоклатимата скала, на която се крепи мирът на човечеството. 

4 Ако всички народи се карат, воюват и се осъждат по един или друг начин, това означава, че 

никой от тях не се подчинява на това, на което Бог и Неговият закон са ги научили, и следователно 

са далеч от истината. 

5 Истината е уважение към всичко, защото всичко е свято, любов, хармония, милосърдие, 

закон, който управлява съвестта. 

6 За да се усъвършенства душата, е необходимо да се отиде отвъд обикновените човешки 

задължения и дори отвъд религиозните, да се достигне до извора, от който всички пият, и да се 

погледне истината в лицето. 

7 Този, който е способен да достигне върха на планината и да види това великолепие, когато 

слезе, за да продължи да живее със своите събратя, неизбежно ще бъде по-толерантен, разбиращ и 

милостив в преценките си. Това е елемент, който е готов да хармонизира и обедини всички. 

8 Помислете и ще разберете, че хармонията, от която се нуждаете, е духовна и ще я 

постигнете, когато се издигнете над страстите и властолюбието си. 

9 Как можеш да постигнеш мир, когато всеки провъзгласява своето за единствено вярно, а в 

същото време се бори с другите като с фалшиви? 

10 Фанатизмът е тъмнина, слепота, невежество и плодовете му никога не могат да бъдат 

светлина. 

11 Предстои ви голямото изпитание, чрез което всички ще се пробудите за реалността. 

12 Сърцето ти Ме пита защо често говоря за големи изпитания и събития, а Аз ти казвам, че ти 

си изправен пред време на страдание и е по-добре да бъдеш предупреден, да бдиш и да се молиш, 

отколкото да спиш в летаргията си. 

13 Някои никога не се показват доволни от това, което говоря. Когато ви показвам в Словото 

Си времената на мир и благоденствие, които принадлежат на бъдещето, вие смятате идването на 

Моето пророчество за невъзможно, а когато ви говоря за времена на изпитания и страдания, 

вярвате, че те са просто заплахи, за да ви накарат да изпълните поръчката чрез страх. 

14 Тези, които приемат думите ми по този начин, са сред онези, които се носят в морето на 

съмнението. Тези, които вярват в това послание, винаги го изучават с благородното намерение да 

извлекат нещо полезно от него. 

15 Ученици: Във Втората епоха три години бяха достатъчни, за да предам посланието си на 

човечеството, и - както всички знаете - в края на периода запечатах посланието с жертвената си 

смърт. Истина ви казвам, че тази жертвена смърт не беше жертва за Отец - тъй като Той не се 

нуждае от кръвна жертва - а за човечеството, тъй като то много се нуждаеше от доказателство за 

любов от такава величина. 

16 Аз ви научих да се обичате един друг, но не само като хора, а и с вечна любов като духовни 

души. Дойдох, за да ви проправя пътя, който води от този свят към духовното царство, което ви се 

струваше, че се крие зад гъста завеса от тайни. Моето учение, от първата до последната дума, беше 

подготовката, която ви дадох за времето, когато щях да дойда в духа, както ви съобщих, за да 
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отворя още веднъж тайната съкровищница, да отворя запечатаната книга и да ви позволя да влезете 

в светлината на духовното познание. 

17 Животът на душата, която съществува отвъд материалния свят, не може и не бива да бъде 

загадка за човека. Тъй като Отец видя желанието ви за знание, Той започна Своето учение чрез 

дара на откровението и вдъхновението и се прояви в безкраен брой форми. Но това учение е 

започнало от времето, когато е съществувал първият човек, и не е престанало и до днес. 

18 Ако си мислите, че едва сега съм ви разкрил нещо за духовния живот, сте в голяма заблуда; 

защото ви казвам отново: Божественото наставление започна, когато се роди първият човек, и не 

преувеличавам, когато ви казвам, че Моето наставление започна със създаването на духовете, още 

преди да се появи светът. 

19 Мислите ли, че целта на предишните учения е била да ви разкрият човешкото познание? За 

тази цел ви е даден дарът на науката. Или смятате, че заповедите от първите времена и ученията, 

които ви донесох във Второто време, са само за да ви научат как да живеете в света? Потърсете 

същността на тези откровения и ще откриете, че целта им е била да ви покажат пътя, който води 

към вечния живот, към безсмъртието на душата. 

20 Спиритизъм наричам откровението, което ви говори за живота на духа, което ви учи да 

общувате директно с вашия Отец и което ви издига над материалния живот. 

21 Истина ви казвам, спиритизмът не е нещо ново, нито пък принадлежи само на това време, 

но той е откровение, което се разкрива все повече и повече в хармония с духовната еволюция на 

човечеството. 

22 Тъй като учението, което ви давам, е спиритуализъм, който ви учи на съвършена любов към 

Бога и към ближния и ви кани на пътя, който води към съвършенство, спиритуализмът е бил и това, 

на което ви е учил Законът Божий в "Първата епоха" и Словото Христово във Втората епоха. 

23 Това откровение ви се яви наново, защото ви донесох уроци, които не познавахте. Чувствате 

се заслепени от толкова много мъдрост. Но това е така, защото се приближавате към завършека на 

времето, когато човешката душа ще постигне своето освобождение, издигане и господство над 

материята. 

24 Затова никой не казва, че духовният живот е бил загадка, преди да дойда в Третата епоха, за 

да го обясня с моите нови откровения. Отново ви казвам, че през цялото време са ви били давани 

много учения, макар и да не сте били в състояние да ги разберете. 

25 Едва сега хората започват да се интересуват от откриването и разгадаването на всичко, 

което съдържат откровенията от минали времена, за да го сравнят със събитията от настоящето. 

26 И така, ученици, вече знаете, че когато казвате "спиритизъм", вие говорите за духовното 

откровение, което вашият Бог ви е дал с течение на времето. 

27 Тихо като крадец влязох в дома ти и те изненадах в съня ти. 

28 Във всички времена съм намирал човечеството заспало при пристигането Ми. Само няколко 

сърца, подобно на слаби светлини, са будни и Ме очакват. 

29 Хора, достатъчно е да помислите малко за миналото си, за да получите плодовете на опита. 

След това трябва да внимавате да не изпадате отново в грешки и заблуди. 

30 Ако ви попитам какво се е случило с този лист, който изписах с Кръвта Си през Втората 

епоха, ще трябва да мълчите, защото съвестта ви ще ви каже, че никога не сте живели според 

учението, което Исус преподаваше - че сте оставили думите Му да се разнасят от вятъра като 

листа, паднали от дървото на живота, вместо сърцето ви да ги събира. 

31 Истина ви казвам, че вече сте навлезли в епохата, която ви обявих за "последни дни". Тя се 

характеризира с осъждане, поправяне и възстановяване. 

32 Чрез устата на пророците от предишните времена ви обявих тази епоха, а чрез устата на 

тези носители на глас, новите пророци на Моето Слово, ви говорих и изпълних много от тези 

предсказания. 

33 Словото Ми е толкова ясно, че скоро ще Ме разбереш. Съвестта ви, която преди не е била 

чута, сега обхваща цялото ви същество и е в състояние да контролира импулсите на плътта. 

34 Моята нова група апостоли ще влезе в спасителната лодка, откъдето ще протегне ръце, за да 

спаси корабокрушенците в морето на човешките страсти. 
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35 Избрах те да формираш Моя народ малко по малко, но има проекти, които все още не 

можеш да разпознаеш. Казвам ви само, че в душата ви има светлина, която ви позволява да 

откриете истинския сред толкова много пътища. Оттук и отговорността на децата на Светлината 

към човечеството. Разберете защо във всяко учение ви призовавам да се развивате нагоре, да се 

изкачвате до върха на планината. Защото само когато достигнете тази висота, ще можете да видите 

какво се случва в света, ще можете да чуете непрестанните стенания на човечеството и да 

почувствате огромното му страдание. 

36 Който не усеща болката на ближния си, не може да я облекчи, ученици. Затова искам да 

мислите за ближния си в молитвите си. Защото това са моментите, в които душата ви може да 

изсуши много сълзи и да накара сърцето да се събуди за състрадание, разбиране, милост и нежност. 

37 Моите хора се нуждаят от издигане, защото все още не приемат болката на човечеството за 

своя. Те плачат, но плачат заради себе си, заради своите нужди, заради своите изпитания. 

38 Защо оставаш безчувствен към думите Ми? Предлагам ли ви непознато царство? Осъзнайте, 

че царството, за което ви говоря днес, е същото като това, което ви обещах през Втората епоха. 

39 Помнете, че това са последните поучения, които чувате и които трябва да запазите в най-

съкровената част на сърцето си, за да може и след края на това провъзгласяване да продължите да 

чувате мелодичния звук на словото ми и да запазите неговия смисъл. 

40 Ако премахна за миг завесата, която пречи на съзнанието ти да разпознае миналото ти, 

наистина ти казвам, че ще паднеш пред Моето присъствие, смазан от разкаяние за 

неблагодарността, непослушанието, коварството и липсата на вяра в Моето дело. Но заслугата е в 

Развиване на интуицията, вслушване в съвестта, разгръщане на същността, която живее във вас и 

която наричате "душа". 

41 След като се освободите от тялото, ще заживеете в "Духовната долина". Завесата, която ви е 

пречела да видите миналото, ще падне от очите ви и ще виждате всичко с неопетнена яснота, ще 

помните всичко и ще разбирате всичко. Но отново ви казвам, че заслугата за вашата душа е да 

имате вяра, без да очаквате да видите или да докоснете, за да повярвате. 

42 Размишлявайте, възприемайте тези думи духовно, защото в тях ще откриете Моето 

безмилостно, но винаги любящо правосъдие. 

43 Аз съм пастирът, който дава свобода на стадото си, но само до определена граница, и който 

не позволява на овцете си да прескочат бариерата, отвъд която е болката. 

44 Подкрепям те, пазя те и ти позволявам да се върнеш в овчарника. 

45 Вие имахте възможност една след друга и в това можете да разпознаете Моята безкрайна 

любов към вас, защото Аз ви дадох дарове и предоставих на вашето същество възможността да 

поправи грешките си, да пречисти и усъвършенства душата си, вместо да ви накаже или осъди 

завинаги, както бяхте свикнали да мислите в миналото. 

46 Кой, познавайки тези учения и вярвайки в тяхната истинност, би се осмелил да обърне гръб 

на задачата си на земята, знаейки, че по този начин ще предизвика още по-сурово изкупление за 

душата си? Защото, макар да е вярно, че Моето правосъдие ви предлага нови възможности да 

отстраните петната и да поправите грешките си, вярно е също, че с всяка възможност броят на 

изпитанията се увеличава и че трудностите и страданията всеки път стават по-силни, точно както 

са по-сериозни и допуснатите грешки. 

47 Вашият дълг - не бива да се говори за наказание - ще бъде да възстановите, да подновите, да 

поправите и да изплатите до последния си дълг. Никой - нито Небесният ви Отец, нито братята и 

сестрите ви на земята или в "духовната долина" - няма да направи това, което само вие трябва да 

направите, въпреки че ви казвам, че винаги ще се отзова на призива ви. Когато се чувствате 

самотни и изоставени, ще усещате Моето присъствие, а духовният свят винаги ще идва да ви 

подкрепя в бремето на вашия кръст. 

48 Моят Божествен лъч се превръща в дума сред вас, но светлината му се разпространява из 

цялата вселена. 

49 Почивай, човечество, Аз ти дадох ден за почивка на всеки седем дни, за да можеш да се 

молиш и да придобиеш сила в размишленията върху Моя закон. 
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50 Ето ме тук, посещавам всички вас, без да ви разграничавам по религия. Аз съм 

Божественият лекар на телата и душите. Аз търся болните, за да излея утехата Си в тях. 

51 Гласът ми се носи към цялото човечество, макар че ви казвам честно, че само малцина са 

способни да го чуят. 

52 Това е моето учение, което ви напътства да се подготвите да чуете гласа на Господ чрез 

диалог между духовете в Безкрайността. 

53 Хора, вие, които чувате моето хуманизирано слово, знайте, че именно вие трябва да 

разнесете това послание до целия свят и да се погрижите хората да разкъсат веригите на фанатизма 

и материализма, които им пречат да се издигнат и да видят моята светлина. Няма значение, че 

докато стигнете до своите събратя, моето проявление чрез човешкия ум вече ще е приключило. 

Моята същност, преобразена в думи на мъдрост и в лечебен балсам, ще потече от сърцата ви като 

най-добро свидетелство за моята истина. 

54 Вашата задача ще бъде да наставлявате, да проправяте пътища към одухотворяване, като 

довеждате ближните си до контакт с Вечния живот и по този начин ги доближавате до Истината. 

55 Ученици, научете се да се издигате, за да можете по-късно да научите какво означава да се 

освободите от материализма, излишното и безполезното - за да покажете как да преминете през 

гъстите мъгли на мрака и да намерите Божествената светлина, която е храна и живот за душата. 

56 В това издигане се състои битката, която ви е обявена като "великата битка" и в която ще 

участвате всички - дори слабите, невежите и "мъртвите". Защото от това изпитание всички вие ще 

излезете просветлени и чисти. 

57 Моето царство наближава, но аз искам да управлявам живите, а не мъртвите. Искам да бъда 

обичан, да бъда разбиран и да намеря послушание, както подобава на един истински крал. 

58 Сега битката е в разгара си. Хората не вярват на Моята сила и Моето правосъдие, 

непрекъснато искат да мерят оръжията си с Моите, а Аз приемам тяхното недоверие, защото ги 

обичам. Трябва да се боря срещу техния грях, за да ги победя. Защото, като ги победя, ще ги спася 

от грешката им. 

59 В тази битка идолите ще паднат, мислите ще се объркат, телата ще бъдат смазани, както 

палмите се смазват от бушуващия ураган. Но в крайна сметка душата ще излезе пречистена и 

изпълнена със светлина. Тя няма да умре. Невъзможно е да умре в битка. Защото ви казах, че Аз 

съм Животът, че Аз съм Отец и Бог на живите, а не на мъртвите. 

60 Само една врата ще остане отворена за спасението на човека: тази на одухотворяването. 

Който иска да се спаси, трябва да се откаже от високомерието, фалшивото си величие, низките си 

страсти и егоизма си. 

61 Много горчива ще бъде чашата, която хората ще трябва да изпият в голямата битка. Но Аз 

ви казвам: Блажени са онези, които пият от тази чаша и след това напускат земята като пречистени. 

Защото, когато се завърнат на този свят в други тела, посланието им ще бъде пропито със светлина, 

мир и мъдрост. 

62 Много голям е плачът, който се чува от жителите на тази планета. Потиснатите и онези, 

които мечтаят за мир, очакват тези светлини на хармония и свобода да се излъчат от могъщия 

именник. За това ви казвам, че онези сърца, които живеят в очакване, трябва по-скоро да се 

издигнат към Мен в молитва, защото само Аз мога да дам свобода и мир. Пак ви казвам, че докато 

хората не знаят произхода, смисъла и целта на своята съдба или ако знаят това, не вярват в тази 

истина, която носят в себе си, те няма да могат да имат мир, защото няма да могат да се обичат 

един друг като истински братя и сестри в Бога. 

63 Тежко, много тежко е на човечеството в това време, което все по-често не реагира на 

духовното. Слушайте словото ми, то е като длето, което търпеливо обработва сърцето ви. Но 

въпреки че го чувате толкова често, вижте колко сте нечувствителни! Ще продължа да го правя с 

вас, докато не произнеса последната дума, съдържаща това послание, така че когато вече не ви 

говоря, да можете да намерите истинско и съвършено учение във всичко, което Моето слово ви е 

разкрило. 

64 Пий от този извор, народе, защото Аз те използвах като семе, за да произведа от теб 

поколения, които Ме обичат. 
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65 Истина ви казвам, духовността също се предава по наследство, затова трябва да се стремите 

да предадете на децата си чистота на сърцето и възприемчивост към духовното. Те ще ви 

благодарят, защото сте проявили милосърдие, като сте им дали тяло, свободно от страсти, с ясен 

ум, чувствително сърце и душа, която е нащрек за призива на съвестта си. 

66 Всички вие сте поканени да бъдете част от Божия народ. Лъжа е, че някои са деца на този 

народ, а други не са. Всички вие имате един произход: Бог. Каня всички вас да станете част от 

неговите домакини, искам да видя всички вас в техните редици. Моят народ е детето на светлината, 

апостолът на мира, наследникът на моята мъдрост. Сред него всички мои деца намират място. 

67 Ученици, слушайте Ме неуморно, за да не съжалявате в момента на Моето заминаване, че 

не сте се вслушали в призива Ми. 

68 Искам този час да ви намери в молитва, изпълнена с плам, любов и благодарност. И така, в 

тази атмосфера на духовност, преданост и разбиране, вие няма да искате да попречите на моето 

провъзгласяване да приключи сред вас и ще благодарите на вашия Отец за ученията, които ви е 

дал. 

69 Гласът ми ще звучи в духа ви и ще ви накара да изпитате дълбока меланхолия. Но това няма 

да е гласът на обречен човек, който ви говори, а на Баща, който ви изпраща да изпълните трудна 

мисия и който очаква завръщането ви, за да ви прегърне с любов. Казвам ви всичко това, за да няма 

скръб в сърцата ви, когато словото ми свърши. 

Помнете, че всички онези, които през Втората епоха скърбяха заради смъртта на Учителя, скоро 

бяха изненадани да Го видят славно да се издига на небето, изпълнен с живот и светлина, защото 

домът Му не беше сред мъртвите. 

70 Ще ви позволя да плачете в последния ден на моето проявление само ако сълзите ви са 

разкаяние за пропиляното време и неизползваните уроци. 

71 Кой от тези, които са чули словото ми в Третата епоха, не знае, че последният ден на 1950 г. 

е времето, определено от волята на Отец за края на това проявление? Никой. Защото на всички тези 

места за събиране и в безброй форми ви съобщих. 

72 Не защото Божественото и духовното са подвластни на земното време, нито защото 

развитието на душата ви може да се измери с часовник или календар. Това се случва, защото, 

докато сте в тялото и сте твърде малки, за да преживеете края на духовния период или идването на 

нова епоха, трябва да направя духовното човешко и земно разбираемо до определена граница, за да 

го направя разбираемо за вас. 

73 Сега ви питам, ученици: Искате ли да усещате моето присъствие духовно и интензивно след 

моето заминаване? Условието за това ще бъде да сте братски обединени. Ако това не е така, няма 

да можете да усещате присъствието ми, нито да се наслаждавате на силата, която идва от това 

духовно усещане. 

74 Искате ли да получите духовен отговор на всичко, което не сте успели да разберете през 

това време? Имайте духовност и ще можете да чуете отговора ми. 

75 Ще има моменти на изоставяне и мълчание. Това ще се случи, за да можете да се издигнете 

към Мен в молитва. Но ще има моменти, в които ще чувствате, че не сте Ме намерили. Въпреки 

това, ако все още не усещате присъствието на Моя Дух, продължавайте да упорствате, не се 

притеснявайте, защото това е тест за вашата вяра и за вашето одухотворяване. Упорствайте, защото 

в най-неочаквания момент ще дойда, сияещ като лъч светлина, за да се настаня в ума и сърцето ви 

и да ви кажа: "Бъдете благословени, защото сте се доверили, че Учителят не може да остави нито 

един призив без внимание." 

76 Смелостта, вярата и търпението ще бъдат добродетели, които винаги трябва да са във вас. 

Защото наближава времето на битката на светогледите, на войната на убежденията и на духовната 

битка и е по-добре да сте станали силни чрез дейност и опит, а не само чрез познаване на моето 

учение. 

77 Хора: Урокът ми приключи. Останете за няколко минути в "Духовната долина" и оттам 

изпратете мислите си към всички народи на земята, където вашите събратя се борят, страдат и 

също очакват спасение. 
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Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 290 
1 Бог е светлина, любов, справедливост. Всеки, който проявява тези качества в живота си, ще 

представлява и почита своя Господ. 

2 Всички вие, от най-малките и най-малките до най-издигнатите, трябва да знаете какво е 

справедливост, любов и мъдрост. Всички вие трябва да разберете, че Божественият закон е 

неизменен, за да го обичате и да не Ме молите да променям съдбата ви. 

3 Знайте, че ако вашият Отец, Създателят, никога не променя нито един от законите си, вие 

нямате ни най-малко право да го правите. 

4 Душата ви е щастлива, защото вече е в състояние да се развива. Защото всеки път, когато 

идва на Земята, за да се въплъти, то носи със себе си знания от предишни животи, а светлината, 

която получава в Духовната долина, е опит, е фар, който осветява пътя му на развитие. 

5 Познанието за живота е истинската наука, то е вечната светлина на душата, а целият този 

опит заедно е знание, което придобивате малко по малко. 

6 В крайна сметка единственото съкровище, което душата ще запази, ще бъде знанието, 

придобито в борбата за живот. Затова ви казвам, че не бива да прахосвате тази светлина, която е 

ваше наследство, в безполезни дела, а да я използвате само за добри, високи и благородни дела. 

Една притча за това ви казвам - парите в света, които, когато се използват добре, са благословия, а 

когато се разпиляват, причиняват само зло. 

7 Също така трябва да се научите да не се отчайвате, когато времето за пречистване минава 

бавно. Защото именно тогава много добродетели на душата са подложени на изпитание в сърцето, 

тогава човек може да открие истинската молитва в себе си - тази, която се извършва от дух на дух, 

тихо, в тишина. Тогава можете да чуете гласа на вътрешното си същество - онази духовна душа, 

която, макар и да е ваша, не познавате. 

Трябва да сформирам армия от този народ и да направя лидери от много от вас - но не лидери в 

смисъла на земна власт, не за братоубийствена война, а войници, които да проправят път на 

светлината, да побеждават с мир и убеждаване, да унищожават, да, но да унищожават вредното и 

да издигат доброто. 

8 В сърцата си казвате: "Бог е справедлив". Тогава ви питам: Ако разбирате, че Бог е 

съвършена справедливост и мъдрост, защо понякога изисквате Божествените закони да бъдат 

променени? 

9 Съдите повърхностно, сякаш сте деца, без да се замисляте, че изпитанията, които ви 

сполетяват, са ваше дело. Ето защо, когато те се стоварят върху вас, вие желаете те да се махнат от 

вас, да се промени съдбата ви, за да не страдате, да не пиете повече чашата на страданието. 

Причината за това е, че не можете да проникнете в реалността с духовния си поглед, за да 

разберете, че всичко, което жънете, сте посяли сами и че сами сте си причинили всяко страдание. 

10 Не, вие никога не сте разбирали как да проникнете в истината и затова, когато болката 

нахлуе в сърцето ви, се смятате за жертви на божествена несправедливост. Но аз ви казвам, че в 

Бога не може да съществува и най-малката несправедливост. 

11 Божията любов е неизменна, непроменлива и вечна. Затова всеки, който вярва, че 

Божественият Дух може да бъде завладян от гняв, ярост и ярост, се поддава на голяма грешка. 

Такива слабости са възможни само при хора, които нямат зряла душа и не владеят страстите. 

12 Понякога Ми казвате: "Господи, защо трябва да "плащаме" последиците от дела, които не са 

наши, и защо трябва да жънем горчивите плодове, които другите са произвели?" - Отговарям ти, че 

не разбираш, защото не знаеш кой си бил преди и какви са били делата ти. 

13 Колко много са изопачили истината за моята праведност всички онези, които проповядват 

учение, изпълнено със страхове, наказания и невежество! Но знаете ли каква е причината за този 

начин на поведение? Защото се нуждаят от власт над другите, защото не познават смирението, а 

имат достатъчно суета, за да се нарекат притежатели на истината и избраници, които са над 

другите. 

14 Те проповядват невежество и сплашват, за да не загубят привилегированото си положение. 
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15 Единствено Моята светлина и Моята милост ще могат да спасят огромните маси от 

разрухата и мрака, в които са вкарани. 

16 Упреквам онези, които проповядват сляпа вяра, вяра без знание, вяра, придобита чрез 

страхове и суеверия. 

17 Не се вслушвайте в думите на онези, които приписват на Бога всички злини, които измъчват 

човечеството, всички епидемии, глад и мор, наричайки ги наказания или Божи гняв. Това са 

лъжепророците. 

18 Отвърнете се от тях, защото те не Ме познават, а искат да учат хората какъв е Бог. 

19 Това е плод на лошото тълкуване на писанията от минали времена, чийто божествен език 

все още не е открит в сърцевината на човешкия език, с който са записани откровенията и 

пророчествата. Мнозина говорят за края на света, за Страшния съд, за смъртта и ада, без да имат ни 

най-малка представа за истината. 

20 Знаех желанието за светлина, което хората в крайна сметка щяха да имат, и затова им 

обещах тогава да се върна, като им казах, че ще им изпратя Духа на истината - обещание, което 

спазих и което се изпълнява непрекъснато, ежедневно и с всеки един от вас. Но ако кажете на 

онези, които твърдят, че тълкуват всичко правилно: "Знайте, че Учителят е дошъл в Духа, за да ви 

говори за Своето учение" - мислите ли, ученици, че ще ви повярват? Разберете защо ви казвам, че 

подготовката ви трябва да е много голяма, така че когато срещнете заблудените, глупавите, 

фанатичните, да не се колебаете, а с истинския дар на Вътрешното Слово и достатъчно подготвени 

да получите духовно вдъхновение, да знаете как да просветлите умовете, да разтърсите душите и 

да развълнувате сърцата. 

21 Моето преподаване е различно. Казах ви: "Смърт" не съществува, очаква ви вечност. За 

грешника няма вечен огън или наказание. Има пречистване, изпитания, просветление. 

22 Всичко непрекъснато се променя и се движи към съвършенство. Пример за това сте самите 

вие, тъй като се трансформирате с възрастите, през които преминавате в живота си, а след това 

вече не сте там, за да се върнете и да направите крачка напред. 

23 Отец няма да остави делото Си недовършено. Как можете да мислите, че един ден Той ще 

унищожи това, което е създал, за да го доведе до съвършенство? 

24 Молете се и позволете на Отец да ви даде своите уроци, както е по Негова воля. Защото не 

знаете какво заслужавате, от какво се нуждаете, какво е полезно за вас. Оставете каузата си в 

Неговите ръце и приемайте с кротост и удоволствие всичко, което Той може да ви даде. 

25 Виждате колко различна е истината. Ако вече трябва да се страхуваш в сърцето си, това не 

трябва да е страх от Мен, а от теб, от твоите дела, защото няма да можеш да избегнеш 

последствията от тях. 

Позволявам ви да помогнете на душата си, запленена от съзерцанието на Безкрайното, да остане 

така за кратко, за да се наслади на онзи мир, който все още не може да намери на земята. 

26 Ученик: Въпреки че живееш в света, можеш да водиш духовен живот. Защото не бива да 

мислите, че одухотворяването се състои в отвръщане от това, което е според тялото, а в 

привеждане на човешките закони в хармония с божествените. 

27 Блажен е онзи, който изучава моите закони и знае как да ги обедини с човешките закони в 

едно, защото ще бъде здрав, силен, щедър и щастлив. 

28 Понастоящем човечеството преживява епоха на провали и отклонения, на всякакви болести, 

дължащи се на отклонението му от Законите. Но когато е най-объркано, Моят закон идва като 

светлина за душите и призовава хората към пътя на мира. 

29 Моето откровение в този момент е нова глава от книгата на моята мъдрост, то е нов печат, 

отделен от тази книга, чието съдържание сега се излива, пречиствайки и освобождавайки душите и 

обновявайки хората. 

30 Виждате ли този свят, който не показва никакви признаци, че е осветен от Божествена 

светлина? Истина ви казвам, че макар хората все още да не дават големи доказателства, че разбират 

това, което им внушава моята светлина, няма да има нито една душа, която да не се е събудила. 

31 Хора, проявлението на Моето слово сред вас е много незабележимо. Но ако човечеството 

знаеше това послание и решише да се вслуша в него, то щеше да е на път към спасението. 
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32 Трябваше да се изявя сред бедните, в лоното на народ, който не се гордееше с 

превъзходството си, но който имаше духовна чувствителност към Моето присъствие и Моите 

вдъхновения - чувствителност, която не открих в народите и нациите, наричащи себе си велики, 

силни и господари на земята. 

Това, което казвам за вас, хора, никога не трябва да използвате като аргумент, за да се хвалите с 

духовно превъзходство над другите. Защото трябва да знаете, че който изпада в суета, стои на едно 

място и не напредва. От друга страна, смиреният човек напредва непрестанно, като винаги вярва, 

че е направил малко. 

33 Не се задоволявайте само с това да слушате Словото, но наблюдавайте и всичко, което се 

случва в света и в заобикалящата ви среда, за да можете постоянно да разпознавате изпълнението 

на всичко, което ви съобщавам в Моето Слово. 

34 Когато спите - вижте как след това изпитанията идват, за да ви разтърсят и да ви кажат, че 

сега е времето да живеете бодро. 

35 Скоро ще престанете да бъдете заекващи ученици и ще се превърнете в развълнувани 

майстори, по чийто път ще има битки, задни удари и възстановки. Но дори и в най-тъмните нощи 

на това човечество ще видите да свети неугасимата светлина на моята истина. 

36 Моите пратеници ще се разпръснат по земята и спиритуализмът ще се спусне върху 

материализма на хората като мирен дъжд, като благотворна роса. 

37 Този глупав свят, глух за всеки духовен глас, все пак ще повярва в моето идване през 

Третата епоха и ще обикне моето послание. Но вие, хората, сте длъжни да дадете на своите събратя 

пример за вяра и послушание, който да бъде стимул и насърчение по пътя на човечеството. 

38 Изпълнете задачите си като души и като хора на земята. Вече познавате законите и пътя. 

39 Дайте свобода на сърцето си да започне да усеща болката на другите. Нека не се занимава с 

това да чувства само това, което ви засяга. Не бъдете повече безразлични към изпитанията, през 

които преминава човечеството. 

40 Кога любовта ви ще стане толкова голяма, че да обхване много други, за да ги обичате така, 

както обичате онези, които имат вашата кръв в себе си и са плът от вашата плът? Ако знаехте, че 

сте повече душа, отколкото тяло, мнозина нямаше да повярват. Но Аз ви казвам: вие сте братя и 

сестри повече по душа, отколкото по тяло, защото душата принадлежи на вечността, а тялото е 

преходно. 

41 Така че помислете за факта, че семействата на земята възникват днес и се разпадат утре, 

докато духовното семейство съществува вечно. 

42 Днес вие все още не сте в състояние да почувствате или да изживеете тези учения. Но 

трябва постепенно да предложите сърцето си, за да изпълните вечната съдба да се обичате един 

друг. 

43 Когато стъпките ви по пътя на духовното братство започнат да стават все по-сигурни, 

устните ви ще започнат да изричат непознати за вас учения и дълбоки откровения. 

44 На онези, които са Ми верни, на силните, на онези, които истински се подготвят - на тях ще 

поверя това послание, това Слово, за да го запазят чисто, да го защитават и да го предпазят от 

чужди примеси. Защото моето учение е да обърна човечеството. Но ако прибавиш към него други 

идеи и скриеш истината, цялата убедителност и цялата светлина на устните и делата ти ще се 

изгубят. Виждате ли, че съм загрижен за вас, за да не изпаднете в изкушение. Но вие трябва да се 

молите и да полагате усилия, за да не паднете. 

45 Скоро вече няма да чувате тази дума и по всичко личи, че ще останете сами, без пастир по 

пътя на живота. Но Аз ви подготвям така, че още от първия миг след прощалния поздрав на тази 

проява да знаете, че Моят Дух ще бъде ваш водач, че Моята светлина ще свети в духа ви, за да ви 

насърчава. 

46 С течение на времето мнозина от онези, които досега са обезценявали това Дело, ще 

съжаляват, че не са изпълнили мисията си и са пропилели ценното време. А на онези, които се 

покайват от сърце, ще кажа: "Ето моята работа, ето вашата задача, станете и я изпълнете, защото 

все още има време." 
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47 Горко на онези, които поради глупостта си или поради гордостта си отлагат деня на 

покаянието си! Защото, ако сеят тръни вместо пшеница, каква ще бъде реколтата им? 

48 Чета за вас в книгата на бъдещето, за да знаете как трябва да ходите и да работите. 

49 Царството Ми се приближава към вас. Затова ви изпратих Словото Си, за да ви подготви, и 

ви изпратих Духа на Илия, за да ви обедини и пречисти. 

50 Аз съм Пътят и по него всички ще дойдете при Мен. 

51 "Третото време", в което живеете сега, е време на разкриване на велики тайни. 

52 Учените и богословите ще трябва да коригират знанията си с оглед на истината, която ви 

разкривам в този момент: Това е времето, когато хората ще отворят очите си за светлината на 

Моята мъдрост - светлина, която превърнах в учение, за да можете чрез него духовно да се 

издигнете до истинския живот. 

53 Сега светът трябва да узнае истината за "възкресението на плътта", което е прераждането на 

душата. 

54 Превъплъщение означава: завръщане в материалния свят, за да се родиш отново като 

човешко същество; възкресение на душата в човешко тяло, за да продължи своята мисия. Това е 

истината за "възкресението на плътта", за което са говорили вашите предци, като са давали толкова 

изопачени, колкото и абсурдни тълкувания. 

55 Прераждането е дар, който Бог е предоставил на душата ви, за да не бъде тя никога 

ограничена от окаяността на материята, от мимолетното си съществуване на земята, от 

естествените си недостатъци, а душата - като по-висша природа - да може да използва толкова тела 

от материя, колкото са ѝ необходими, за да изпълни великите си задачи в света. 

56 Чрез този дар душата доказва неизмеримото си превъзходство над "плътта", над смъртта и 

над всичко земно, като преодолява смъртта, тяло след тяло и оцелява във всички, колкото и да са й 

поверени. Тя е победителка на времето, на противопоставянето и на изкушенията. 

57 Светлината на спиритуализма сега разкрива на света истината, справедливостта, разума и 

любовта, присъщи на способността на душата да се преражда. Въпреки това светът отначало 

упорито ще се бори с това откровение и ще му придаде вид на странна и лъжлива доктрина, за да 

вдъхне недоверие на добросъвестните хора. 

58 Безполезни и безсмислени ще бъдат усилията на деноминациите да задържат своите 

вярващи в добре отъпканите коловози на старите вярвания и остарелите системи от вярвания. 

Защото никой няма да може да спре Божествената светлина, която прониква до дъното на 

човешката мисъл и пробужда душата за епоха на откровения, на божествени вдъхновения, на 

осветляване на съмненията и тайните, на духовно освобождение. 

59 Също така никой няма да може да спре вълната, която ще формира човечеството, когато то 

се разрази в желанието си за свобода на мисълта, духа и вярата. 

60 Никой да не си мисли, че изтръгвам от различните религиозни общности техните ученици, 

вярващи или последователи - не. Но е дошъл часът да започне нова епоха, която да извади наяве 

забравените уроци, да премахне безполезните обичаи, доктрини и традиции, да очисти и освободи 

душите от всичко фалшиво, да им даде истинския хляб на Духа, който винаги е бил заместван от 

ритуала. 

61 Благодарение на тази светлина хората ще се обединят, народите ще се помирят, враговете 

ще си простят един на друг и чрез нея ще разберете същността на учението, което ви е 

наставлявало почти 2000 години чрез думи и дела. 

62 Струва ли ви се малко вероятно човечеството от тази епоха да разбира духовното? Тогава 

нека историята на човечеството да премине през вас, подпомогната от интуицията и от това, което 

ви разкрива духът ви, за да разберете, че е имало епоха, в която - след като народите на земята са 

изпаднали в бездна от омраза, пороци, невежество, суеверия и фанатизъм - от нея са се издигнали 

хора, вдъхновени от Христос и изпълнени с вяра и любов, които са се разпространили като 

неудържим поток от светлина и надежда над народите и страните. 

63 Христос е в устата на ученици и мъченици, които живеят, за да сеят и разпространяват 

божественото семе на любовта. Христос се разкри на света чрез Своите слуги и живя във всяко 

сърце на онези, които Го обичаха, в Своите божествени страсти. 
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64 Кратко беше времето, когато този мир и хармония дадоха плод на хората и народите на 

земята, защото плевелите на неблагодарността и безбожието отново покриха полята. Но в дните на 

одухотворяване, хармония, разбирателство и братство - колко много мир, вдъхновение и светлина е 

имало между хората! Когато тази хармония и това одухотворяване се превърнат в същност на 

живота ви, можете ли да си представите до каква степен моята неразкрита мъдрост ще се излее 

върху умовете на хората? 

65 Не се съмнявайте в това, което обещава Новата ера. Защото, ако вярата ви не беше истинска, 

нямаше да сте достойни да изпитате изпълнението на моето слово. 

66 Нека душата ти се приближи до Мен, защото Аз ще й дам това, от което се нуждае. 

67 Приемете божествените наставления и Ме слушайте неуморно, тогава за кратко време ще 

изпитате как ще се развиете значително в духовното познание. 

68 Не оставяйте това време на благодат да бъде пропиляно, помнете, че трябваше да изстрадате 

много, за да можете да стигнете до този път и да познаете моето откровение. 

69 След толкова много горчивина сега жънете сладък плод. Не го губете, защото утре ще 

трябва да го занесете на онези, които жадуват за мир и истина. 

70 Ако болката те е измила, запази чистотата на душата и сърцето си. Искам да се покажете 

пред човечеството като обновен народ. Тогава ще послужите като отворена книга за други хора, 

които в момента се пречистват чрез болката си, за да станат достойни да получат моето послание. 

71 Всички тези народи и нации, които са изпразнили чашата на страданието до дъно, са 

призовани скоро да познаят моето ново проявление, което ще нанесе мед и балсам върху толкова 

много болка. 

72 Моето слово, дадено през Втората епоха, вече е достигнало до пределите на земята. Но 

знайте или помнете, че това беше знакът, който ви дадох, че моето завръщане ще бъде усетено от 

всички хора. 

73 Позволете на вас, на които Словото Ми е достъпно, да отправите призива към вашите 

ближни. Кажете им, че не съм дошъл да съдя престъпленията им, нито да гледам на недостатъците 

им, а че нуждата от тях Ме накара да ги потърся и че имам със Себе Си дар от любов за всеки един 

от тях. 

74 Донесете дара на любовта в сърцата. Това ще ви послужи, когато пренасяте учението ми в 

непознати земи. 

75 Не откривате ли в сърцевината на моите думи божественото желание да станете чист народ 

в мислите, поклонението, делата и труда си? 

76 Вдъхновявам ви да придобивате заслуги, но не бива да ви движи егоистичното желание за 

собствено спасение, а трябва да вършите делата си с мисъл за ближните си, с мисъл за идните 

поколения, чиято радост ще бъде много голяма, когато открият пътя, проправен от "първите". 

Тогава щастието ви ще бъде безгранично, защото радостта и мирът на вашите братя и сестри ще 

достигнат и до вашата душа. 

Колко по-различно е с онези, които търсят само собственото си спасение и блаженство; защото 

когато стигнат до мястото, което са постигнали с делата си, не могат да изпитат нито миг 

спокойствие или радост, когато си помислят за онези, които са оставили зад себе си, носещи 

тежкия товар на техните страдания. 

77 Истина ви казвам, че истинските ученици на това учение ще бъдат праведни и чисти в 

делата си, както техният дух, който е Моята светлина. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 291 
1 Хора: В деня на моето заминаване ще почувствате празнота около себе си. Ще се 

почувствате слаби, защото сте свикнали с това Слово, в което отдавна намирате насърчение, утеха, 

балсам и знание. Ще ви липсва тази проява, която ви е дала толкова много кураж в борбата за 

живот. 

2 Но наистина ви казвам, че ако вече имахте по-добро разбиране, щяхте да очаквате този ден 

с радост, знаейки, че Моят Дух няма да се отдели от вас и че Моето вдъхновение няма да отсъства 

от вас нито за миг. 

3 Осъзнайте защо толкова често съм ви казвал да не свиквате със Словото Ми, да не Ме 

слушате по навик. Защото онези, които са постъпили по този начин, ще пропуснат това Слово с 

голяма болка в сърцата си. 

4 Все още ви остава малко време, за да разберете много учения, да премахнете съмненията си, 

да укрепите решенията си, да размишлявате и да придобиете знания за твърдите основи на това, 

което ви дава моят Закон. 

5 Помнете, че съм ви учил да отхвърляте всичко, което е наложена религиозна практика и 

което е само навик. Не забравяйте, че опростих за вас религиозните практики, формите на 

поклонение и вероизповеданията и позволих на съвестта ви да бъде кормилото, което трябва да 

управлява вашия малък кораб на живота. 

6 Дадох ви ясно определени принципи, за да не се опитвате да пробутвате несигурни учения, 

дори да ви се струват допустими и добри. 

7 Този, който се доверява изцяло на словото ми, няма да се препъне, нито ще се провали и 

скоро ще пожъне добър плод. 

8 Законът на любовта, на който се дължи милосърдието, разбирането и прошката към 

ближните, е основата, която ви вдъхнах за вашата духовна мисия. 

9 За да познаеш моята истина, не е необходима човешка ерудиция, нито знанието на хората, 

съдържащо се в техните книги. Духът има дарбата и способността да открива истината. 

10 Тъй като словото ми е лесно за разбиране и принципите на моето учение са напълно ясно 

изразени, не е нужно да се страхувате, че непредвидени трудности ще ви попречат да направите 

решителна крачка по пътя си. 

11 Прочетох сърцата ви и разбрах, че искате да останете верни на това наставление, което ви 

дадох. Гледайте и се молете, слушайте и обмисляйте внимателно, за да не бъдат осуетени добрите 

ви намерения от някоя ваша слабост в момента на изпитанието. Спомнете си, че множествата, 

които следваха Исус през Втората епоха и които изглежда Го разбираха, оставиха своя Учител сам 

в моментите на жертва, в решителния час. Дори апостолите, които Го следват толкова отблизо, 

усещат, че в този час силите им и дори вярата им отслабват. 

12 Причината е, че човешката природа е слаба и се нуждаете от насърчение от силен дух. 

13 Затова пийте от виното на Моето слово, за да бъдете силни, и когато дойде изпитанието, 

докажете, че сте ученици, които са се укрепили в молитва и борба, в самоанализ и практика. 

14 Не се стремете да прославяте делото ми чрез показни средства или публични прояви, 

защото триумфът ви лесно ще се срине, защото не сте го изградили върху здрави основи. 

15 Не впечатлявайте събратята си със свидетелства за чудотворни изцеления или привидни 

чудеса, защото само ще успеете да се заразите взаимно с фанатизъм. Онези, които наистина 

въплъщават истината, които знаят как да се покланят искрено на Бога, които наистина сеят и 

разпространяват семето на любовта, са толкова прости, толкова скромни и смирени, че живеят 

непризнати сред другите. Те се молят и никой не знае за това. Те изцеляват болен човек, но 

малцина или никой не ги вижда. Те плачат заради ближния си, но сълзите им са невидими, защото 

вместо да текат навън, те се издигат към Отца. 

16 Не се притеснявайте, хора, не ви казвам, че всичко, което правите, е несъвършено. Аз 

поправям само всичко, което не е наред, но приемам всичко добро, което ми предлагате. 

17 Тук, чрез Моето Слово, слушайте внимателно поученията, за да можете да се учите. Но 

обръщайте внимание на гласа на съвестта си в действията в живота си, защото той ще ви каже дали 
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действате добре или зле, дали сте изпълнили мисията си или не. Ако тогава почувстваш, че сърцето 

ти плаче заради страданията на твоите ближни; ако споделиш благата, които получаваш от Бога, с 

нуждаещите се; ако разбереш човешката мизерия и положиш усилия да я облекчиш, без да очакваш 

награда - тогава ще бъдеш оправдан пред Мен и ще можеш да почувстваш мира, който ти носи 

съвестта. 

18 Ученик: Какво трябва да направи спиритуалистът, за да помогне на учението, което 

практикува, да победи в това време на трагедии, войни и болка? Обединете се с другите и всички 

вие с Мен, за да може вашата сила и вашата светлина да се почувстват в света. 

19 Погледнете човечеството: безразлично към духовния прогрес - не само в материалната 

сфера, но и в религиозните общности, където традицията и обичаите са превърнати в закон. 

20 Вижте как дори във времената на науката и човешкия прогрес човек все още убива човек, 

как народите разкъсват връзките си на братство или приятелство с други народи, как мирогледите 

на едни влизат в конфликт и се сблъскват с тези на други. 

21 Тези полета, които изглеждат безплодни за Божественото, са подходящи за духовна сеитба. 

Тръгнете и ще се сблъскате на всяка крачка с желанието за светлина, с нещастието, невежеството и 

болката във всичките им форми. Нека мислите ви стигнат до там, изпратете ги пълни с добри 

пожелания, светли идеи и духовни вдъхновения. Нека се чуе вашето сърдечно, искрено слово, 

пропито със светлина, утеха, балсам. Тогава ще разберете, че човечеството е подходящо поле за 

работа на вашия дух. 

22 Работете неуморно по житейския си път и ви уверявам, че мирът, който ще изпитате по 

време на него чрез изпълнената мисия, ще бъде още по-голям, когато душата ви отиде в отвъдното. 

Но засега не мислете за награди. 

23 Колко жалък е човекът, който все още смята, че душата е обречена да получи вечна награда 

или наказание заради краткия си земен път в човешкото тяло! 

24 Моето Слово ще бъде светлинният лъч в този момент, който ще внесе светлина в мрака на 

човечеството. Сега ще видите как днешният свят - материалистичен, враждебен и егоистичен - ще 

се преобрази, защото моето учение, понякога силно като буря, а понякога нежно като бриз, ще 

помете несправедливото и ще даде живот на доброто семе, така че хората да изградят бъдещето си 

върху основите на любовта и хармонията. 

25 Когато хората започнат да мислят универсално в любов, всеки от тях ще се стреми да се 

усъвършенства, да бъде по-справедлив към другите и да им служи. Страхът от наказание ще бъде 

излишен, а човек ще се подчинява на законите не от страх, а от убеждение. Едва тогава 

човечеството ще се развие духовно и интелигентно. 

26 Досега високомерието на човека го е карало да пренебрегва духовната част и липсата на 

това знание му е пречела да бъде съвършен. 

27 Докато човек не се научи да поддържа физическите и умствените си сили в хармония, той 

няма да може да намери баланса, който трябва да съществува в живота му. 

28 Моето слово беше с вас, хора. Разберете го, но ако имате някакви съмнения, молете се, 

размишлявайте, искайте Моята светлина и ще получите разяснение на това, което искате да знаете. 

29 Добре дошли, пътешественици, които сте знаели как да постоянствате във вярата, ето 

наградата за вашето непоколебимо доверие: това е Моето слово, което сте чакали толкова дълго. 

Пийте от него, докато не се наситите. 

30 Приветствайте онези, които вярват в думите на Учителя, защото те ще преживеят 

изпълнението на моето обещание. 

31 Сега получавате това, за което сте молили толкова дълго. Утре, когато застанете пред 

огромните тълпи, ще разберете причината за моя призив. 

Само Аз знам, че има много хора, които живеят в очакване на Благата вест, и не искам те да 

умрат, без да са чули Словото Ми от устата на Моите свидетели. Те са гладни и жадни, както и вие, 

но както Аз се смилих над вашите нужди, така и вие ще се смилите над тях. 

32 Светът чака моят глас да го повика; човешкото сърце, макар и мъртво за вярата, чака гласът 

на Христос да се приближи до него и да каже: "Стани и ходи". 
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33 "Мъртвите", "слепите", болните и изпадналите са много голям народ. Аз ще дойда при тях, 

защото тези, които страдат психически или физически, са най-възприемчиви към Моето 

присъствие. Великите на света - тези, които имат власт, богатство и светска слава - не мислят, че се 

нуждаят от Мен и не Ме очакват: какво би могъл да им даде Христос, след като казват, че вече 

имат всичко? Някакви духовни блага или място във вечността? Това не ги интересува! 

34 Това е причината, поради която потърсих тези тълпи от бедни и болни с тяло и душа, за да 

им разкрия Моето учение; защото те копнееха за Мен, търсеха Ме. Така че беше съвсем естествено 

те да почувстват присъствието Ми, когато дойде времето да Ме покажа отново на човечеството. 

35 Когато настъпи моментът, този огромен народ от болни, бедни, потиснати и изпаднали ще 

се изправи по мой призив като най-силния и непобедим народ в света. Нито една човешка сила 

няма да заглуши гласа му, когато той се издигне и каже: "Господ се разкрива в този момент. Той ни 

изпрати Своето послание, за да се подготвим да Го приемем от Дух в Дух." Така ще стане в 

истината, защото това е посланието, което трябва да подготвя, и моето учение, което предавам чрез 

избрани за тази цел гласоподаватели - послание, което ще достигне до моите пратеници в 

различните части на света. 

36 Словото Ми, произнесено от устата на Моите свидетели, ще има същия ефект в сърцата, 

какъвто имаше върху този народ, когато го чуха директно от устата на гласоподавателя. Но трябва 

да се подготвите да говорите искрено. В молитва и милосърдие ще можете да се вдъхновите и 

наистина ви казвам, че тогава "мъртвите" ще възкръснат, а невярващите ще признаят, че само 

учениците на Светия Дух могат да говорят така. 

37 Подготвям ви, защото ще се срещнете с човечество без мир, без любов, без братство и 

хармония. Ще му предадеш божественото послание, което съм ти дал да разпространяваш. Тогава 

ще видите как чудото на обновлението, което видяхте в себе си, ще се повтори и в народите и 

нациите, до които ще достигне Моето слово, като разкъса веригите на материализма, 

идолопоклонството, порока и невежеството. 

38 Велика мисия, която ще трябва да изпълните в тази Трета епоха, след като ви оставя в света 

като Учители. 

39 Днес ти си малкото дете, което получава Словото ми, утре ще бъдеш ученикът, който 

изучава учението, а по-късно - учителят или апостолът, който следва и живее учението, което е 

получил. Не забравяйте, че простотата на Моето слово ви даде началото на вашето одухотворяване, 

така че никога не трябва да добавяте излишни неща към него. 

40 Винаги сравнявайте настоящето си с миналото, за да можете да определите дали сте 

постигнали напредък, или сте останали в застой. Колко души са се събудили благодарение на това 

изпитание и са възкликнали: "Господи, как е възможно да съм спал толкова дълго? Как бих могъл 

да остана летаргичен, безразличен, докато Ти говориш сред нас? Как бих могъл да се отрека от Теб, 

след като Те нося в себе си?" 

41 Никой няма да може да се противопостави на силата на Моето слово, защото то има силата 

да събуди душите, да накара и най-твърдото и безчувствено сърце да почувства и да потрепери. Не 

ми се наложи да ви наказвам, за да ви принудя да изпълните мисията, нито да използвам сила, за да 

ви доведа на този път, дори не ви плашех с думи и заплахи. Моят глас беше любящ и убедителен и 

събуди у вас вяра, доверие и послушание. 

42 По същия начин утре ще говорите на ближните си, като събуждате любов, а не страхове, 

защото тогава семето не би било истинско. 

43 Моето дело трябва да достигне до чистото човечество, за да може то да се заеме с 

изпълнението на Моя закон и да приеме кръста на своето изкупление. 

44 Дадох обещание на хората, на цялото човечество, и ще го изпълня, защото думата ми е дума 

на цар. Аз ще изпратя до нея чрез учениците Си златното жито на Моето Слово и то ще послужи за 

подготовка на хората, за да могат скоро да се насладят на диалога на духа с духа. Защото след 1950 

г. няма да се изявя отново чрез органа на ума на гласоподавателя нито тук, нито на друго място. 

45 Обединете се, хора, защото изпитанията наближават. Враговете на Моето Слово също ще се 

обединят, за да се борят с вас и да ви разпръснат. Но ако се доверите на силата на молитвата и се 
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укрепите в Моето Слово, няма да бъдете победени. Силата ви ще бъде духовна, тя никога няма да 

се основава на пари или земна власт. 

46 Използвайте тази възможност, хора, не чакайте други времена, защото те никога няма да 

дойдат, за да ви донесат това, което не сте знаели как да използвате. 

47 Седнете на моята трапеза с духовното желание винаги да се учите от многото, което вашият 

Учител ви разкрива. 

48 Тези последни години от моето проявление ще останат незаличими за всички, които 

оценяват това, което се е вляло в тях чрез моя Дух. 

49 Моите ученици ще говорят неуморно за всичко, което Учителят им е разкрил и направил 

известно. 

50 За тези, които живеят в ежедневен коловоз и един ден е като друг, а един урок като друг, 

славата, която съм запазил за последните дни на моето проявление, ще мине незабелязано. Те няма 

да разберат и промяната, която трябва да настъпи от момента, в който словото Ми свърши. Защото 

те никога не са имали желание да се издигнат и не са обичали еволюцията, която е напредък и 

съвършенство за душата. 

51 Трябва да говоря така, за да се събудят онези, които все още спят. Защото не искам една 

част от този народ да постигне спасение, а друга да загине. Желанието ми е всички вие да се 

издигнете към светлината. 

52 Всеки ще бъде отворена книга за своите ближни и на страниците ѝ ще бъде отразено това, 

което всеки носи в душата си. Страниците на тази книга ще бъдат ваши произведения и ако в 

същността ви има духовност, любов и мъдрост, светът ще ви разпознае като инициатори на ново 

време, като вестители на епоха на светлина и духовно развитие. 

Ако пък се покланяте на Бога само по традиция и външно, в книгата ви ще има само фанатизъм, 

невежество, объркване и мрак. За тези последните би било много по-добре да не говоря за работата 

си, докато светлината все още не е просветнала в съзнанието им. Защото техните семена, вместо да 

бъдат полезни, ще бъдат пагубни за работата на другите, дори и да имат добри намерения. 

53 Какво сте направили с моите думи, о, хора, че се чувствам принуден да ви говоря по този 

начин в този момент, когато моето провъзгласяване е на път да приключи? 

54 Хора, вие заспахте, защото мислехте, че тази прокламация ще продължи вечно и че няма да 

има друга цел, освен да ви радва чрез Моето Слово и да изцелява всеки страдалец, който дойде при 

вас. Днес реалността ви събуди: 1950 г. - годината, обявявана хиляди пъти за последна от моето 

провъзгласяване - е наближила. 

55 Малко, много малко са онези, които "бдят" в очакване на 1950 г. и се подготвят за 

изпитанието, което ще бъде краят на този период за тях. 

56 Тази година ще бъде важна не само за този народ - не. Ако за вас това е приключване на 

един период и раждане на друг, то за църквите това ще бъде година на преценка и самоанализ. За 

науката и за цялото човечество това ще бъде време на изпитания. 

57 Когато това дело се разпространи и хората научат, че през 1950 г. Аз прозвучах за последен 

път чрез човешкия орган на разбиране, те ще разберат, че всичко, което се прояви в живота ви през 

онези дни, бяха призиви на Светия Дух и искри от Неговата светлина. Тогава дори богословите ще 

се замислят. 

58 Гледайте и се молете, множества. Въпреки че часът, в който ви говоря за последен път, вече 

е много близо, все още има време да разберете какво се случва сега и какво трябва да направите в 

бъдеще чрез искрен самоанализ. 

59 Това е указание, което ви подготвя - още едно, което ви давам, - за да не се провалите в 

работата, с която трябва да се справите през деня. 

60 Бъдете благословени, народе мой. Вие идвате с желание за Моето Слово, което е утеха и 

храна за душата ви. Научихте се да извличате от нея същността, смисъла и да разпознавате моята 

воля. 

61 Това Слово, което събуди душите ви, които са спали толкова дълго, е вашата радост днес и 

изпълни сърцата ви с мир и любов. То е обгърнало онези, които са треперели от студ, и е 
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изпълнило с надежда онези, които са жадували за светлина. Това е откровението, което пазя в 

съкровищницата си за народа на Израел и за цялото човечество. 

62 През това време ви говорех по същия начин, по който говоря на ангелите в отвъдното. Не 

съм направил разлика с душата ви, защото тя живее в земната долина, в която ви изпратих. Всички 

вие сте еднакво обичани от Мен. Вие сте в процес на еволюция, на придвижване към Мен. Защото 

в края на пътя те очаквам и божествената ми утроба изисква твоето присъствие. Научете пътя, за да 

достигнете до Дома на Отеца, до Сърцето на Отеца, до Духа на вашия Бог. 

63 Оповестих ви Себе Си, защото винаги сте вярвали в живия Бог, вашия единствен Бог, който 

никога не мълчи, не се крие, а винаги ви напътства, съветва и вдъхновява. Тази вяра ви подхранва и 

спасява. 

Ако три от Моите деца Ме потърсят по този начин сред човечеството, Аз вече ще изливам 

благата Си чрез тяхното посредничество. Но Аз виждам, че огромни множества Ме слушат и 

вярват в Мен. 

Народът на Израел скоро ще бъде пълен - 144 000 души, които съм отбелязал, ще бъдат в 

подножието на планината, в блестящата "долина", в избрания град. Тогава радостта ми ще бъде 

голяма. 

64 Когато се подготвите, ще ви дам цялото знание, от което се нуждае човечеството. Давам ви 

голяма власт да говорите за Моето идване през Третата епоха. 

65 Словото Ми ви накара да размишлявате много. Започнали сте голямо проучване и сте 

открили, че Моето учение е безкрайно, че хоризонтът, който то разкрива, се разширява с всеки 

изминал ден и че не сте в състояние да го разберете в цялата му истинност. 

Днес вие получавате едно след друго поучения и можете да забравите думите ми. Но ще дойде 

време, когато ще си спомните за всяко от тези учения в подходящия момент, и тогава силата ви на 

убеждаване ще бъде голяма. 

66 В Първата епоха Аз избрах този, който трябваше да Ме представлява на земята: Мойсей, и 

чрез него разкрих Своята мъдрост, Своята сила и Своята строгост. Вие Ме разбирахте дотолкова, 

доколкото позволяваше малкото развитие на душата ви. Аз говорех чрез устата на патриарсите и 

пророците и словото Ми проникваше в сърцата. Народът прие моите вдъхновения и моите 

заповеди. Накарах ви да преминете през пустинята, за да ви дам голям урок, и вие развихте душите 

си и изпитахте вяра и доверие в Мен. 

67 След дълги странствания, след години на търпение и опитност, вие навлязохте в Ханаан и 

видяхте реализираното обещание, което Моят Дух повтаряше ден след ден. Намерихте 

благословената и подготвена земя. Това беше оазис на мира, който ви дадох, за да вярвате и да се 

множите. След това, когато бяхте инструктирани от моите пратеници, вие отидохте сред хората и 

занесохте свидетелството за завета, който Бог сключи с човечеството. 

68 Така съм ви насърчавал през цялото време чрез Моите обещания. В тази Трета епоха ви 

казах: поверявам ви делото на мира сред човечеството. Ще го постигна чрез вас веднага щом сте 

готови. Но не само сегашното поколение ще участва в него, а и вашите деца и техните потомци ще 

продължат делото на мира. Показвам на хората дълъг път за изпълнението на тази мисия. 

69 Помислете за задачите, които съм възложил на народа като цяло. Препятствията, с които се 

сблъсквате по пътя си, са големи и затова трябва да сте силни и мощни, за да постигнете целта на 

съдбата си. Трябва да живееш в общение с Отца, в съвършена молитва и да спазваш Моите закони, 

без да изпадаш във фанатизъм или мистицизъм, защото ще Ме обичаш само в храма на сърцето си. 

70 Дарът на вътрешното слово ще бъде във всички и така лесно ще си обясните работата ми. 

Ти ще утешиш сърцата на хората и ще им дадеш хляба, от който се нуждаят. Ще излекуваш 

болестите на душата и тялото. 

Човекът страда по това време, защото се е отдалечил от изпълнението на божествените, 

моралните и природните закони и търси помощ в багажника на този свят. Той не знае, че причината 

за болестта му е в душата му. Той не е искал да се върне към изначалния принцип на законите, 

реда, духовното изпълнение на дълга и не се е върнал към източника, от който идва всяко добро. 

Докато не обърне смирено поглед към Мен и чувствителните струни на сърцето му останат 

закоравели, а вярата не е негов водач, хората ще продължават да стават жертва на заблуди, ще 
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продължават да боледуват и да загиват. А вас, народе на Израел, оставям пълни с кураж, мир и 

лечебна сила, за да ги дарявате на ближните си в Мое име. 

71 Спрете за миг, за да се замислите за трескавия бяг на този свят към бездната. Какво търси 

човечеството? Какво виждам в техните стремежи? Само болка, отчаяние и смърт. Гласът на 

съвестта мълчи и лампата му угасва. То преживява великия ден на своето изкупление и болката му 

е голяма. 

72 Спрете я, хора, преди да е паднала още по-ниско! Борете се с молитвата и мислите си. Учете 

с примера си и когато ви сполетят изпитания, давайте знаци за вярата и надеждата си, откривайки в 

тях само повод да пречистите душите си. 

Бъдете прости във всичките си действия, за да могат ближните ви да ви разберат, не 

усложнявайте живота си. Бъдете кротки като Исус и прости като децата и старците, защото тези 

добродетели са признак на духовност. 

73 Бъдете също като земеделеца, който се радва на семето си и живее в съюз със своя Бог. 

Селянинът се моли, когато изгрее светлината на новия ден, когато ще свърши нова работа; а по 

обяд и вечер, когато слънцето залезе, той отново издига душата си, за да благодари за всичко, което 

му е дал Господ. За него всичко, което получава, е славно и съвършено. Слънцето, водата, всички 

стихии му говорят за неговия Бог и в тях той Го обича, търси Го и вижда Неговото присъствие. 

Бъдете и вие такива, работници на духовното поле. 

74 През това време не съм ви дал материална обработваема земя, която да обработвате. Ръцете 

ви не могат да чертаят бразди, за да посеят в тях материални семена. Но Аз ви нарекох сеячи на 

Моето Слово в сърцата. Твоята ежедневна работа е духовна, дал съм ти всичко необходимо за 

работата ти - светлината, любовта, словото. Ето как съм виждал някои от Моите деца да се радват 

на собствената си сеитба. 

75 Моите ползи не са ги подминали незабелязано. Винаги са се надявали на това от Мен, а в 

моменти на изпитание са казвали: "Господ ме изпитва, за да види вярата ми". Не сте наричали 

болката "враг" и не сте се уморили от безбройните изпитания, които ви изпращах. 

76 Възлюбени хора, вие знаете, че живеете в Мен и Аз ръководя всичките ви действия, че 

Моята милост ви издига в момента, в който изпитанието оставя в сърцето ви плодове на 

самоанализ и укрепване. Вие сте опознали словото и законите Ми и знаете, че освен любовта и 

добротата Ми има и справедливост и строгост. Когато съгрешите, трябва да понесете 

последствията от прегрешението си. 

77 Аз говоря всеки ден на човешките сърца, но човечеството не иска да разбере езика Ми. 

Израел говори с Мен, но голяма част от човечеството живее далеч от Мен. Религиозната им 

практика е несъвършена, но днес Моята светлина и Моята справедливост движат сърцата им и те 

започват да се пробуждат и да си спомнят, че над тях има Бог, който винаги гледа с любов към тях. 

Човечеството е изпаднало в хаос и хората не успяват да решат проблемите си. Техните закони 

се обърнаха срещу тях, защото те се основаваха на несъвършените науки и материализма, които Аз 

ще унищожа. След кратко време човешкият дух ще бъде озарен от светлина. Хората ще Ми се 

подчиняват и ще уважават волята Ми. Изпращам ангелите пазители, за да насочват стъпките им 

към Мен. 

78 Позволих на духовния свят да влезе в контакт с хората за кратко време. Техният дух, който 

е толкова ограничен, колкото и вашият, се е проявил в пълна чистота и възвишеност. Те са слезли, 

за да ви помогнат във великата борба на Третата епоха, и вие ги възприемате ясно. Благотворното 

им влияние е обърнало много сърца и примерът им е истински. 

79 Благославям духовните работници - работниците, които са разгърнали дарбата си и са 

позволили на тези духовни същества да се изявят. Защото и едното, и другото имат основание в 

моите очи. 

Те ще ви се представят до 1950 г. След това те ще ви подкрепят завинаги, защото това е тяхната 

трудна мисия. 

Човек се нуждае от духовен водач. Божественият водач е над всички духове и е Аз. А на 

земята съм определил ангел на всички хора. Колко много са страдали заради теб! Колко често те са 
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плакали, когато са съзерцавали твърдостта на човешкото сърце! Но те Ме обичат и търпеливо 

изпълняват задачата си. 

80 Сега е началото на времето на Светия Дух, когато духовните същества, обитаващи други 

"долини", ви се представят - когато всички граници са разрушени и когато и вие можете да се 

издигнете до Мен, а Аз идвам при вас и ви се представям чрез човешката способност за разбиране 

и ви говоря на вашия собствен език. 

81 След 1950 г. вече няма да ви говоря на този език, а на по-висша, възвишена форма на 

изразяване, която постепенно ще опознаете - на онзи "език", в който материалните думи вече не са 

необходими. Вие сте духовниците, които са получили Моите наставления в този момент. Ето защо 

Аз изисквам от вас одухотворяване, за да може душата ви да се разкрие и да не изпитва никакви 

смущения по пътя на развитието си, нито в молитвата си, нито в духовните си действия, а да е 

свободна по пътя си и да може да дойде при Мен. 

Говорил съм ви много за духовния диалог, казвал съм ви, че ще се научите да го използвате по 

по-добър начин, и вие ще се отдадете на това желание. 

82 Оставям ви подготвени като светлина за народите. Подгответе се, защото Моето Слово в 

този момент ще бъде Заветът, най-добрата книга, която съществува - дори повече, отколкото е във 

вашите ръце, във вашите сърца, защото Аз ви разкрих съвършеното знание. 

83 Точно както положих живота Си за вас през Втората епоха и тялото Ми беше принесено в 

жертва като агне, така ще принеса Себе Си като светлина за всяка душа през Третата епоха. Блажен 

е ученикът, който се подготвя и Ме разбира, защото сърцето му ще бъде вечен дом за Мен. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 292 
1 Получете още една страница от Книгата на мъдростта. Заръчвам ви да предадете това 

послание на следващите поколения, които поради по-голямото си духовно развитие ще могат да се 

потопят още повече в моето дело. Тези поколения ще донесат със себе си семето на 

одухотворяването и тяхната задача ще бъде да изградят рай на мира в сърцата на хората. 

2 На настоящите хора съм дал велики учения, но за утрешните хора, моите бъдещи ученици, 

съм запазил още по-велики откровения, защото тогава те ще бъдат подготвени да ги приемат. 

3 Често сте ме питали какво има отвъд този свят и дали звездите, които обикалят в космоса, 

са светове като вашия. Отговорът ми на вашето любопитство не повдигна напълно завесата на 

мистерията, защото виждам, че все още нямате необходимото развитие, за да разберете, нито пък 

духовността, която е абсолютно необходима, за да се хармонизирате с други светове. Вие все още 

не сте осъзнали и разбрали учението, което ви предлага планетата, на която живеете, и вече искате 

да търсите други светове. Не сте успели да станете братя помежду си, жителите на един и същи 

свят, и искате да откриете съществуването на същества в други светове. Засега е достатъчно да си 

спомните, че във Втората епоха ви казах: "В дома на Отца има много обиталища", и че сега, 

потвърждавайки тези думи, ви казвам, че не сте единствените жители на Вселената и че вашата 

планета не е единствената обитаема. 

4 На утрешните поколения ще бъде дадено да видят отворени портите, които ги приближават 

към други светове, и те с право ще се възхищават на Отеца. 

5 Добротата и любовта, от които разцъфтяват милосърдието и мирът, ще бъдат ключовете, 

които ще отворят вратите на Мистерията и ще позволят на хората да направят крачка към 

всеобщата хармония. 

6 Добротата и любовта, прилагани в живота, в духовното поклонение, в науката и в работата, 

ще доведат човека до истинска мъдрост. 

7 Днес все още сте изолирани, ограничени, инвалиди, защото личният ви интерес ви е накарал 

да живеете само за "света", без да се стремите към свобода и извисяване на душата. 

8 Какво би станало с вас, суетни хора - същества, които материализмът ви е направил малки, - 

ако ви се позволи да отидете в други светове, преди да сте се освободили от човешките си 

недостатъци? Какво е семето, което ще посеете? Раздор, неумерена амбиция, суета. 

9 Истина ви казвам, че за да достигне до знанието, за което всеки човек копнее, и до 

откровението, което освобождава ума му от въпросите, които го измъчват и предизвикват 

любопитството му, човекът ще трябва да се пречисти много, да бди и да се моли. 

10 Не само науката ще му разкрие моите тайни; необходимо е желанието за познание да бъде 

вдъхновено от духовна любов. 

11 Казвам ви, че когато животът на хората отразява духовността, няма да им се налага дори да 

се напрягат, за да изследват отвъд своя свят, защото в същото време те ще бъдат търсени от онези, 

които обитават по-високи домове. 

12 Оставям това кратко послание, чието съдържание иска да ви каже само: "Бдете и се молете, 

за да не паднете в изкушение". 

13 Засега ще продължите да си задавате въпроси и да си отговаряте. Необходимо е силите на 

душата да бъдат познати и разгърнати пред всички, за да разпознаете и разберете това, което Бог е 

предназначил за вас. Все още виждам твърде много неудобства в правенето на доброто, в 

молитвата, в поклонението на твоя Отец, защото не позволяваш на душата си да се изрази, нито да 

работи, и й пречиш да се разгърне. 

14 Вие имате истински съкровища в себе си, способности и таланти, за които дори не 

подозирате, и в резултат на невежеството си проливате сълзи като нуждаещи се хора. Какво знаете 

за силата на молитвата и силата на мисълта? Какво знаете за дълбокия смисъл на диалога на духа с 

духа? Нищо, вие, материалистично и земно мислещо човечество! 

15 Първо издигнете душата, като разгърнете нейните дарби, и едва след това се стремете да 

опознаете онова, което съществува отвъд вашия свят и вашия ум. 
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16 Човешкият ум е малък, ограничен. Защо му поверявате това, което само душата може да 

открие и разбере? 

17 Ах, вие, глупави деца на тази земя, които не Ме искахте за Учител, нито Ми вярвахте, макар 

че много от вас казват, че Ме обичат! Сега най-накрая ще разбереш истината на Моето слово, 

когато изповядаш, че Аз съм Пътят, Истината и Животът. 

18 Ученици, животът ви минава като урок на безкрайна мъдрост, душата ви се обогатява с 

познания и така се издигате все повече. 

19 Бъдете съдници на собствените си действия, защото гласът на съвестта винаги ще ви каже 

истината. Тя ще ви помогне да разберете дали вървите твърде бавно, дали вървите твърде бързо 

или дали стоите на едно място. 

20 Този, който се стреми да опознае себе си и да прецени себе си, трябва да бъде честен със 

себе си и с другите. Във всички свои действия той ще чува "гласа" на съвестта си и стъпките му по 

пътя на живота ще бъдат сигурни. 

21 Когато душата започне да побеждава тялото, тя изпитва огромно удовлетворение и пълна 

увереност в себе си. 

22 Но Учителят ви казва, че колкото и да сте наясно с по-голямата или по-малката стойност на 

делата си, само Отец, който е върховният съдия, може да вземе решение в този окончателен съд. 

23 Не си мислете - защото в момента, в който вършите добро дело, не знаете стойността му - че 

никога няма да разберете какво добро сте направили. Казвам ви, че нито едно от делата ви няма да 

остане без награда. 

24 Щом попаднете в Духовното царство, ще осъзнаете колко често едно малко, на пръв поглед 

незначително дело, е било началото на верига от добри дела - верига, която другите правят все по-

дълга и по-дълга, но която завинаги ще изпълва със задоволство този, който я е започнал. 

25 Вие трябва да знаете всичко това - вие, които сеете в сърцата Словото, което ви донесох в 

този момент. Защото често ще говорите на ближните си, без да усетите ефекта от думите си - без да 

знаете дали са дали плод или не, без да знаете дали в сърцата на тези хора семето е умряло, или те 

са знаели как да го запазят и разпространят. Ще преживеете всичко това, докато стигнете до края 

на пътя. 

Междувременно работете, умножавайте добрите си дела сред ближните си, подготвяйте им 

полета, за да може семето, което съм ви поверил, да се възпроизведе в техните дела. 

26 Далечен е пътят, по който ще достигнете пълнотата на светлината. Нито едно същество 

няма по-дълъг път от този на душата, по който Отец, Божественият Скулптор, който оформя и 

изглажда душата ви, ѝ придава съвършена форма. 

27 Говоря ви надълго и нашироко, за да не липсва в пътната ви чанта житото, което трябва да 

посеете, за да изпълните мисията си. 

28 Божият народ ще се появи отново сред човечеството - не народ, олицетворен от раса, а 

огромно множество, легион от Мои ученици, за които не кръвта, расата или езикът са определящи, 

а Духът. 

29 Тези хора няма да се ограничат да преподават моята доктрина чрез писания. За да бъдат 

думите живи, трябва да се живеят. Този народ ще бъде не само разпространител на писания и 

книги, но и на примери и дела. 

30 Днес ви освобождавам от всичко ненужно, от нечистото и погрешното, за да ви въведа в 

един прост и чист живот, над който душата ви може да се издигне и за който свидетелства с делата 

си. 

31 Когато дойде времето, ще представя народа Си на човечеството и нито Учителят ще се 

срамува от учениците Си, нито учениците ще се отрекат от своя Учител. Това време ще съвпадне с 

времето на войната на светогледите, от която като полъх на мир, като лъч светлина, ще се издигне 

спиритуализмът. 

32 Справедливостта на Отца вече търси земната власт на хората, техните натрупани 

съкровища, за да ги накара да разберат, че Моето Слово никога няма да използва властта и 

материалните богатства, за да управлява или да се разпространява. 
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33 От цялата тази морална и материална структура на човечеството "няма да остане камък 

върху камък". Защото, за да се появи "новият човек" на тази земя, е неизбежно всяко петно да бъде 

изтрито, всеки грях да бъде премахнат и да остане само онова, което съдържа добри семена. 

34 Сиянието на Моето присъствие и Моята правда ще бъде възприето от целия свят и в 

светлината на тази светлина идолите ще паднат, обичайните традиции ще бъдат забравени, а 

безплодните ритуали ще бъдат изоставени. 

35 "Нова песен" ще извира от душата на всички онези, които не са могли да Ме видят и все пак 

са Ме видели накрая, защото са Ме търсили въпреки несъвършенствата си; а вие знаете, че който 

Ме търси, винаги Ме намира. 

36 Колкото до онези, които са се отрекли от Мен, които са Ме избягвали, които са скрили 

името Ми, които не искат да признаят присъствието Ми, те ще бъдат възнаградени на 

Пътят е да им се дадат онези изпитания, които ще им отворят очите и ще им позволят да видят 

истината. 

37 Какво значение има, че едни Ме обичат по несъвършени представи, а други Ме отричат, 

след като знам, че всички те са нуждаещи се! 

38 Голямата битка е наближила, пригответе всичките си оръжия. Всички вие ще участвате в 

тази битка, всички ще дадете своя принос: управници, духовници, учени, богати, богати и бедни - 

всички. 

39 Какво е останало от Соломоновия храм, когато е дошъл часът на Страшния съд? Само 

познаването на закона, вписан в съвестта. Обредите, традициите, жертвоприношенията и 

приношенията - всичко изчезна. Светая Светих и олтарът бяха унищожени, но Законът и думите на 

пророците останаха. Защото именно те подготвяха човечеството за новата епоха и трябваше да 

почистят нивите, за да поникне новото семе. 

40 Йерусалим, който израилтяните смятаха за неуязвим, беше разрушен, както и храмът, който 

беше тяхната гордост. Това се случи, защото дойдох да царувам сред хората. Но тъй като Моето 

царство не е от този свят, беше необходимо да разруша материалния храм, за да построя духовното 

светилище в сърцето на човека. 

41 Сега разберете защо моите апостоли от онова време не са строили нищо материално, а са 

изграждали храмове на вярата, добродетелта и любовта в сърцата, които са изразявали слово, дух, 

дело, истина. При тях не съществуват злато, тамян, литургия. Когато полагаха ръце върху болните, 

те се прозяваха. Когато говореха за учението на Христос, те изграждаха светилища в душите на 

множествата. Когато говореха за кръста, той оставаше като огнен знак в душите им. 

42 "Моето царство не е от този свят", казвам ви отново. Храмът на Светия Дух няма 

материални основи, няма олтари на земята. 

43 Когато в това време видите унищожаването на всеки външен култ, създаден от 

човечеството, ще видите, че мнозина със страх се питат: "Защо Бог е допуснал това?" Те ще си 

зададат същия въпрос, както евреите, когато градът им е бил разрушен. И моят народ ще бъде този, 

който ще отговори, който ще обяви, който ще разкрие на хората, че е настъпила нова епоха и ново 

семе е на път да се разпространи. 

44 Земята ще бъде влажна и готова да приеме семената на моите сеячи и тук е уместно да 

помислите за отговорността на тези сеячи. Би ли било правилно този народ, след като човечеството 

се освободи от фанатизма и безсмисленото поклонение, да дойде с ново идолопоклонничество? Не, 

възлюбени ученици и ученички. Затова на всяка стъпка от пътя ви има уроци и изпитания. 

45 Велика е вашата съдба! Въпреки това не се оставяйте да ви завладеят зловещите 

предзнаменования, а се изпълнете с кураж и надежда при мисълта, че дните на горчивина, които 

наближават, са необходими за пробуждането и пречистването на хората, без които не бихте могли 

да преживеете победното настъпване на времето на одухотворяването. 

46 Научете се да се изправяте над трудностите, не позволявайте на унинието да завладее 

сърцето ви и се грижете за здравето си. Насърчавайте духа на вашите братя и сестри, като им 

говорите за Мен и им показвате Моите учения, които разпалват вяра и надежда. 

47 Вижте колко отчаяно живеят много хора. Те са същества, които са се оставили да бъдат 

победени в борбата за живот. Вижте колко рано са остарели и посивели, лицата им са изсъхнали, а 
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изражението им е меланхолично. Но ако тези, които трябва да са силни, са слаби, младостта ще 

увяхне, а децата ще виждат само мрак в обкръжението си. 

48 Вие, хора, не лишавайте сърцето си от всички онези полезни удоволствия, на които, макар и 

мимолетни, можете да се наслаждавате. Яжте мирно скромния си хляб и наистина ви казвам, че 

тогава ще го намерите по-вкусен и силен. 

49 От думите ми разберете, че това, което искам от вас, е увереност, вяра, оптимизъм, душевен 

мир и сила, за да няма горчивина в сърцата ви въпреки трудностите и неприятностите. Каква 

доброта или насърчение бихте могли да дадете на онези, които се нуждаят от тях, ако сърцето ви е 

изпълнено със страдание, тревога или недоволство? 

50 Именно в изпитанията си трябва да дадете най-добрия пример за извисяване, вяра и 

смирение. 

51 Този, който е способен да придаде на живота си това одухотворяване, винаги усеща мир и 

дори когато спи, сънят му е спокоен и отморяващ, който душата използва, за да се откъсне от 

тялото в посока към отвъдното, където получава онези божествени потоци на сила, от които се 

храни и в които позволява на тялото да участва. 

52 Никой не може да каже, че моите пророчества правят живота ви мрачен - напротив, моето 

Слово ви спасява от мрака. Разберете, че съм ви подготвил така, че да не се чувствате слаби в 

моментите на борба. 

53 Духът ви не бива да става малодушен, знаейки, че битката наближава, нито да се съмнявате, 

че мирът ще се завърне във вашия свят. 

54 Вече ви казах, че се намирате в края на един свят и в началото на друг. Планетата все още 

ще бъде същата, природата - същата, светлината - също, но начинът на живот на човечеството ще 

бъде различен, целите, борбите и идеалите му ще бъдат различни. Справедливостта и правдата ще 

надделеят. 

55 Душите, които се въплъщават в човечеството в онези дни, ще бъдат толкова отдадени на 

доброто в своето мнозинство, че когато се появят хора, склонни към зло, те ще трябва да се 

преклонят, колкото и силни да са, пред светлината на истината, която те поставят пред себе си - 

напълно противоположно на това, което се случва в момента. Тъй като корумпираните са 

мнозинство, те са създали от злото сила, която задушава, заразява и обхваща доброто. 

56 Вашият свят ще продължи да бъде крайъгълен камък за душите, свят на борба и поправяне. 

Все пак вашата земя не може да Ми предложи възвишени души, които, когато си тръгнат оттук, да 

се приближат до домовете на праведните. И все пак тази земна долина не може да побере великите 

души, които трябва да дойдат да живеят в нея. Това е свят на непрестанно прераждане, защото 

душите в своето бавно издигане оставят след себе си дела, започнати без грижа или дълг, без 

заплащане. 

57 Утре тази земя ще Ми предложи красиви духовни цветя в делата на своите жители, а те ще 

Ми донесат зрелите плодове, които ще пожънат след живот на постоянство в любовта към Отца и 

към ближния. 

58 Не сте ли се замисляли, че утре вашите деца ще населяват земята? А желаете ли на децата 

си нещо по-добро от това, което сте постигнали? "Да, Отче", казва сърцето ти на Мен. Тъй като 

носите в себе си тази пропита с любов и милост мисъл, почистете и изгладете пътя им. Искам те да 

открият следите от твоите стъпки и да съберат скромното наследство, което им оставяш и което ще 

се ползва с голяма почит от тези поколения. 

59 Няма значение, че имената ви ще бъдат забравени, значими ще бъдат делата ви, защото те 

ще останат незаличимо отпечатани върху пътя, който сте проправили. 

60 Кой ще може да заличи тази следа, след като моето правосъдие я съхранява и защитава? 

61 Вижте колко много тайни ви разкрива спиритизмът, колко красиви откровения ви дава. 

62 Това са лъчите, които Книгата на седемте печата изпраща върху душите ви. Гласът на 

Агнето е този, който говори и оповестява съдържанието на шестия печат. 

63 Само Агнецът прониква в дълбоките тайни на Бога, за да разкрие тази мъдрост на децата на 

Господа. 
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64 След като вие, учениците на Третата епоха, вече имате пълно познание за това, което сте 

получили, веднага ще се заемете да разпространявате добрите новини на това послание, чието 

съдържание е предназначено за цялото човечество. 

65 Осъзнайте, че сред този голям материализъм има и такива, които помнят обещанията Ми да 

се завърна, изучават думите на пророците и изследват събитията в живота, защото искат да знаят 

дали ще дойда скоро, дали присъствам, или съм бил там и вече съм си отишъл. 

66 На вас, които сте Ме изпитали в тази проява и сте се радвали на нея толкова дълго, казвам: 

"Бъдете милостиви към хората, към вашите братя и сестри." 

67 Подгответе се, за да можете да споделите Благата вест, която ще бъде приета с радост от 

мнозина. Казвам ви "от мнозина", а не "от всички", защото някои може да ви кажат, че това, което е 

било разкрито от Бога през "първата епоха" и което Христос е донесъл на хората, им е достатъчно. 

Точно тогава нека вашите устни, движени и вдъхновени от Мен, да кажат на невярващите хора, че 

е необходимо да познават новото откровение, за да узнаят цялата истина, дадена на хората от Бога 

в миналите времена. 

68 Как ще успеете да се изкажете пред събеседниците си, без да се излагате на подигравки и 

строги присъди? Като се подготвяте като истински апостоли и носители на тази истина и като 

носите тази светлина в сърцата си с напътствието да я предавате на душите на хората без сянка и 

недостатък. 

69 Вие няма да бъдете спасители на земните народи, а ще си сътрудничите с Учителя, 

Изкупителя и Спасителя на този и на всички светове, на вас и на всички души. 

70 Искам да се радвам на собственото си дело, искам да се чувствам обичан и разбран от 

всички онези, на които Отец е дал искра от Своя Дух. Искам всички да дойдат при Мен, за да им 

покажа от Моето царство славата на Божественото дело и всички те да изпитат в това съзерцание 

върховното блаженство, че са изминали целия път, който води към Господа. 

71 Моето дело е вечно, завършването на словото ми сред вас няма да означава край, а по-скоро 

начало на вашата борба. 

72 Устните на носителите на гласа вече няма да предават гласа Ми, но Моето вдъхновение ще 

донесе светлина в умовете им, за да им помогне да разберат словото, излязло от устата им, така че 

да знаят как да го тълкуват на множествата. 

73 Целта на проявлението на Моя Дух чрез тези умове беше именно тази, че чрез тези учения 

вие ще се научите да Ме търсите по-късно от дух на дух. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 293 
1 Моята любов ви озарява като безкрайно слънце и ви обгръща всички. 

2 Ето ме, изливам в ума ти Моите мисли, които са се превърнали в Слово, което е приятно за 

сърцето, най-мило за душата и не оставя горчивина в устата ти. 

3 Подобно на пчелите, които правят пити и ги пълнят капка по капка с мед, така и малките 

деца, чрез които се изявявам и давам Словото Си, пълнят със същността, която излиза от устните 

им, капка по капка, сърцата на хората, жадни за духовна любов. 

4 Все още броят на Моите хора е малък, но Аз ви давам наставленията Си, сякаш те са големи 

маси от хора. Моята любов не можеше да бъде спряна от този малък брой, защото в Учителя не 

съществуват и не могат да съществуват никакви предразсъдъци, тъй като те са присъщи на 

егоистичните хора. 

5 Добре дошли в светлината на Спасителя, хора, измъчвани от изпитания и борби, от 

съмнения и несигурност, от изпитания и болка. 

6 Нуждаете се от лекарство за душата и Аз идвам при вас, както дойдох във Втората епоха - 

като лекар за болестите на тялото и душата. 

7 Когато идвате измъчвани от сериозни проблеми, потиснати от бедност или уплашени от 

страданията на изпитанията, вие търсите в Моето слово някаква фраза за болката си - дума, която 

показва, че Моят поглед ви е открил и че чувам гласовете ви. Тогава Аз докосвам сърцето ти и ти 

доказвам, че нищо не е скрито от Мен. Изливам Моя мир върху вас, давам ви изисканата трапеза на 

Моите учения и ви изпращам отново укрепени по пътя на живота, на борбата, на изкуплението. 

8 От моето учение научавате, че в изпитанията допринасяте със своята малка част от вярата, 

надеждата, търпението и твърдостта, а останалата част се извършва от любовта на вашия Отец. 

9 Който се уповава на мен, няма да може да се отчае, а колко сладка е наградата за онзи, 

който знае как да се уповава на любовта и милостта на своя Господ. 

10 Аз съм Този, Който се приближава до сърцето ти, когато плачеш. Аз съм Христос, а 

Христос означава любов. 

11 Затова ви изцелявам и насърчавам, възлюбени хора. Защото идват времена, в които ще 

избера Своите измежду най-подготвените и най-пламенните, измежду най-напредналите в 

разбирането на Моето Слово, и те ще бъдат Моите първи пратеници, Моите първи свидетели, а 

също и първите, които ще общуват със своя Отец от дух на дух. 

12 Не си мислете обаче, че Ми е приятно да избера едни и да отхвърля други - това никога не е 

така, ученици. Но Аз ще се възползвам от вас според степента на подготовка, която постепенно 

постигате и от която се нуждаете, за да можете да Ми служите. 

13 Както днес онези, които са успели да се подготвят, са постигнали духовното проявление 

чрез човешката способност за интелект, така ще дойдат времена, когато моят глас, подобно на 

небесна хармония, ще достигне до душата ви и ще изуми и възхити интелекта ви чрез мъдростта на 

моите откровения и светлите вдъхновения, които моят Дух ви изпраща. 

14 Това време ще дойде, не се съмнявайте в това, но аз не го определям. Много зависи от вас, 

от вашия ентусиазъм и любов, така че това време вече да не е нещо от бъдещето, а да стане 

настояще. 

15 Но не се отнасяйте с пренебрежение към това, което ви давам сега чрез смирените умове на 

вашите братски гласоподаватели. Защото моите учения ви обучават, за да може душата ви да се 

развива и да очаква диалога между духовете. О, ако само можехте да потърсите тайния смисъл на 

всяка дума на Учителя, колко удивителни откровения щяхте да откриете! Колко много светлина ще 

ви бъде дадена, за да я приложите в живота си! 

16 На вас, учениците на това Дело и свидетелите на това Слово, вашият Учител ви казва, че 

ако не разберете и не следвате този урок, който ви разкрих чрез човешкия ум, няма да можете да 

преминете към новото обучение, което е обещано на вашия дух и което ще се осъществи пряко 

между Учителя и ученика - вътрешно, без нужда от външни средства или форми. 

17 Все още не сте на нивото на наставленията, които ви давам в момента - и все пак вече 

искате да притежавате този дар на благодатта? 
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18 Ако бяхте постигнали степента на напредък, която моето Слово изисква, щяхте да работите 

в светлината на духа на душата си и щяхте да направите така, че спасителното ви влияние да се 

усеща от другите. Но това не е така и затова, за ваше огромно съжаление, уроците се повтарят. 

19 Три различни проявления на един Божествен Дух са откровенията, които човекът е получил 

от Бога през времето, разделено на три епохи. Много пъти и по много начини съм ви обяснявал 

онова, което погрешно наричате "Пресвета Троица" и което вие не можахте да обясните, защото не 

го разбирахте. 

20 Обясних ви, че това, което наричате Отец, е абсолютната сила на Бога, Всеобщият Творец, 

единственият Несътворен; че това, което наричате Син, е Христос, т.е. откровението на 

съвършената любов на Отца към Неговите създания; и че това, което наричате Свети Дух, е 

мъдростта, която Бог ви изпраща като светлина в този момент, когато духът ви е в състояние да 

разбере по-добре моите откровения. 

21 Тази светлина на Светия Дух, тази Божия мъдрост скоро ще се възцари в тази трета епоха, 

която виждате да настъпва, и ще озари умовете на човечеството, което се нуждае от духовност, 

жадува за истина и е гладно за любов. 

22 Три "царства" съм определил между хората, които скоро ще се обединят в едно. 

23 Първата е тази на властта и силата на закона, втората - на любовта, а третата - на мъдростта. 

24 Когато човек заживее в съответствие със закона, ученията и откровенията, които съм му 

донесъл във всяко "царство", той ще може да каже, че Небесното царство е проникнало в сърцето 

на човека. 

25 Също толкова вярно е, хора, че един Бог се е открил на хората, макар и в три различни 

аспекта: Ако търсите любовта в делата на Отца през онази първа епоха, ще я откриете, а ако 

търсите светлината на мъдростта, също ще я откриете, както в делата и думите на Христос ще 

срещнете не само любов, но и сила и мъдрост. Тогава какво странно би било, ако в този момент 

откриете в делата на Светия Дух както сила, закон и мощ, така и любов, нежност и изцеляващ 

балсам? 

26 Това е най-висшето царство - не заради светлината, защото тя винаги е една и съща, а 

защото хората са по-способни на по-висш живот. 

27 Това ще бъде царството на светлината, което ще озари умовете и душите - светлина, която 

ще преобрази човечеството. Яркостта ще бъде толкова голяма, че всички, които са се отричали от 

Мен, няма да го правят повече, а тези, които са били глупави, ще се откажат от глупостта си, 

защото ще видят истината в ярка дневна светлина и ясна като небесната твърд. 

28 Междувременно трябва да отделя от останалите хора един народ, съставен от сърца с добра 

воля, които, когато настъпи часът, ще Ми служат като работници по одухотворяването. Тук, в 

тишина и смирение, ги подготвям и наставлявам. 

29 Както земеделецът обработва земята си, както занаятчията се посвещава на работата си, 

както ученият се отдава на размислите си, а философът на мечтите си - както всички хора се трудят 

в скръбна и отчаяна борба за живот, така и Аз ще създам народ, които са вдъхновени от духовност, 

мир, доброта, от по-висше познание за живота, които работят и бдят като добър сеяч, които се 

трудят като учен, които имат мечти като философ, които се борят за истинската храна на душата, 

както човечеството се бори за насъщния хляб. 

30 Истинският спиритуалист ще бъде този, който обединява законите на духа и материята и 

създава от тях добродетелен, добросъвестен и висок стандарт на живот. 

31 Днес вие сте моите малки ученици, които в усамотените си медитации постепенно 

формират душите си, за да могат след това да помагат на ближните си да постигнат своето 

благополучие. 

32 Ученикът на Исус е този, който побеждава чрез Словото, който убеждава и утешава, който 

издига и събужда, който прави от победения победител на себе си и на несгодите. 

33 Един апостол на Христос не може да носи в сърцето си егоизъм, мислейки само за 

собствените си страдания или грижи. Той не се тревожи за своите, а мисли за другите, с 

абсолютната увереност, че не е пренебрегнал нищо, защото Отец веднага помага на онзи, който е 

оставил своето, за да се посвети на дете на Господа, което се нуждае от духовна помощ. И който се 
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е забравил да донесе на ближния си усмивка на надежда, утеха за тъгата си, капка балсам за 

болката си, при завръщането си намира дома си озарен от светлина, която е благословия, радост и 

мир. 

34 Когато хората се почувстват малко като братя и сестри на своите съседи и малко като 

родители на децата на цялата земя, тогава те ще са направили решителна крачка в моето учение. 

35 Колко малко хора знаят за великата наука за живота, чиято сила и произход се основават на 

любовта. 

36 Който се научи да бъде добър въз основа на божествените напътствия, съдържащи се в 

моето учение, ще трябва да бъде като хляба, който се разделя на масата, за да се раздаде на всички, 

които заемат местата си, за да ядат. 

37 Не можете да твърдите, че вървите по моя път на любовта, докато все още не сте напълно 

изпълнени с доброта и пренебрегвате духовния си напредък - докато се занимавате с поведението 

на другите, за да го цензурирате и осъждате. 

38 Бъдете сигурни, че докато не пречистите сърцето и мисленето си, ще бъдете пречка Моята 

светлина да достигне и да проникне във вашето същество. Защото лошите мисли, думи и чувства са 

пречка тази светлина, която е пълна чистота, да се всели в душата ви. 

39 Трябва да изчистиш апартамента, за да мога да вляза в сърцето ти - но не само за миг, а 

завинаги. Искам да живея в тайната стая на сърцето ти. Но престанете да Ме призовавате, за да 

бъда там само за няколко кратки мига, само докато трае подготовката ви, за да ме изхвърлите след 

това, щом се събудят страстите ви. 

40 Светът и неговите изкушения са силни, така че добрите ви намерения трябва да са още по-

силни, за да не отслабне волята ви сред борбата и изпитанията. 

41 Понякога повтарям уроците Си, защото искам да накарам душата ти да се почувства 

чувствителна и сърцето ти да потрепери. Ако не действах по този начин, щяхте да изпаднете в 

погрешни представи за истината на Моето слово. Спомняте ли си как древният народ на Израел 

виждал в своя Бог само неумолима справедливост, строгост и суровост и че поради тази представа 

за своя Господ страхът от наказание го е карал да се подчинява на Божия закон? 

42 Вече знаете в каква грешка са били те, тъй като сте открили безкрайната любов на Отца към 

човечеството. 

43 Вие вече виждате в Бога не толкова съдия, колкото Отец на съвършената и неизчерпаема 

любов, и ви казвам, че е добре да виждате в Бога своя Отец. И все пак трябва да ви кажа, за да ви 

държа будни, че и вие, подобно на този древен народ, можете да изпаднете в нова грешка и тази 

грешка може да се състои в това, че не полагате усилия да се усъвършенствате морално и духовно 

или че не се притеснявате да грешите постоянно и тежко, като вярвате, че Отец е над всяка любов и 

ще ви прости. 

44 Разбира се, Бог е любов и няма престъпление, колкото и тежко да е то, което Той да не 

прости. Но трябва да знаеш много добре, че от тази божествена любов произлиза неумолима 

справедливост. Осъзнайте всичко това, за да може това, което сте приели в себе си като знание за 

моето учение, да отговаря на истината и да унищожите всички погрешни идеи, които биха могли да 

се появят у вас. Не забравяйте, че въпреки че любовта на Отца ви прощава, петното - въпреки 

прошката - остава отпечатано в душата ви и че трябва да го измиете чрез заслуги и така да отдадете 

дължимото на любовта, която ви е простила. 

45 Склонни сте да си затваряте очите за лошите си дела, за греховете си, да поемате 

нежеланото бреме и да го оставяте в чужд дом. Но в крайна сметка ще разберете, че никой не може 

да измие петната по-добре от този, който ги е отпечатал в сърцето си. 

46 Защо вървиш толкова бавно, въпреки че това е вратата към спасението и изворът на 

благодатта, която те очаква? Причината е, че чувството на студенина във вярата в Бога, светският 

скептицизъм ви заразяват и понякога се чувствате като хората, които вече не очакват нищо от 

моята милост. 

47 Хора, които Ме слушате в този ден - вие, които търсите щастие в преходния живот, 

изпълнен с удоволствия - наистина ви казвам, че накрая в устата ви ще остане само горчивина и 
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укор на съвестта, когато усетите колко различен и противоречащ на илюзиите ви е резултатът от 

вашите усилия. 

48 Наистина ви казвам, че за да живеете, да се борите, да се наслаждавате, да страдате и да 

умирате, ще можете да издържите само ако се опирате на душата си като на тояга, а душата трябва 

винаги да чува гласа на съвестта си. 

49 Ще можете да намерите необходимата сила само във вярата. 

50 О, изстрадало човечество, помрачено от болка и горчивина! Отворете очите си, за да видите 

идването на Царството на светлината, на Духа на истината, който слиза, за да събуди душите и 

умовете, които до днес все още спят. 

51 Христос ви говори в Духа, вашия посредник между Бога и човека. Защото Христос е 

"Словото", Словото на Бога, Словото на любовта и истината. Днес ви говоря в една от безбройните 

форми, в които мога да ви разкрия Словото Си. Утре, когато тази форма на откровение приключи, 

Моето Слово ще бъде записано и така, в писмена форма, то ще преминава от провинция в 

провинция, от дом в дом, от сърце в сърце, като пробужда едни, обръща други, утешава трети, 

въпреки че трябва да ви кажа и това: Някои ще останат неприемливи за посланието, а други дори 

ще го хулят. 

Но това е без значение, хора. Ще дойдат времена, когато масите с нетърпение ще търсят словото 

Ми чрез Писанията. Дори този народ тук, когато иска да си спомни значението и звученето на това 

слово, което беше манна в пустинята на живота му, ще събира с любов и благоговение страниците, 

на които си написал словото ми. 

52 Човекът се нуждае от духовна мъдрост и аз му я давам, както правех в миналото, когато 

виждах, че човечеството е жадно за любов, и му я преподавах. 

53 За Бога няма "невъзможно": човекът се е нуждаел от Бога и Той е дошъл при човека. Той се 

е нуждаел от по-висше познание и Господ му е разкрил дълбоки уроци. Той се нуждаеше от 

укрепване на вярата си и Отец укрепи вярата на любимото дете. 

54 Не бива да ви изненадва, че в тази Трета епоха Аз се изявявам под формата, на която вашите 

уши са станали свидетели и вашето сърце е почувствало. 

55 Днес вие не сте Ме видели въплътен в човешко същество, присъствието на Христос се 

разкрива в Третото време чрез вдъхновението и способността да се свързвате с Моя Дух, които са 

дадени като задача на някои от Моите деца. 

56 Хората са изпаднали в състояние на голямо объркване поради погрешните си тълкувания на 

това, което Бог е разкрил в предишни времена - поради неспособността си да влязат в това, което е 

било за тях 

Единственият начин да проникнат в неразбираемото е поради липсата на духовна сила да видят 

светлината на вечното отвъд стената на своя материализъм. 

57 Предвид огромната ви липса на светлина - светлина, която означава мъдрост, любов, 

извисяване - трябваше да дойда. 

58 За да ви дам тази светлина, не беше уместно да се поставя при вас като човешко същество. 

Защото, за да ви подтикна към одухотворяване, беше необходимо да разкрия присъствието Си в 

духовна, невидима и все пак осезаема форма за вашата вяра и любов. 

59 Идването на Светия дух в тази Трета епоха е духовното проявление на Бога, онзи могъщ и 

справедлив Йехова, който се прояви през Първата епоха чрез силите на природата, и на любящия 

Исус, който беше истински човек и от когото Отец говори в началото на Втората епоха. Днес 

отново идвам при човечеството, но идвам като Дух, защото знам, че сега сте способни да Го 

разберете и да Му повярвате, когато Той говори с вас директно в 

връзка. 

60 Това е епохата на светлината, чиято яснота ще ви накара да разберете онова, което сте 

смятали за непостижимо. Ще оставя в сърцата ви същността на уроците от миналите времена. Но 

фанатизмът, който сте възпитали около тях, ще бъде унищожен от самото човечество в момента, в 

който то продължи да върви по пътя на своята еволюция. 
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61 Тук говоря на всички, без да ви разграничавам по религиозни общности или 

вероизповедания. Духовното разделение и разцепленията са създали хората, те са тези, които се 

осъждат един друг, борят се помежду си и отричат истината. 

62 Обичам всички и търся всички, защото виждам, че всички вие се заблуждавате. Какво 

направихте от истината и закона? Много религии. Не ви упреквам за това - напротив, беше ви 

позволено, защото имахте различни степени на разбиране, напредък и одухотворяване. Но една 

религиозна общност да смята другите за врагове и да се заплашва, наранява и убива взаимно - това 

никога не е било предписано от моето учение. Казвам ви, че тези, които действат по този начин, не 

са защитници на истината, а нейни врагове. 

63 Защо сте врагове помежду си, въпреки че никой не е свободен от вина? Защо да се борим с 

начина, по който другите искат да постигнат съвършенство и да се доближат до своя Отец? Кой е 

този, който може да каже, че носи истината и е с Бога, че вярва, че е спасен, и кой е този, на когото 

е съдено да загине? 

64 Колко сте глупави да се съдите един друг! 

65 Не се ли срамуваш, че в пълнотата на времето на светлината вършиш престъпления, и 

въпреки че душата ти вече би трябвало да се е издигнала над човешката нищета. 

66 Хора, тук е гласът на Светия Дух, духовното проявление на Бога чрез вашия интелект, 

който ви разкрива не нов закон или ново учение, а нов, по-напреднал, по-духовен и по-съвършен 

начин да се свържете с Отца, да Го приемете и да Му се поклоните. 

67 Ако Господ ви е казал: "Да възлюбиш Бога с цялото си сърце и с цялата си душа, и ближния 

си като себе си", и ако Учителят ви е проповядвал учението за любовта, този духовен глас, който 

идва от същия източник, ви казва да се придържате към закона на любовта, защото той има сила, 

която не притежават дори най-великите армии на света, и че техните победи ще бъдат сигурни и 

трайни, защото всичко, което изградите върху основите на любовта, ще има вечен живот. 

68 Човечеството е в нещастие, човешкият ум е разтревожен, сърцето е станало надменно 

заради способностите, които човек е постигнал на земята. Лекарството за това винаги е било в 

обсега на ръцете му, но той го е отхвърлял. Това средство е духовното познание. 

69 Казвам ви, че тези, които са пробудени и осъзнават какво се случва, са подходящи да 

запалят лампата на вярата на хората към Божия Дух. 

70 Разберете, че душата ви трябва да се развива според своите способности, дарби и 

възможности, които до днес са ви почти напълно непознати. 

71 Словото Ми не ви разкрива подробности от вашето минало или духовно бъдеще, които не 

биха ви довели до добра дестинация. Аз обаче ви уча да изпълнявате задачите си в света, в който 

сте изпратени. 

72 Затова пренебрегвайте всички идеи, с които някои искат да ви впечатлят, говорейки за 

вашето минало или бъдеще в живота на душата. 

73 Знайте, ученици, че одухотворяването дава възможност на съвестта да се изяви с по-голяма 

яснота и че който чуе този мъдър глас, няма да бъде измамен. 

74 Запознайте се със съвестта, тя е приятелски глас, тя е светлината, чрез която Господ дава 

възможност на Своята светлина да блесне - като Отец, като Учител или като Съдия. 

75 Позволете на съвестта си да ви подскаже в изпитанията, че не ви наказвам, а се пречиствате, 

и че когато видите отприщени природни сили, които всяват ужас, не бива да хулите, като казвате, 

че това е наказание от Бога, а че е изпитание, за да се пречистите. 

76 Единствено чистотата на душата ще я накара да излъчва блясъка на своята светла дреха. 

77 Стремете се към пречистване, което можете да получите чрез упражняване на любов сред 

ближните си. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 294 
1 В тези трудни и скръбни за хората времена моето Дело ще бъде като фар за 

корабокрушенците, като щит за слабите, като пътна пратка, пълна с храна за нуждаещите се. - 

Говоря ви в преносен смисъл за духовното. Защото вече ви казах, че човек не живее само с хляб, но 

и с Моето слово. 

2 Необходимо е да разберете значението на тази истина. Защото по пътя ви ще се изпречат 

много нуждаещи се, болни духом и телом. Но наистина, казвам ви, физическата им нужда няма да 

бъде по-голяма от тази на душата им. Защото това ще се състои от мизерия, глад, голота, студ, 

страх и мрак. 

3 Колко подготвени трябва да сте, за да надникнете в сърцата и да научите какво крият, от 

какво се нуждаят и от какво имат нужда! Научих ви да подхранвате душите, да ги лекувате, да им 

давате светлина и да им показвате пътя към възходящото им развитие. 

4 Който чуе това слово и го запази в сърцето си, ще може да стане водач на душата, лекар и 

съветник. В словото си той ще има дар на мир и утеха за своите ближни, които се нуждаят от 

светлина. 

5 Докато лекувате болните и ги карате да чуят божественото слово, ще станете свидетели на 

възкресението на много души, които, събудени от дълбокия си сън и разтърсени от гласа ви, ще 

открият съкровищата и даровете, които са носили със себе си, без да знаят за това. Тогава в сърцата 

им ще има голяма радост, защото ще почувстват, че са наследници на своя Отец. 

6 Дълго време те се чувстват отдалечени от Господ. Но беше нужна само една дума от брат, 

пратеник на най-любящия Баща, и цялото им същество засия с любов и живот. 

7 Призивът ми ще достигне до всички, докато преминава от едно сърце в друго. По същия 

начин новината за моето духовно присъствие се разпространи тихо сред вас и се предаде знанието, 

че Третото време вече е тук. 

8 Не искам да се хвалите с моето идване, нито да използвате чужди на духовността средства, 

за да разпространявате посланието ми. 

9 Вземете пример от моите апостоли, които с дела на любов, с думи, изпълнени със светлина, 

и с писания, отразяващи истината, донесоха на всички народи на земята свидетелството, че 

Христос, Божественият Учител, е бил с тях. 

10 Слаби хора, вие не искате да се напрягате, за да получите собственото си спасение. 

Саможертва ли е това, което искам от вас? Задачата, която съм възложил на всеки от вас, е съвсем 

проста. Но той ви изглежда като кръст, чието тегло не е по силите ви. 

11 Ако те подложа на някакво изпитание, ти се отчайваш и се бунтуваш срещу Моята воля, 

дори тя да е лека. 

12 Къде е Авраам, от когото поисках живота на любимия му син и който беше готов да Ми се 

подчини? Къде бих могъл да намеря силата и вярата на Мойсей, който прекосява пустинята, 

следван от своя народ? А верността на моите апостоли да следват до смърт стъпките, оставени от 

техния Учител - къде бих могъл да я намеря отново? 

13 Вижте, Аз не искам от вас живота на децата ви, нито пък искам от вас да жертвате кръвта си 

в Мое име, но въпреки това мисията, която съм ви поверил, ви се струва трудна и има много хора, 

които я отхвърлят. 

14 Показах ви само начините да вършите добро, да бъдете полезни на ближния си, за да 

постигнете по този начин вечен мир за душата си и да помогнете на ближните си да изкачат 

планината на одухотворяването. 

15 Остави гласа на съвестта си да говори, вслушай се в него и после Ми кажи дали тази мисия, 

която съм ти поверил, е иго за теб. Истина ви казвам, че ако винаги сте в състояние да чувате този 

вътрешен глас, ще трябва да пролеете сълзи на разкаяние и да Ми кажете: Колко неблагодарни 

бяхме към Теб и колко несправедливи към себе си! 

16 Когато размишлявате върху това и в сърцето ви се формира твърдо решение да изпълнявате 

мисията си с нежност и любов, ще усетите в душата си светлината на вашия Отец, който ви 

благославя. 
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17 Не се страхувайте, хора, защото Аз вървя пред вас, насочвам стъпките ви и осветявам пътя 

ви като неизмеримо голям фар. 

18 Ако приемате днешния урок като упрек от Учителя, приемете го така. Но ако стигнете до 

дъното, там ще откриете моята справедливост, моята любов и моята ревност за ролята, която съм 

ви поверил в моето дело. 

19 Осъзнайте, че сега е Третото време, Епохата на духовната светлина. 

20 Бъдете добронамерени, защото ще станете свидетели на много събития и ще имате 

благодатта да получите много откровения. 

21 Сърцето ти не е закоравяло, мозъкът ти не е затворен за моята любов, душата ти не е 

заспала. Отворете очите си за светлината и изострете сетивата си, за да можете да възприемате 

знаците, призивите и проявите на Моя Дух и на духовния свят, които ще ви станат известни. 

22 За всяко създание денят на духовното му освобождение е определен в този момент - 

времето, когато то завинаги престава да бъде роб на света, роб на изкушенията, поклонник на 

тялото и неговите удоволствия. 

23 Фалшивите дрънкулки ще паднат от вас, защото душата отхвърля суетата на света, за да се 

облече в достойната мантия на одухотворяването. 

24 За колко от вас, които сте чули Словото Ми през това време, денят на вашето освобождение 

е бил точно този, в който за първи път сте чули този глас! С колко любов си запечатал в паметта си 

благословената дата, когато си спомнил за чудото на твоето възкресение за вярата! 

25 Блажени са онези, които са плакали много, но са умеели да чакат. Блажени са онези, които 

са съгрешили, но след това доброволно са се подложили на пречистване, защото предварително са 

усетили идването на словото Ми в сърцето им. Те бяха в състояние да Ме почувстват и разпознаят 

от деня, в който за първи път присъстваха на Моето проявление, от първата Ми дума. Когато 

докоснах с моята същност струните на сърцето им, които бяха станали чувствителни поради 

болката и нещастията на живота, те усетиха как Божествената жизнена сила на Учителя протича 

през цялото им същество и в същото време, когато станаха силни, нещастието, петното, порокът, 

страданието, мракът и петната отпаднаха от душата им, а след това тя се облече в дрехата, присъща 

на душата на светлината, която е истина. 

26 При мен идваха хора, които бяха мъртви за духовния живот. Но когато си тръгнаха, те си 

тръгнаха като хора, обърнати към вярата, които най-накрая разбраха кой е истинският път. Защото 

вярата е компасът на душата. 

27 Неописуемо щастие е за душата, когато възкръсне за вярата! Но това не е всичко, още 

повече очакват онези, които се връщат към живота. Щастието беше да знаят, че ще могат да 

възкресяват "мъртвите" по своите пътища, както бяха научили от своя Учител, и че ще могат да 

показват посоката на всеки земен странник, когото срещнат и който се лута без определена цел в 

живота. 

28 Който не е спасил ближния си, който не е възстановил загубената вяра или здравето на 

ближния си, няма да може да си представи тази наслада за душата. Кой тогава може да си 

представи радостта от това да бъдеш Спасител, Утешител, Учител и вечното възкресение на всяка 

душа? Но Аз не запазих тази радост само за Себе Си, защото споделих с вас по нещо от всяко от 

Моите качества и ви научих да спасявате, да лекувате, да утешавате и да вдъхвате нов живот. 

Защото искам Моята радост да бъде радост за всички, както Моето Небесно царство очаква всички. 

29 Хора, ако усещате, че висша сила прегръща съществото ви, това е защото усещате моето 

присъствие точно сега. Вие сте подготвили душата си и сте направили тялото си възприемчиво. 

Затова в този момент, развълнувани от думите ми, вие се наслаждавате на силата, която се излъчва 

от моя Дух. Помислете: Ако се одухотворявахте по този начин във всички моменти от живота си, 

щяхте да усещате моето присъствие навсякъде. Тогава ще откриете, че Моята справедливост се 

проявява напълно в живота ви. 

30 В момента съдя народите на земята и докосвам всички души със светлината си. Но само 

малцина са тези, които знаят, че съдът им е дошъл, а още по-малко са тези, които подозират за 

наличието на времето, обявено още в миналите векове. 
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31 На всички дадох необходимото време за проверка на живота им в светлината на съвестта, 

както и за покаяние и обновление, ако имат какво да променят или поправят. Както на тези, които 

управляват и създават закони, така и на тези, които духовно ръководят човечеството, а също и на 

учените и всички, които предават знания, съм предоставил време за подготовка. Защото всички ще 

трябва да отговорят на въпросите, които моето правосъдие ще им зададе. 

32 Ако днешните хора не бяха толкова твърди и безчувствени, те несъмнено щяха да получават 

послания от духовния свят постоянно и понякога щяха да се оказват заобиколени от множество 

същества, които непрестанно работят за пробуждането на хората, и щяха да открият, че никога не 

са сами. 

33 Някои наричат този свят "невидим", а други - "извънземен". Но защо? Просто защото им 

липсва вяра, за да "видят" духовното, и защото човешката им окаяност ги кара да се чувстват 

далечни и чужди на света, който би трябвало да чувстват в сърцата си. 

34 Трябваше да направя така, че тези хора, които се събират в скромността на тези зали, за да 

Ме слушат, да се освободят от земните блага и от суетата, за да бъдат привлечени от нещо, което 

не е от този свят и което е Моето учение. 

35 Намерих ви бедни, плачещи за изгубените блага и затова малко разочаровани от фалшивия 

блясък на светската слава и малко по-малко материализирани. Това ви помага да почувствате 

присъствието на духовното, както и да копнеете за развитието и усъвършенстването на душата си. 

Ако бяхте богати, здрави и живеехте сред удобства, празненства и удоволствия, щяхте ли да се 

втурнете тук при моя зов? 

36 Осъзнайте колко много все още трябва да направя, за да се почувствам сред хората, така че 

монарсите да следват Моите указания. 

37 Не че искам да ви виждам бедни, а още по-малко нуждаещи се от това, което е необходимо 

за живота и оцеляването. Но развитото човешко същество трябва да знае, че преди човека идва 

душата, защото душата може да живее без земното тяло, докато тялото не може да съществува без 

душата. 

38 Искам всичко да бъде твое, но да използваш съзнателно това, от което се нуждаеш; да знаеш 

как да бъдеш богат по душа и да притежаваш много материални неща, ако ги използваш добре и 

придаваш на едното и на другото истинската им стойност и ранг. Как душата на един неизмеримо 

богат човек може да навреди на себе си, ако това, което притежава, е за благото на ближния? И как 

може да бъде наранен един могъщ човек, когато духът му знае как да се оттегли от време на време, 

за да се моли, и е в общение с Мен чрез молитвата си? 

39 Вие, които чувате тези откровения, разбирате истината. Но има много хора, които са 

корабокрушенци в тъмнината точно в тези моменти, и аз трябва да ги спася. В бурята, която 

наближава, много кораби ще потънат и ще има страх, плач и проклятия, отчаяние и сълзи. И все 

пак ви уверявам, че духовно никой няма да загине, защото дори в най-дълбокия мрак винаги ще 

блести светлина, звезда, лъч, който е Духът, от който в сърцето ще се спусне искра на вяра и 

надежда. 

40 Когато викът за помощ се издигне към Мен от най-съкровената част на хората и Ми каже: 

"Отче мой, Спасителю наш, ела при нас, ние загиваме", тогава ще им позволя да усетят Моето 

присъствие, ще им разкрия безкрайната Си милост и ще им я докажа още веднъж. 

41 Жадувам за твоята вяра, за твоето покаяние и за твоята любов - жажда, която ти не си успял 

да утолиш до днес. Защото винаги, когато съм Те молил за водата на Твоята любов, Ти си Ми 

предлагал чаша с жлъчка и оцет. 

42 Моята жажда е да се обичате един друг. Достатъчно е да изпълниш тази заповед и всички 

твои болки, горчивина и страдания веднага ще престанат. Моята жажда не е необходимост за Мен, 

а за вас. 

43 Ученици, почувствайте как ви обичам в тази дума. Обичайте Ме и в него, защото Моят Дух 

е в неговото значение. 

44 Когато това учение се разпространи, ще ви попитат каква е целта на това послание, тъй като 

вече съществуват толкова много религиозни общности. Тогава ще им разкриете, че това слово е 

дошло при човечеството, за да научи хората на диалог между духовете, на който техните религии 
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не ги учат, и че това послание е божествената светлина, която ви разкрива всички духовни 

качества, които притежавате. 

45 Този народ ще донесе Благата вест на Моето Слово на цялото човечество и чрез него хората 

ще осъзнаят, че между тях и Духовното царство има само една крачка и че безкрайното разстояние, 

което според тях съществува между единия и другия свят, е резултат единствено от тяхното 

въображение, невежество и външно практикуване на религията. 

46 В миналото човечеството е било подготвено само за времето, когато моментът ще бъде 

подходящ за духовно общуване. Сега е подходящото време, когато душата ви е укрепнала и 

същевременно е способна да се издигне и да се свърже с висшия живот. 

47 Моето провъзгласяване чрез човешкия интелект ви доказа истинността на всичко, което 

току-що ви казах, и също така послужи като стимул за тези хора, които Ме чуха, и по този начин 

им помогна да направят първата стъпка към духовния диалог. 

48 Точно както първо ви научих, за да можете по-късно да направите стъпки към по-голямо 

съвършенство по Моя път, така и вие първо ще говорите с Моето Слово и ще го обяснявате, така че 

след като Моето дело бъде разбрано от вашите ближни, те ще бъдат подготвени и способни да 

общуват със своя Отец и своите духовни братя и сестри. 

49 Не всички Мои носители на глас бяха способни и готови да се подготвят да Ми служат и 

често се налагаше да изпращам светлината Си върху нечисти умове, които бяха заети с безполезни 

неща, ако не и с греховни. С прегрешението си те предизвикаха Моето правосъдие, тъй като 

умовете им бяха лишени от всякакво вдъхновение, а устните им - от всякакво красноречие, за да 

изразят Божественото послание. 

В тези случаи тълпата от слушатели затваряше ушите си за тези бедни прокламации, но 

отваряше душите си, за да почувства моето присъствие в тях и да приеме моята същност. Хората се 

хранеха с есенцията, която Моята милост им изпращаше в този момент; но гласоподавателят не 

позволи да се предаде послание, което не идваше от неговите устни, като по този начин принуди 

присъстващите да разговарят от дух на дух със своя Учител, въпреки че все още не бяха готови да 

получат Моето вдъхновение в тази форма. 

50 Все още остава достатъчно време, за да могат носителите на глас и общностите да се 

подготвят, така че през последната година на Моето проявление чрез човешкия интелект да видят 

как Словото Ми достига своя връх чрез най-висшите и най-светлите доктринални беседи, които сте 

чували дотогава. Готов съм да ви възнаградя, като ви дам тази подготовка и желание, ако наистина 

се подготвите. Моята светлина ще идва на потоци, ще залива душата ви и ще я насища със сила, 

мъдрост и одухотворяване. 

51 Затова раздялата с моите думи трябва да бъде в края на това време на моето проявление - 

при възможно най-голяма подготовка на душата и интелекта, така че когато вече не ме чувате в 

тази форма, да почувствате огромно желание да чуете гласа ми и това желание да ви подтикне да 

ме потърсите в Безкрайното, в Божественото. Защото с това ще направите решителна крачка към 

духовното поклонение на Бога, към истинския диалог между децата и Отец. 

52 Когато вече нямате пред очите си лица, предмети или фигури, от които се нуждаете, за да 

Ме почувствате, и възприемате Моето присъствие само чрез молитвата и получавате Моето 

вдъхновение във всеки момент от живота си, в който копнеете за Мен, ще възкликнете с радост в 

сърцата си: "Учителю, как си толкова близо до нас!" 

53 Аз ще продължа да бъда ваш Учител, да бъда ваш Лекар и чрез вас ще проявявам Себе Си в 

болните, които довеждате пред Мен. Аз ще бъда вдъхновение в ума ти и слово в устата ти. Ще ви 

изпратя духовни закрилници, които да продължат да ви напътстват и защитават. 

54 Не се задоволявайте с първото нещо, което постигнете, а насочете вниманието и усилията 

си към усъвършенстване. Защото този нов начин да Ме търсиш също ще бъде обект на развитие. 

55 Сега е Третото време, когато душата ви вече може да започне да мечтае от Земята за много 

високи светове и много голямо знание. Защото онзи, който си тръгва от този свят и носи в душата 

си знанието за това, което ще намери, и разгръщането на духовните си дарби, ще премине през 

много светове, без да живее в тях, докато стигне до този, който му се полага по заслуга. 



U 294 

110 

Той ще е напълно наясно с духовното си състояние, ще разбира как да изпълнява мисията си, 

където и да се намира, ще знае езика на любовта, хармонията и справедливостта и ще може да 

общува с чистотата на духовния език, който е мисълта. При него няма да има пречки, объркване 

или сълзи и той ще започне да изпитва върховното блаженство от приближаването към домовете, 

които му принадлежат, защото са негово вечно наследство. 

56 За да може делото ми да се вкорени в сърцата на хората като светилище на вярата и 

одухотворяването, служителите ми ще трябва да се борят с много неща, народът ми ще трябва да 

премине през безброй изпитания. 

57 Първоначално светът ще отхвърли това учение. Но вие няма да изгубите ума си, защото аз 

вече ви посочвам, че този, който го отхвърли, ще го направи със сърцето си, но това няма да стане 

чрез духовната душа на човека, тъй като душата пази това мое обещание в себе си. 

58 Видях, че сте категорични и заети с пътуването, което ви очаква, и дойдох в сърцето ви, за 

да ви дам мир и чрез Словото Си да ви разчистя пътищата и да разруша препятствията, които вече 

започвате да създавате чрез въображението си. 

59 Благословени са онези, които размишляват, страдат и са загрижени за работата ми, защото 

това е доказателство, че са я приели присърце. След това окуражавам душата им и я галя, за да се 

почувства отново изпълнена с вяра, мир и увереност. 

60 На моята трапеза на любовта вие ядохте божествения хляб, който сте заслужили с 

подготовката си. Ако не сте получили повече, причината е, че подготовката ви не е била 

достатъчна за повече. Ако сте получили много на този ден, това е доказателство, че сте знаели как 

да се направите достойни за тази награда. Казвам ви също, че ако в онзи ден изливах светлината Си 

на потоци на други места за събиране, то беше, защото множеството слушатели знаеха как да се 

подготвят, и че напротив, там, където нямаше това одухотворяване, словото Ми звучеше в 

съзнанието на децата Ми, изпълнено със справедливост. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 295 
1 Човечество, вие погрешно сте разбрали смисъла на живота, защото сте отдали по-голямо 

значение на материалното, отколкото на духовното. Ако не беше така, нямаше да се наложи да 

дойда отново сред вас. Но чуйте как Моето Слово ви приканва към извисяване и одухотворяване, 

защото виждам, че хората живеят безразлично към действителността. 

2 Моето учение има за задача да ви накара да се интересувате от живота, който ви очаква и 

който ще бъде вечен. Това е да прогониш от сърцето си страха да напуснеш човешката обвивка - 

страха от смъртта. Словото Ми иска да ви освободи от всички ваши грешки. 

3 Истина ви казвам: няма смърт, защото Творецът е живот и Неговите дела не могат да умрат. 

4 Човекът е този, който с въображението си е създал смъртта, а освен това е създал ада и 

небето според своето слабо разбиране. Каква правилна представа би могъл да има той за моето 

съществуване, за моята справедливост и за истината за вечния живот? В сърцата на хората 

съществува само объркване и това объркване е част от основите, върху които почиват вярванията 

на мнозинството. Какво бъдеще очаква човечеството, ако продължава да се отклонява от истинския 

път? Само нещастие, разсеяност и болка, които тя предвкусва в живота на нещастие, който води на 

земята. 

5 Учението на Духа, моето учение, хора, е лъчът светлина, който пробива тъмнината, в която 

сте изпаднали. Само чрез него хората ще получат съвършено и пълно познание за своята духовна 

съдба и истинско познание за съществуването на моята справедливост. 

6 Днес хората не могат да мислят за Бога, без да Му придадат някаква видима форма. Те не 

могат да говорят за изкушенията, без да олицетворяват влиянието на злото в Същество, чиято 

задача е да покварява душите, нито пък могат да мислят за изкуплението на човек, който е 

съгрешил, без да си представят наказанието на адския огън, което никога не е съществувало. 

7 За тези три грешки, които владеят умовете на хората, ви казвам: Ако вярвате, че Бог е 

Светият Дух, няма защо да Го търсите в материални форми, тъй като Той е Дух. А въображаемото 

същество, което наричате Луцифер или Сатана, съществува само в умовете на онези, които не са 

успели да разтълкуват духовно моите думи, откровения и послания от минали времена. 

Истина ви казвам, че в "Духовната долина" има велики духове на тъмнината, които сеят раздор, 

омраза и поквара. Има безброй духове, чието влияние достига до хората, когато им внушават лоши 

мисли и ги подтикват към зли дела. Но тези същества не са демони; те са несъвършени, 

разтревожени, объркани същества, помрачени от болка, зла воля или отмъстителност. Не се 

учудвайте, когато ви кажа, че тяхната природа е същата като тази на вашата душа и същата като 

тази на съществата, които наричате ангели. 

8 Защо не наричате лошите хора, които обитават земята, демони, след като и те ви 

съблазняват, след като и те ви подтикват към зло и ви отклоняват от истинския път? Подобно на 

обърканите същества от отвъдното, те също са несъвършени души, но са придобили сила и власт, 

защото ги е завладял идеал за величие. 

9 Истина ви казвам: нито сред живеещите на земята, нито сред тези, които са в духовното, 

имам врагове. Няма нито един, който да Ме мрази, да Ме хули или да отклонява ближните си от 

добрия път само за удоволствие да Ме обиди. Лъжа! Онези, които отклоняват хората от вярата, 

които заличават името Ми от сърцата на ближните си и се борят срещу духовното, не го правят, за 

да Ме обидят. Те го правят, защото това е необходимо за земния им стремеж към власт, за мечтите 

им за величие и човешка слава. 

10 Същото важи и за онези същества от отвъдното, които не са се пробудили за светлината, 

която ги издига към пътя на любовта. Те се опитват да бъдат велики само чрез знания и когато 

влияят на своите братя и сестри и ги отклоняват от добрия път, това не е с намерението да Ми 

причинят болка, да се съревновават с Моята сила, да се наслаждават на победата на злото над 

доброто - не. Мотивът, макар и лош, не е да Ме обиди. Как можеш да си мислиш през целия си 

живот, че срещу Мен стои силен враг, който постоянно ми отнема това, което ми принадлежи? 

11 Как можеш да мислиш, че съм поставил на пътя на хората едно безкрайно по-могъщо 

същество от тях, за да ги съблазнява непрестанно и което накрая ще ги тласне към вечна гибел? 
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12 Колко лошо мислите за Мен и Моята правда - вие, които твърдите, че Ме познавате и 

обичате! 

13 Вярно е, че лошите изкушават добрите, силните тормозят слабите, несправедливите се 

подиграват с невинните, а нечистите нараняват чистите. Но тези изкушения могат да бъдат 

отхвърлени от човека, който се сблъсква с тях, защото той има оръжие и щит, с които да се бори и 

да се защитава. Неговият меч е съвестта му, а зад нея стоят моралът, вярата и разумът, за да не бъде 

съблазнен от зли влияния. 

Но той трябва не само да прави това, но и да сее добродетели с делата си и да се противопоставя 

на злото, доколкото е възможно. Когато види, че някои сеят поквара, порок и разруха, той ще се 

заеме да сее светлина, да спаси заблудения и да възкреси падналия. 

14 Това е вечната борба на доброто срещу злото и на светлината срещу тъмнината - 

незаменима борба за издигане и достигане на върховете на съвършенството. 

15 За мен е също толкова заслужено, когато същество, опетнено от следи от най-тежки 

престъпления, вдъхновено от висок идеал, се пречиства, както и когато същество, което твърдо е 

останало чисто, се бори докрай да не се опетни, защото от самото начало е обичало светлината. 

16 Колко далеч от истината са онези, които смятат, че обърканите духове имат различна 

природа от духовете на светлината! 

17 Отецът би бил несправедлив, ако това беше вярно, точно както не би бил вече Всемогъщ, 

ако Му липсваше мъдрост и любов, за да спаси осквернените, нечистите, несъвършените, и не 

можеше да ги обедини с всички праведни в един и същи дом. 

18 Ученик: Когато човек има истинско познание за делата, които е извършил, той не се оставя 

да бъде заслепен от суетата. Той знае, че ако това унизително чувство проникне в същността му, 

интелигентността му ще намалее и той повече няма да може да напредва по пътя на развитието, ще 

спре и ще изпадне в летаргия. 

19 Суетата е погубила много хора, унищожила е много процъфтяващи нации и е сринала 

културите ви. 

20 Докато народите са имали за идеали стремеж, ефективност и напредък, те са изпитвали 

изобилие, разкош и просперитет. Но когато високомерието ги накара да се почувстват по-висши, 

когато идеалът им за възходящо развитие бе заменен от ненаситна амбиция да имат всичко за себе 

си, стъпка по стъпка, без да го осъзнават и без да го искат, те започнаха да разрушават всичко, 

което бяха изградили, и накрая се потопиха в бездната. 

21 Историята на човечеството е пълна с такива преживявания. Ето защо ви казвам, че е 

правилно в света да се появят хора с велики идеали, които, макар и винаги да съзнават добрите си 

дела, не ги превъзнасят. По този начин нейният ход няма да бъде спрян, а великолепието, което е 

постигнала досега, ще бъде надминато утре и отново умножено по-късно. 

22 Когато ви говоря по този начин, се опитвам не само да ви вдъхновя за материални цели: 

Искам думите Ми да бъдат тълкувани правилно, за да знаете как да ги прилагате както в духовната, 

така и в материалната сфера. 

23 Суетата не може да засегне човека само в материалния му живот и като доказателство за 

това, което ви казвам, разгледайте паденията и провалите на големите деноминации, които са 

разяждани в основите си от суетата, високомерието и фалшивия си блясък. Винаги, когато са си 

мислели, че са на върха на силата си, е идвал някой, който ги е стряскал от мечтите им, показвал им 

е грешките, отклоненията, отклоненията от Закона и Истината. 

24 Само чрез истинското познаване и изпълнение на моя закон в лицето на съвестта 

човечеството ще може да се издигне до висок живот; защото съвестта, която е моята светлина, е 

съвършена, неопетнена, справедлива, никога не става суетна и не върви по криви пътища. 

25 Кажи Ми дали това не е духовно учение, от което хората се нуждаят, за да се приближат до 

истината. Защото това учение, от което човечеството толкова много се нуждае, е точно това, което 

ви донесох. 

26 Когато това слово се разпространи по света и хората се запитат кой го е вдъхновил и кой го 

е продиктувал да бъде записано, нека пратениците и разпространителите му свидетелстват, че това 

е Светият Дух, който го е разкрил чрез подготвените умове на неговите носители. 
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27 Когато това човечество приеме моето послание, то ще си спомни за Исус, този скромен 

Назарянин, който проповядваше по планините, в пустинята, по бреговете на реките и в долините. 

Защото словото му не се нуждаеше от материални храмове, тъй като там, където то искаше да се 

изрази, се издигаше вътрешният храм на множеството слушатели, чиито сърца се отваряха като 

чашки под слънчевите лъчи. 

28 Сега Аз съм пред вратата на всяко сърце, но е необходимо човечеството, когато си спомня 

за Моето обещание да се върна, да си спомни също, че никога не съм обявявал, че Моето 

Присъствие ще бъде отново като човек, а че ви дадох да разберете, че това завръщане ще бъде в 

Духа. 

29 Сега е времето на разбирането, на просветлението на душата и интелекта, в което човек най-

накрая ще Ме потърси духовно, защото ще разбере, че Бог не е нито личност, нито измислено 

понятие, а неограничен и абсолютен универсален Дух. 

30 Това учение, познато само на малцина и незабелязано от човечеството, скоро ще достигне 

до всички страдащи като лечебен балсам за утеха, за разпалване на вярата, за разсейване на мрака и 

за вдъхване на надежда. Тя ви издига над греха, мизерията, болката и смъртта. 

31 Не би могло да бъде другояче, защото Аз, Божественият Лекар, обещаният Утешител, съм 

този, който ви го разкри. 

32 През цялото време моето учение ви е разяснявало, че неговата най-съкровена същност е 

любовта. Любовта е същността на Бога. От тази сила черпят живот всички същества; от нея 

произлиза животът и цялото творение. Любовта е произходът и целта в съдбата на всичко, 

създадено от Отец. Пред лицето на тази сила, която движи, осветява и съживява всички неща, 

смъртта изчезва, грехът се изпарява, страстите преминават, нечистотиите се отмиват и всичко 

несъвършено се усъвършенства. 

33 Дойдох на света през Втората епоха, за да докажа силата на любовта с Моето учение и 

Моите примери, които останаха трайно запечатани в съзнанието ви. Въпреки това Аз, който 

преодолях болката на света и смъртта чрез любов, се обръщам към вас, хората, които все още се 

развиват: Научихте ли се вече да преодолявате болката на света и смъртта? 

34 Видях, че все още празнувате Деня на мъртвите. Но защо? Това ли е вашият начин да 

отпразнувате победата над смъртта? Не, човечество, не се заблуждавайте, осъзнайте, че празнувате 

поклонението на телесната материя и любовта към света. В това поклонение на онези, които са се 

спуснали в земните недра, вие се отдалечавате и забравяте душите, които представляват истинския 

и вечен живот. Когато ви виждам да поливате гроба със сълзи или да го покривате с цветя, не мога 

да не приложа към вас онези мои думи, които ви казвам: "Вие сте мъртъвци, които се грижат за 

своите мъртъвци." 

35 На тези, които са разбрали думите ми и ги прилагат в живота си, поръчвам да се молят за 

всички онези, които в своя материализъм изопачават смисъла на истината и които, надменни и 

суетни в своята наука, накрая се смятат за мъдри, творчески и силни и се подиграват на онези, 

които се обръщат към Бога и отправят молбите си към Него. Те си мислят, че държат в ръцете си 

съдбата на човечеството, без да знаят, че и те са подвластни на Моето Божествено правосъдие. Те 

се нуждаят от вашите молитви и духовна помощ повече от всеки друг. 

36 Тези хора са изгубили пътя си в своя идолопоклоннически култ към тялото - култ, 

практикуван с помощта на науката. Но и те ще се пробудят по време на големите изпитания, които 

им предстоят, и чрез тях най-накрая ще разберат, че в човека има нещо, което е отвъд 

интелигентността, а именно духовната душа, и че има още нещо по-висше от земната наука, а 

именно познанието за Духовния живот. 

37 Едва когато интелектът вече не подтиква духа да наблюдава и да се задълбочава в науката, 

а духът издига и направлява интелекта, човек ще открие онова, което засега му се струва 

непостижимо и което все пак е предопределено да му бъде разкрито, щом одухотвори интелекта си. 

38 Ако сте слушали някое от моите учения, вероятно разбирате и дори усещате хаоса от 

светогледи, който ви очаква. 
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39 Времето на идолопоклонничеството вече е към своя край и скоро в сърцето на човека ще 

навлезе периодът на одухотворяването. Всички идоли ще паднат на земята и ще отстъпят място на 

истината, а там ще бъде издигнат истинският Божи олтар. 

40 Аз съм светлината, истината и животът. Аз съм отворената книга. 

41 От самото начало на човечеството хората са търсили произхода на живота и причината за 

всичко, което ги заобикаля. За целта те са използвали силата на своя интелект, светлината на 

интелигентността. От това произлизат техните науки и философии. Но тъй като човешкият ум е 

твърде ограничен, за да проумее истината, която само духът може да разбере и проникне, науката 

му е успяла да открие малко от тази истина. 

42 Хората не са търсили тази светлина в духовното - но аз съм дух. Затова, който иска да 

намери източника на живота, светлината на истината и произхода на всички сътворени неща, 

трябва първо да Ме потърси - да Ме потърси чрез молитва, желание за познание с душата, за да 

обича ближните си и да им служи по-добре, за да се издигне над трудностите на човешкия живот. 

На него ще бъдат разкрити учения, които другите, борещи се с интелекта, са открили едва след 

векове. 

43 Аз съм любов и всеки, който Ме търси, трябва да го прави, вдъхновен от любовта. 

44 Човекът е отражение на Твореца, образ на Бога. Децата трябва непременно да станат 

подобни на Отеца, от когото са излезли. Това подобие е основано на духовната душа, тъй като тя е 

надарена с Божиите атрибути и освен това има вечен живот. Материята, тоест човешкото тяло, е 

само временна дреха на душата. 

45 Отецът е изпратил душите да обитават тази земя, за да намерят на нея средства за своето 

развитие, изпитания, за да станат силни, уроци, за да се изпълнят със светлина, безкрайни 

възможности да придобият заслуги, които да ги издигнат над този живот, да ги освободят от 

материята и да ги отведат в Духовното царство. 

Но човекът все още не е спечелил битката, не е овладял материята, не е превърнал света в свой 

слуга. Напротив - той се е оставил да бъде доминиран от сили и елементи, които са под него. 

Човекът вярва, че е господар на света, докато в действителност не е нищо друго освен роб на 

материята. 

46 Докато не спечели тази битка, той няма да е победил в духовния живот за себе си. 

47 Не мислете обаче, че искам хората да се откажат от земните закони, за да се посветят 

единствено на духовните. Не, хора, искам да използвате това, което Отецът е създал и предложил 

на човечеството за ваше добро, за вашето развитие и възход - да се научите да управлявате 

материалния живот с неговите природни царства, сили и същества. Но за да постигнете това, е 

необходимо да отидете отвъд това, което постига вашият интелект, т.е. да работите с помощта на 

духовната душа, така че когато Отец види благородните ви цели - любовта, която влагате в делата 

си, и мястото, което умеете да давате на духовната си душа - да открехне завесата от тайната си 

съкровищница и да ви дари с искра от своята мъдрост, която да озари душата ви. 

48 Правилно е духът да разкрива мъдрост на човешкия ум, а не умът да дава "светлина" на 

духа. Мнозина няма да разберат това, което ви казвам тук, и това е така, защото отдавна сте 

изкривили реда на живота си. 

49 Вижте как човекът стои пред и над всичко, което го заобикаля; че той е единственото 

същество, надарено със свобода на волята и съвестта. От тази свобода на волята произлизат всички 

отклонения, падения и грехове на човека. Но те са преходни прегрешения пред справедливостта и 

вечността на Създателя. Защото след това съвестта ще надделее над слабостите на тялото и 

съблазните на душата. Така ще дойде победата на светлината, която е знание, над тъмнината, която 

е невежество. Това ще бъде победата на доброто, което е любов, справедливост и хармония, над 

злото, което е егоизъм, разпуснатост и несправедливост. 

50 Ако се вгледате в живота си и в историята на човечеството, ще откриете, че тази борба 

винаги е съществувала от началото на сътворението до настоящия момент - борба, необходима за 

усъвършенстването на душата ви, толкова необходима, колкото огънят за пречистване на златото. 

51 Кой, чувайки това учение, може да си помисли, че едно човешко съществуване може да 

стигне на душата за нейното пълно развитие и съвършенство? 
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52 Ах, вие, хората, които сте твърде заети с човешкия живот и си внушавате, че сте вечно на 

земята, и не знаете, че поради вашата материализация трябва да дойдете на света в нови тела, за да 

направите крачката, която не сте успели да направите предишния път! 

53 Но многото прераждания не дават на душата абсолютно съвършенство. Без значение колко 

високо може да бъде поставено след последното си съществуване на земята - "духовната долина" 

все още го очаква с безбройните си светове на живот, с новите си учения, откровения и чудеса. 

54 След като изминете пътя и достигнете праговете на чистото и съвършеното, ще разберете 

причината за съществуването си и ще заживеете истински в светлината. 

55 Тук, на земята, съм разделил духовния живот на човечеството на три етапа, времена или 

епохи, в които малко по малко, урок след урок, ви разкривам мъдростта, която всички трябва да 

притежавате. 

56 Първото време е, така да се каже, духовното детство на човека, в което той отваря очи и 

вижда лицето на своя Отец, чува Го, но все още е далеч от разбирането Му. Доказателство за това 

е, че той се опитва да Му се подчини, като се придържа към буквата на текстовете, без да вниква с 

душата си в смисъла им. 

57 Във Второто време Аз, "Словото", дойдох да живея с вас в Исус и да ви покажа с живота си 

пътя на душата. Това второ време е времето на юношеството или първата духовна младост. Това е 

епохата, в която Христос учи хората на любов, за да събуди спящите им сърдечни струни и сърцата 

им да затрептят от ново чувство, от мощния импулс на любовта към Отца и към ближния. 

58 В тези два вида любов аз обобщих целия закон, цялото си наставление: любов към Бога, 

Автора на живота, Отец, Създателя, и любов един към друг. 

59 Законът винаги е присъствал в съвестта. Поколенията си отиват и идват, душите си отиват и 

идват, но Моето Слово остава твърдо и неизменно. И все пак човекът е бавен и коравосърдечен и 

малцина са тези, които са разбрали духа на любовта в моето учение. 

60 Хората се размножават и растат. Но веднага щом интелигентността им се пробуди, те се 

отвръщат от духовното, за да търсят славата на света, богатството или науката. В резултат на това 

плодовете им може да не са толкова сладки, колкото сърцето ви желае. Винаги сте оставали с 

горчив вкус в устата си. 

61 Но не мислете, че Моето Слово осъжда по принцип вашите дела или че осъжда 

постиженията на вашата наука. Не, хора, не аз ви казвам с думи, че сте само на крачка от бездната - 

това са фактите, резултатите от вашата липса на духовност. 

62 Но в мига, в който се приближавате към бездната, камбаната на часовника на вечността 

зазвънява, показвайки началото на едно ново време: Третата епоха - времето, когато Светият Дух 

засиява в съвестта и се излива като мъдрост, като светлина, която разгадава тайните, като сила, 

която извисява, пробужда за нов живот, утешава и спасява. 

63 Това е най-фината и най-висша форма, която Отец е използвал, за да говори на човешките 

същества. Вече са минали две възрасти за човешките същества и те са достигнали душевна зрялост. 

Сега те могат да разбират и осмислят по-дълбоки уроци. 

64 Това е "Третото време", в което душата на човека трябва да се освободи от веригите на 

материализма. Това ще бъде свързано с борба на светогледите, която ще бъде по-ожесточена от 

познатите в човешката история. 

65 Покварата, егоизмът, гордостта, пороците, лъжите и всичко, което е засенчило живота ви, 

ще падне като счупени идоли в краката на онези, които са им се покланяли, за да направи път на 

смирението. 

66 Как ще можете да помогнете в тази борба? С мощното оръжие на молитвата - не с молитви 

на думи, а с издигане на мисълта. 

67 Моят Дух - безкрайно по-фин от въздуха, който ви заобикаля - ще присъства, ще приеме 

молитвата ви и същевременно ще я превърне в мир и балсам за вашите ближни. 

68 Мислите ви ще се превърнат в светлинни искри в пространството и ще достигнат като 

послание до ума, който се нуждае от яснота в мисленето си. 
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69 Твоето застъпничество ще се сбъдне, защото мирът на моето Царство идва на земята, а 

твоите дела ще се превърнат в първите семена на одухотворяването, които ще попаднат в утробата 

на земята през Третата епоха. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 296 
1 Аз съм светлината, която осветява твоя път, мъдростта, която достига до твоето разбиране, 

балсамът, който успокоява твоето страдание. 

2 Аз съм Учителят и идвам при вас с намерението да ви превърна в мои ученици. Защото, ако 

сте Мои ученици, ще бъдете праведници на земята. 

3 Ако наистина искаш да преодолееш тъмнината на своето невежество, обърни се към Мен и 

Аз ще ти дам необходимата светлина, за да не се препънеш. Ако искаш вярата ти да бъде голяма, 

ела, чуй Ме и Ме следвай неуморно. 

4 В началото на времето светът е бил лишен от любов. Първите хора са били далеч от 

усещането и разбирането на тази божествена сила - същността на духа, източник на всички 

сътворени неща. Те вярвали в Бога, но му приписвали само власт и справедливост. Хората си 

мислели, че разбират божествения език чрез природните стихии; затова, когато ги виждали меки и 

спокойни, си мислели, че Господ е доволен от човешките дела; но когато природните сили се 

отприщвали, си мислели, че виждат в тях Божия гняв, който се проявява в тази форма. 

5 В сърцата на хората се оформила представата за страшен Бог, който носи в себе си гняв и 

желание за отмъщение. Затова, когато мислеха, че са обидили Бога, Му принасяха всеизгаряния и 

жертви с надеждата да Го умилостивят. Казвам ви, че тези дарения не са били вдъхновени от любов 

към Бога: страхът от Божието правосъдие, страхът от наказание е бил този, който е карал първите 

народи да плащат данък на своя Господ. 

6 Те наричали Божествения Дух просто Бог, но никога Отец или Учител. 

7 Патриарсите и първите пророци са тези, които започват да разбират, че Бог е справедлив - 

да, но съвършено справедлив; че Той е преди всичко Баща и като Баща обича всички свои 

създания. 

8 Стъпка по стъпка човечеството бавно вървяло по пътя на духовното си развитие и 

продължавало своето поклонничество, преминавайки от една епоха в друга и научавайки малко 

повече за божествената тайна чрез откровенията, които Бог давал на Своите деца във всички 

времена. 

9 Въпреки това човешкото същество не е постигнало пълно познание за божествената любов, 

защото не е обичало истински Бога като баща и не е било в състояние да почувства в сърцето си 

любовта, която неговият Господ винаги му е показвал. 

10 Необходимо е било съвършената любов да стане човек, "Словото" да се въплъти и да 

приеме тяло, което да бъде докоснато и видимо за човешките същества, за да могат те най-накрая 

да изпитат колко много и по какъв начин Бог ги обича. 

11 Не всички признават присъствието на Отец в Исус. Как биха могли да Го разпознаят, след 

като Исус беше смирен, състрадателен и любящ дори към онези, които Го обиждаха? Мислели са, 

че Бог е силен и горд спрямо враговете Си, че е осъдителен и страшен спрямо онези, които Го 

обиждат. 

12 Но както мнозина отхвърлиха това слово, така и мнозина му повярваха - това слово, което 

проникна до самата сърцевина. Този начин на изцеление на страданията и неизлечимите болести 

само с ласка, с поглед на безкрайно състрадание, с дума на надежда, това учение, което беше 

обещание за нов свят, за живот, изпълнен със светлина и справедливост, вече не можеше да бъде 

изтрито от много сърца, които разбираха, че този Божествен човек е истината на Отца, 

Божествената любов на Онзи, когото хората не познават и затова не могат да обичат. 

13 Семето на тази върховна истина е посято завинаги в сърцето на човечеството. Христос беше 

сеячът и Той все още се грижи за семето Си. След това Той ще донесе Своя плод и ще му се радва 

завинаги. Тогава Той вече няма да казва в думите си: "Гладен съм" или "Жаден съм", защото най-

сетне децата Му ще Го обичат така, както Той ги е обичал от самото начало. 

14 Кой ви говори за Христос, ученици? Той самият. 

15 Аз, Словото, съм този, който ви говори отново, човечество. Познайте Ме, не се съмнявайте 

в Моето присъствие поради незабележимостта, с която се показвам. При Мен не може да има 

високомерие. 
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16 Разпознайте Ме по начина, по който съм живял в света по онова време, помнете, че умрях 

точно толкова смирено, колкото се бях родил и живял. 

17 Присъствам в човечеството във време, когато нови открития преобразяват живота на хората, 

и усещам присъствието си сред вас със същото смирение, което някога познахте в мен. 

18 Божието "Слово" не е станало отново човек, Христос не се е родил отново в мизерната 

конюшня - не; защото вече не е необходимо тяло, за да свидетелства за Божията сила. Ако хората 

мислят, че това тяло тук е Бог, дошъл в света, те грешат. Божието присъствие е духовно, 

универсално и безкрайно. 

19 Ако всичко, което хората са постигнали през това време, беше в рамките на справедливото, 

позволеното и доброто, нямаше да е необходимо да слизам, за да ви говоря отново. Но не всички 

дела, които това човечество Ми предлага, са добри: има много прегрешения, много 

несправедливости, много отклонения и зли дела. Ето защо беше необходимо Моята грижовна 

любов да събуди човека, когато той беше най-погълнат от работата си, да му напомни за 

задълженията, които е забравил, и на Кого дължи всичко, което е, и всичко, което ще бъде. 

20 За да мога да се изявя пред материализираното човечество, което не можеше да Ме чуе от 

дух на дух, Аз трябваше да използвам техните духовни дарби и способности, за да се изявя чрез 

човешката способност за разбиране. 

21 Обяснението защо "слизам", за да общувам с вас, е следното: Тъй като не бяхте в състояние 

да се издигнете, за да разговаряте с вашия Господ от дух на дух, Аз трябваше да сляза едно ниво 

по-ниско, тоест от духовното, от Божественото, където вие все още не можете да стигнете. Тогава 

трябваше да използвам твоя интелектуален орган, който има своето място в човешкия мозък, и да 

преведа божественото си вдъхновение в човешки думи и материални звуци. 

22 Човекът се нуждае от разширено познание и Бог е този, който идва при човека, за да му 

повери мъдрост. Ако избраните средства за Моето кратко провъзгласяване чрез органа на ума не 

изглеждат достойни за тези говорители, Аз ви казвам в интерес на истината, че посланието, дадено 

чрез тях, е много голямо. Вие бихте предпочели Моето явяване на хората да става с разкош и 

церемонии, които биха направили впечатление, но в действителност, погледнати от духа, биха 

били напразни, защото не съдържат истинска светлина. 

23 Можех да дойда под светкавици и бури, за да почувствам силата си, но колко лесно щеше да 

бъде тогава за човека да признае, че присъствието на Господ е дошло! Но не мислите ли, че тогава 

в сърцето ви щеше да се върне страхът, а също и представата за нещо непонятно? Не мислите ли, 

че всяко чувство на любов към Отец би се превърнало в страх от Неговата справедливост? Но 

знайте, че Бог, макар и да е всемогъща сила, няма да ви завладее с тази сила, няма да надделее чрез 

нея, а с друга сила - тази на любовта. 

24 Божественият Дух е този, който говори на Вселената днес. Той е този, който носи светлина 

за всичко, което не сте виждали ясно в други времена. Той е зората на един нов ден за всички. 

Хора, защото Той ще ви освободи от фалшивите страхове, ще премахне съмненията ви, за да 

направи душата и ума ви свободни. 

25 Казвам ви: След като се запознаете със същността на моите учения и с правотата на моите 

закони, ще осъзнаете и ограниченията, които въображението ви е наложило и ви е попречило да 

стигнете по-далеч от малкото познание за истината. 

26 Страхът или опасенията от наказание вече няма да ви пречат да изследвате, да откривате. 

Само ако наистина искаш да узнаеш непонятното за теб, съвестта ти ще ти забрани да поемеш по 

този път; защото трябва да знаеш, че човек няма право на цялата истина и че трябва да схваща само 

онази част от нея, която му съответства. 

27 Хора: Когато беше обявено, че моето идване ще бъде насред войни, отприщени природни 

сили, мор и хаос, това не беше защото щях да ви донеса всичко това, а защото моето присъствие 

щеше да бъде полезно за човечеството точно в този кризисен час. Ето, че сега се сбъдва всичко, 

което беше казано за моето завръщане. Идвам при човечеството, докато светът се бори със смъртта, 

а земята се тресе и трепери в предсмъртния си грохот, за да проправи път на новото човечество. 

Затова Божият призив в "Третата епоха" е призив на любовта - любов, която носи и вдъхновява 

справедливост, братство и мир. 
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28 На вас, които сте имали благодатта да Ме чуете в този момент, трябва да кажа, че за да 

бъдете истински спиритуалистични ученици, трябва да прилагате Моето учение в живота си, че не 

спазването на определени заповеди ще ви превърне в спиритуалисти, нито пък определени ритуали 

и прояви ще ви доведат до изпълнение на мисията ви на земята. 

29 Като ви говоря така, както само Аз мога, ви разкривам най-добрия начин да угодите на Бога 

и да премахнете от сърцето си насадените страхове от вашия Отец. 

30 Но Аз не само ви освобождавам от грешките и предразсъдъците, свързани с живота ви в 

света, но също така ви казвам, че вечното проклятие, както ви беше описано, не съществува, 

защото душата не може да изпита физическото мъчение, което болката предизвиква в тялото. 

Болката на душата идва от това, че вижда действията си в светлината на съвестта, която я кара да 

разпознае и разбере с пълна яснота всички грешки и недостатъци, които е извършила. 

31 Елате при Мен с пълното убеждение, че вървите по пътя на истината, и не страхът, породен 

от невежество, ще ви принуди да останете на този път. 

32 Ако разгледате моите откровения и прояви от това и от минали времена, ще разберете, че 

винаги съм идвал, облечен в смирение. Затова не се подмамвайте от външното великолепие и 

когато вашите събратя, които вървят по други пътища, дойдат и ви кажат, че Господ не може да 

бъде сред тази бедност, това смирение, което показвате, напомнете им, че Бог, изявен в "Словото", 

дойде на света смирено в Исус и че въпреки това човекът повярва в Него и че въпреки вековете, 

изминали от Неговото раждане, никой не е успял да изтрие от сърцата на хората смирението, с 

което Спасителят се откри на света. 

33 Сред вас има места за събиране, в които събранията обичат и търсят външното, бляскавото 

и привидното, за да впечатлят сетивата си, без да осъзнават, че желаейки външното, забравят 

чудесата, които съдържа учението на Духа. 

34 Давам наставления, поправям, разкривам - това е моята работа сред вас, за да ви доведа до 

дома на светлината. Но преди да достигнете праговете на Обетованата земя, ще трябва да се 

погрижите за вярата и любовта си. 

35 Някога словото на Христос покълна в учениците Му, а в хората, които ги последваха, 

семето Му се разрасна. Учението му се разпространява и смисълът му се разнася по целия свят. 

Така ще се разпространи и настоящото учение и то ще бъде прието от всички, които са способни да 

го усетят и разберат. 

36 Приемете, възлюбени ученици, моя балсам - приемете, вие, множеството слушатели, моята 

бащинска ласка и посланието ми като Учител - за вас и за вашите близки. 

37 Моето присъствие ви се струва като нежен бриз, който гали. Така идвам в сърцето ти, за да 

му вдъхна живот. 

38 Някои усещат близостта на Моето идване, други Ме виждат с духовния си поглед, а трети 

познават чрез своята чувствителност часа, в който се приближавам. В този благословен час всички 

казват в сърцата си: "Учителят е тук", защото са усетили, че Моят мир ги обгръща. 

39 За душата, която се е лутала из безкрайната пустиня на живота, няма по-ценно съкровище, 

нито по-търсен оазис от този на мира. Това е съкровището, което ви предлагам и което по-късно 

трябва да споделите с ближните си. 

40 Показвам ви и средствата, с които да разпрострете над хората благословената мантия на 

мира, а тези средства са мисъл, молитва, слово и дела. 

41 Както ви виждам в този момент, обединени от мира, който ви дава Моето Слово, така искам 

да ви виждам и след Моето заминаване, в дните на борба, които ще ви сполетят, в които ще ви 

накарам да усетите присъствието Ми по фин начин, в които ще Ме чуете в сърцето си. Защото ти 

обещавам, че няма да ти липсва Моята ласка, Моята същност, Моят балсам. 

42 Преминавайте с твърдост и разбиране от един урок към следващия, от един период към 

следващия и хармонията ви с моето дело няма да се наруши. Послушанието и готовността ти да 

изпълняваш моите закони и заповеди ще ти дадат неизразим мир и никога няма да имаш 

оплаквания, нито тръни, които да те карат да плачеш. 

43 Ако искате да бъдете Мои ученици, разберете, че трябва да бъдете носители на мира и на 

всички добродетели, които ви научих да практикувате. 
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44 Досега не ви пусках да отидете в провинцията, защото виждах, че сте плодове, които още не 

са узрели. Все още ще трябва да ви изпращам дъжда на любовта, светлината на Моята мъдрост и 

лъчите на Божественото слънце, за да ви давам живот и кураж. Но щом узрееш като плод на 

дървото на моите наставления, ще паднеш с вятъра, който ще раздвижи клоните, които са те 

носили. 

45 Колкото повече наближава денят, в който вече няма да ви говоря под тази форма, толкова 

по-голямо величие ще откривате в Моето духовно учение и неусетно ще се отдалечавате от всичко, 

с което сте го ограничавали в миналото - да, защото сте ограничавали това Божествено дело до 

хора, места и предмети, докато, бидейки универсално и неограничено, то е отвъд материалното и 

човешкото. 

46 Сега вече не виждате моята работа ограничена до хора, места или предмети, сега виждате 

всичко в Божественото, в безкрайно високото, и също така го откривате във високото на вашето 

същество. 

47 Как ще заблести моето дело за теб, когато душата ти се върне към Бога и оттам се вглъбиш 

в съзерцанието му и се наслаждаваш на светлината и разбирането на твоето разбиране? 

48 Чувствате нещо от онази велика истина и блаженство, които ви очакват, но чувствата и 

въображението ви са твърде малки, за да открият реалността. 

49 Всяко стъпало на стълбата, всяка стъпка, всеки дом предлагат на душата по-голяма светлина 

и по-съвършено блаженство. Но най-висшият мир, най-съвършеното блаженство на душата е отвъд 

всички преходни животи на душите. 

50 Колко често си мислите, че очаквате съвършено щастие в лоното на Бога, без да осъзнавате, 

че това чувство на щастие е едва ли не предвкусване на следващия свят, в който ще преминете след 

този живот. 

51 Семето ми по това време поникна най-бързо в онези, които дойдоха с умове и сърца, 

необременени от теории и тълкувания. Те бяха като девствена земя по отношение на Моето слово и 

Аз ги използвах, за да предам посланието Си на света. 

52 Други донесоха истина, примесена с лъжа, а моята светлина постепенно ги освободи от 

грешките и същевременно ги утвърди в доброто, което носеха в себе си. Не всичко е отровно 

растение или плевел в човешкото сърце - понякога там расте пшенично растение и аз го 

подхранвам, за да узрее и зърното му да се умножи по-късно. 

53 Както един, така и друг, Аз превърнах всички тях в Мои ученици, обединявайки ги в един 

народ, който в момента, в който засвидетелства Моето учение чрез своите дела, кара сърцата на 

хората да бият по-бързо, когато открият силата на това учение. То ще се изправи в Мое име срещу 

невярващите, преследвачите, битката ще бъде голяма и името ти често ще бъде в устата на онези, 

които те осъждат в писанията като причина за скандал и клевета. 

54 Обявявам ви за тези изпитания, за да не се изненадвате, когато те настъпят. Но също така ви 

казвам, че точно тогава ще открия силата Си, милостта Си и справедливостта Си сред този народ. 

55 Всичките Ми войски ще се подготвят за битка, всички Мои слуги ще се подчинят на гласа 

Ми и ще Ми свидетелстват. 

56 Не само този народ ще стане свидетел на решаващия час: Природните сили, както винаги. 

да "говорят" и да представят божествената правда, да присъстват в Духовния свят и да разкъсат 

превръзката на невежеството от това материалистично човечество - от онези хора, които твърдят, 

че вървят по пътя на Христос в желанието си за вечност, и въпреки това настояват да държат очите, 

ушите и умовете си затворени за всеки призив и проява на Духовния живот. 

57 Точно този Христос, за когото те вярват, че следват и разбират, отвори вратата, която дава 

достъп до други светове и нива на живот - Той премахна объркването на душите, които се опитват 

да живеят, като завладяват чужди тела - същият, който в последния час на мисията Си чрез Исус се 

почувства в душите, които спяха съня на смъртта в гробниците, като им позволи да се издигнат към 

светлината на живота. Но за да повярват хората на тези прояви, позволих на тези същества да се 

покажат на роднините си. 

58 Аз отворих тази врата, само аз можех да го направя, защото Христос със своята любов е 

връзката, която обединява всички светове. 
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59 Ще принадлежиш към Моите легиони на светлината, към Моите войнства на мира, към 

онези, които се молят за света, и наистина ти казвам, че сълзите на очите ти, пролети за болката на 

другите, ще се присъединят към балсама на твоя Отец, за да се спуснат като капки роса върху 

страдащите сърца. 

60 Истинският лечебен балсам, хора - този, който лекува всички болести - произлиза от 

любовта. 

61 Обичайте с духа, обичайте със сърцето и с ума, тогава ще имате достатъчно сила не само да 

лекувате болестите на тялото или да утешавате малките човешки нужди, но и да изяснявате 

духовните тайни, големите тревоги на душата, нейните смущения и разкаяние. 

62 Този балсам разхлабва големите изпитания, разпалва светлината, успокоява агонията, 

разтапя сковаващите вериги. 

63 Човекът, изоставен от науката, ще се върне към здравето и живота при допира с този 

балсам; душата, която се е откъснала, ще се върне при думата на любовта на Брата, който я 

призовава. 

64 Когато това време достигне своята кулминация, хората ще бъдат заобиколени от духовни 

сили наоколо, ще има невиждани досега прояви, събития и знаци. Гордите учени ще онемеят и ще 

има случаи, когато, убедени в своята бедност, ще плачат от неспособност. 

65 Хората ще обърнат погледите си към Христос и когато се замислят за делата си, най-накрая 

ще разберат, че Този, Който е извършил толкова много и толкова необикновени дела през Втората 

епоха, е същият, Който сега се е завърнал и присъства, свидетелствайки за Своята сила. 

66 Искам да започнете живот на одухотворяване, да има самодисциплина и пестеливост, да 

има молитва и дейност на любовта. По този начин ще станете чувствителни към всяко духовно 

събитие. Тогава онова, което е невидимо за мнозина, ще може да стане видимо за вас. Само така ще 

можете да обясните причината за всичко, което се случва и за което хората не могат да намерят 

решение. 

67 Искам подготовката на моите ученици и познанията им за поверената им мисия да бъдат 

толкова големи, че само по свой начин и чрез своето влияние да освободят съществата, които са 

невидими, скрити и непознати сред хората и които водят съществуване, изпълнено с объркване и 

болка, непознати за човечеството. 

68 Стремете се към своя съюз, хора. Ако не постигнете това - как биха могли светлите 

същества от онзи по-висш свят да бъдат отразени чрез вас, ако това е необходимо, за да предадат 

на човечеството своето послание? 

69 Научих ви да се молите и да просите за другите, но също така ви чувам, когато просите за 

вашите, и приемам тази молитва. Но ви казвам, че времето, когато ви давах - защото все още бяхте 

незрели - според вашата молба, изтече. Сега искам да работите като ученици, да Ми предлагате 

духовната си душа и сърцето си, когато се молите, но да Ми позволявате да чета в тях и да 

изпълнявам волята Си. 

70 Моето мъдро Слово, обгърнато от любовта на най-търпеливия Учител, ви доведе стъпка по 

стъпка до разбирането на величието, което съдържа спиритизмът, и ви накара да съзрете необятния 

духовен хоризонт, който започва от човешкото и се слива с небесното. 

Моят мир е с вас! 
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Инструкция 297 
1 Хора: Желанието ви да пожънете плодовете на посятото е благородно. Но Аз ви казвам да 

бъдете търпеливи, да не желаете да узнаете резултата от делата си веднага, защото това би 

означавало да съкратите времето до жътвата и да се задоволите да откъснете неузрелия плод. 

2 Разгръщането на тази работа не става за един миг, а отнема много време. Затова нека всеки 

разбере ролята, която трябва да свърши на това духовно поле, и след това да препоръча и повери 

работата си на онези, които ще дойдат след вас, за да ви помогнат, като продължат обработката на 

полето, което сте започнали. След тях ще дойдат други, а след тях отново други. Така се получава, 

че не знаете кой е предназначен да пожъне реколтата на вярата, на обръщането към духовността. 

3 Онези, които преживеят принасянето на плод, ще разберат, че това не е само заслуга на 

онези, които са били последни, а че това е дело, в което заслугите, усилията и жертвите на онези, 

които са били първи, втори и трети, са се съчетали, за да доведат до победа духовното дело, което е 

било възложено на всички от Учителя. 

4 Знайте, че едно поколение не е в състояние да свърши цялото дело, и знайте също, че сега 

не е времето за жътва. 

5 Как бихте могли да разберете думите ми, ако не им се подчинявате? Ако ви е отнело 

толкова време да разберете словото ми, да повярвате в него и да обучите непокорното си тяло да 

изпълни мисията, как можете да изисквате преобразяването на света да стане незабавно? 

6 Не бива и да вярвате, че работите сами в това дело, защото все още нямате достатъчно сили, 

за да извършите дела от такова голямо духовно значение. Трябва да знаете, че има същества, които 

ви показват пътя, който трябва да следвате, и които ви показват пътя и местата, до които трябва да 

отнесете семето. 

Тези пътеводители са ваши братя и сестри от други светове, от други домове, откъдето следят 

стъпките ви и правят пробиви за вас. Защото те също са работници на мира, любовта и братството. 

Те са души с по-голяма чистота от вашата, с по-големи познания и опит, от които няма защо да се 

страхувате. Те са тези, които няма да ви оставят да спрете - тези, които ще внесат смут в сърцата 

ви, ако изоставите семето. 

7 Не сте сами и никога няма да бъдете оставени сами на себе си. 

8 Доверете се на тази работа, вижте нейното величие. Осъзнайте, че тя не е дело на човешкия 

интелект, че не е нов мироглед на това човечество, а вечна светлина, която винаги е осветявала 

пътя на човешката душа и в чиято истина всяко несъвършенство, всяка нечистота и грях ще 

изчезнат. 

9 От Моята истина създадох учение, пропито с любов, справедливост и мъдрост, чрез което 

ще ви докажа силата му, като обърна и преобразя онези, които за момент са се отклонили от правия 

път. 

10 Защо да осъждаме човека на унищожение или вечни мъки, след като грехът му е само 

временен и е резултат от неговото невежество? Защо да осъждам същество, което носи моята 

собствена божествена природа? 

11 Ако на моменти или за по-дълго време тя е имала склонност към материята и склонност към 

злото, когато настъпи моментът на яснота, в който позволявам на Моята благодат да достигне до 

нейното сърце, тя ще отговори на нея и така ще разкрие, че Бог е във всяка душа. 

12 Това е същността, която човек трябва да търси в себе си - същността, която е изгубил и 

която често е търсил напразно. За тази цел ви разкрих всички способности, които имате, за да 

откриете себе си - за да ви науча да откриете душата си, да опознаете наистина себе си, без да 

спирате да съзерцавате външната, физическата форма. 

13 Научете се да търсите духовното, ученици, и така ще се освободите от фанатизма на 

външното поклонение. 

14 Тогава ще разберете, че не залата за събрания, не символът, не ритуалът съдържат 

величието на делото на Духа, а вечното му значение и крайната му цел, изпълнена със 

справедливост. 
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15 Не се опитвайте да ограничавате това Дело, което е универсално и безкрайно, нито да 

поставяте граници на духовното си развитие, защото колкото повече се задълбочавате в пътя на 

добрите дела и изучаването, толкова по-големи откровения ще получавате. Ще видите как 

божественото дело се издига от най-незначителното, ще го видите проявено във всичко, което е 

създадено, ще го усетите да пулсира в същността ви. 

16 Това е простотата, с която обучавам ученика спиритуалист, за да може и той да бъде прост 

като своя Учител. Ученикът трябва да убеждава и обръща чрез истината на думите си и силата на 

делата си, без да се опитва да впечатлява никого с тайнствени сили или необикновени способности. 

17 Истинският ученик ще бъде велик чрез своята простота. Той ще разбере своя Учител и в 

същото време ще направи така, че да бъде разбран от своите ближни. 

18 Животът е огромно море, в което всеки плава със собствената си лодка. Но докато някои 

търсят начини и средства да го насочат към безопасно пристанище, други се преобръщат поради 

липса на цел или опит. 

19 Отново ви поднесох моето учение. Искам да запомните, че в него е пристанището на 

спасението. Защо трябва да ви нося неточни учения, неясни думи или откровения с ограничена 

дълбочина? Ако беше така, щях да ви изложа на опасността да изпаднете в нов фанатизъм, докато 

живеете във време, в което съвестта не ви оставя на мира - особено когато се опитвате да прикриете 

с преструвки истинското изпълнение на закона на милосърдието и любовта, на който ви научих. 

20 Слушайте Ме, хора, слушайте Ме, ученици: в момента ви давам светлина и ви 

освобождавам от вериги, окови и тъмнина. Но аз не ви разрешавам да направите от това 

произведение друга религия, нито да го напълните с образи и обреди, както обикновено - не! 

Знайте в какво точно се състои свободата, която ви давам, за да не я замените с нов фанатизъм. 

21 Нима все още не сте осъзнали, че вашият ум, а заедно с него и душата, са били спрени в 

своето развитие? Не си ли спомняте за потока от фалшиви страхове и предразсъдъци, наследени от 

вашите предци, от които ви освободих, за да можете да видите истината без изкривявания и да 

получите светлината? 

22 Ако не се подготвите, ако нечестието продължи да се проявява във вас, вашата светлина ще 

остане затворена, скрита зад вашата материализация, и вие ще се представите пред ближните си 

като невежи - като онези, които не знаят нищо за това велико откровение. 

23 Винаги гледайте първо на "гредата", която имате в окото си, ученици, за да имате право да 

погледнете на "острието", което има вашият брат. 

24 С това искам да ви кажа да не използвате Моето учение, за да осъждате постъпките на 

вашите събратя в различните деноминации. Наистина ви казвам, че по всички тези пътища има 

сърца, които Ме търсят чрез благороден живот, изпълнен с жертви. И все пак ученикът Ме пита 

отново и отново защо допускам това разнообразие от светогледи, които понякога си противоречат, 

създават различия и пораждат вражди между хората. Учителят ви отговаря: Това е позволено, 

защото няма две души, които да имат абсолютно еднакво разбиране, еднаква светлина и вяра, а 

също и защото ви е дадена свобода на волята да изберете своя път. Никога не сте били 

принуждавани да вървите по пътя на Закона, а сте били канени да го правите, като по този начин 

запазвате свободата да придобивате истински заслуги в желанието си за Истината. 

25 Също така, възлюбени ученици, знайте, че вашата задача е да се обединявате, да бъдете в 

хармония, да протягате ръка и да споделяте способностите и дарбите си с всеки, който може да се 

нуждае от вас, от вашата лечебна сила, от вашето слово или помощ. 

26 Истина ви казвам: ако в сърцето ви покълне високомерие, няма да бъдете духовници. 

Просветената душа не може да се задоволи с онези малки суетни неща, които само ласкаят 

егоистичното сърце. 

27 В моите очи учениците са велики не заради очевидното изпълнение на мисията, дори и да 

изглеждат на своите братя най-ревностни, пламенни и упорити. 

28 Най-чистата, най-искрената работа и следователно тази, която ви издига най-много към 

Мен, е тази, която вършите в мълчание, дори ако вашите ближни не знаят това. 

29 "Дясната ти ръка няма да знае какво прави лявата ти ръка" - казах на учениците Си в онази 

Втора епоха. Ето защо днес, когато светлината на Моя Дух обяснява всичко, ви казвам: бъдете 
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смирени, без да лицемерничите, плачете истински заради чуждата болка и се радвайте истински 

заради доброто, на което се радват вашите ближни. Само този, който усеща моето учение по този 

начин, ще бъде готов да даде живота си за ближния. 

30 Хора: Ако ви е било отредено да подготвите нивата и да започнете да я сеете, а плодовете 

ще пожънат други, съгласете се. Защото не само вие, но и всички ваши братя и сестри имате право 

да се наслаждавате на удоволствието да работите на нивите на вашия Отец. 

31 Аз съм пътят, а вие сте пътниците, които вървят по него. 

32 Когато стигнете до върха на планината, ще обърнете очи назад и ще видите всичко, през 

което е преминала душата ви, и ще благодарите на Отец. 

33 Пътят е дълъг. Кой може да каже, че вече е преминал през всичко, че знае всички тайни и че 

е проникнал във всичко, което е отвъд това, което вижда и чува? 

34 Не става дума за това, че Учителят пренебрегва работата ви или не оценява постигнатото по 

пътя - не, хора. Аз съм първият, който оценява заслугите ви. Ако не беше така, в Мен нямаше да 

има справедливост. 

Когато ви говоря по този начин, е защото искам да разберете, че макар способността ви да 

достигнете границите на човешките и духовните си възможности да е голяма, все още ви липсва 

много - че колкото повече търсите в безкрайността онова, което съществува отвъд физическите ви 

сетива, толкова повече ще откривате области, в които да се учите да разпознавате и да научавате. 

35 Както ви дадох природа, която е в обсега на вашата интелигентност, за да можете да я 

изследвате, така ви разкрих съществуването на свят, който е отвъд тази природа, за да можете да 

проникнете в него с помощта на душата. Позволих ви да изследвате и проучвате, за да опознаете 

духовния живот. Но ви казвам да не се ограничавате само с малкото, което знаете досега. Бъдете 

нетърпеливи да учите, обучете се да прониквате в този безкраен свят, работете усърдно, така че в 

края на работния ден да можете да възкликнете със задоволство: "Изпълнихме мисията си." 

36 Моето учение не позволява на душата да спре, нито спира развитието на човека - напротив, 

то го освобождава от страховете и предразсъдъците и му позволява да види пътя на светлината, 

който го очаква. 

37 Помислете за това човечество, което сякаш е достигнало върха на науката и изследванията 

си, а всъщност е едва в началото на науката, която ще постигне утре, когато към желанието си за 

познание прибави и идеала за братство. 

38 Днес хората живеят в епоха на объркване, защото не са разбрали, че целият им живот и 

всичките им усилия трябва да ги водят към разгръщане на духа им, чиято цел трябва да бъде 

единението на духа им с този на Твореца. 

39 Култът, който мнозинството от хората изповядват днес, е материализмът. 

40 Докато доктрините на вярата и религиите настояват на своите различия, светът ще 

продължава да подхранва омразата си и няма да може да направи решителната крачка към 

истинското поклонение на Бога. Но кога хората ще разберат и ще се обединят и така ще направят 

първата крачка към любовта помежду си, ако все още има хора, които, смятайки, че притежават 

ключа или тайната за спасението на душите и ключовете на вечния живот, не признават всички 

онези, които вървят по други пътища, защото според тях те не са достойни да дойдат при Бога? 

41 Така че осъзнайте истинската цел на спиритизма, чието учение е над всяко 

вероизповедание, всяка човешка идеология и всяка секта. 

42 Проучете значението на това послание, което съдържа Божия закон, и ще разберете, че то е 

приложимо за всички хора, народи и обстоятелства, в които може да се окажете. 

43 Вижте как пред истината на това учение изчезват различията, отчужденията, враждите и 

противопоставянията, защото в неговата светлина всички вие изглеждате равни, всички сте братя и 

сестри пред неговата любов, всички сте несъвършени пред неговата справедливост. 

44 Това слово идва от Мен, то е източникът на живота, то е Алфа и Омега, начало и край. Ето 

защо, за да преодолеят невежеството си, хората ще трябва да изоставят условностите и 

религиозния фанатизъм и да дойдат при Мен, Който съм по дух - не сред формите на поклонение, 

които всеки иска да Ми предложи. Но когато дойдат при истинския Източник, Аз ще ги приема 

всички, ще премахна болката им, ще ги освободя от тежкото бреме и ще ги помиря помежду им. 
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45 Помислете: ако всички вие можехте да разберете ролята си в този живот, човечеството вече 

щеше да се е отказало от егоизма и ако всеки човек разбираше своя произход, своето 

предназначение, щеше да свързва всичките си дела с целта, за която е създаден. 

46 Вече няма нужда от много религии в света, всички вие сте достигнали точката на 

обединение в една вяра и един начин на поклонение на Бога. Само в единението на мисълта и на 

душата ще можете да намерите светлината, която ще ви доведе до напредък, хармония и мир. 

47 Сега ще видите, че никоя религия няма да постигне мира на хората и тяхната духовна 

свобода. Вместо това ще станете свидетели на това как моето Божествено послание, което достига 

до едни чрез писания, а до други - чрез вдъхновения, ще постигне спасението, обединението и 

одухотворяването на хората. 

48 Спиритизмът не създава неравенства, спиритизмът е учението, от което човечеството се 

нуждае и за което несъзнателно копнее. Защото тя е мир, любов, справедливост, светлината, за 

която хората жадуват. 

49 Нима вие, които чувате тези думи, си мислите, че бих могъл да посея в сърцата ви 

неприязън или неприязън към онези ваши събратя, които изповядват други вероизповедания? 

Никога, ученици, вие сте тези, които трябва да започнете да давате пример за братство и хармония, 

като гледате и обичате всички със същата обич, с която гледате на онези, които споделят вашия 

начин на мислене. 

50 Всички религиозни общности ще трябва да предприемат тази стъпка. Те ще трябва да бъдат 

вдъхновени от желанието да се обичат един друг в знак на любов към своя Отец, на когото всички 

твърдят, че се покланят. 

51 Не се страхувайте, ако ви нарекат изгубени - подайте ръка на всички. Помислете, че това 

дело, което е истинско за вас, може да изглежда фалшиво за другите, защото в техните очи му 

липсва посвещението, което религиите са получили, за да бъдат признати. 

52 Ако вярваш в Мен, ако вярваш, че Аз се изявявам в думите на тези гласоподаватели, не се 

страхувай от присъдата на ближните си. Защото Моето учение е толкова красноречиво и 

посланието Ми съдържа толкова много истини, че ако знаете как да използвате тези оръжия добре, 

трудно можете да бъдете победени. 

53 Никой няма да може да ви осъди за това, че нетърпеливо търсите истината, съвършената. 

Всички вие имате свещеното право да го правите и за това ви е дадена свободата да се стремите 

към светлината. 

54 Хора, вие отдавна ядете и пиете на моята трапеза. Ако все още изпитвате духовен глад, това 

е неоправдано, защото ви е предлагана храна ден след ден. Жадувам за Твоята любов, но какво Ми 

даваш да пия? Жлъчта и оцетът на вашите спорове и неразбиране! 

55 В този ден на благодатта ви казвам: Нека моето божествено излъчване проникне в сърцето 

ви, за да почувствате моето присъствие и да преобразите живота си. 

56 Дойдох като Съдия, но истината е, че ако търсите в Словото на Съдията, непременно трябва 

да сте в присъствието на Отец - този Отец, който ви обича и който затова ви се разкрива по толкова 

много начини, за да Го опознаете по-добре. 

57 Знам, че колкото по-голямо е знанието ви, толкова по-голяма ще бъде любовта ви към Мен. 

58 Когато ти казвам: "Обичай ме" - знаеш ли какво искам да ти кажа? Обичайте истината, 

обичайте доброто, обичайте светлината, обичайте се един друг, обичайте Истинския живот. 

59 Научете се да Ме обичате, осъзнайте как Моята любов ви следва навсякъде, въпреки 

прегрешенията и греховете ви, без да можете да избегнете или да се отклоните от нейното влияние. 

Осъзнайте, че колкото по-сериозни са прегрешенията ви, толкова по-голяма е Моята милост към 

вас. 

60 Злобата на хората иска да отблъсне моята любов, но не може да се справи с нея, защото 

любовта е универсалната сила, божествената сила, която създава всичко и движи всичко. 

61 Доказателството за всичко, което ви казвам, е това, което ви дадох, когато се явих сред вас в 

това време, когато човечеството е потънало в бездната на своя грях. Моята любов не може да 

изпитва отвращение към човешкия грях, но може да изпитва състрадание. 
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62 Познай Ме, ела при Мен, за да измиеш петната си в кристално чистия извор на Моята 

милост. Искайте, искайте и ще ви се даде. 

63 Какво можеш да представиш пред Мен, било то в сърцето си или в душата си, което Аз да 

не виждам? Какви страдания, копнежи, тревоги или тайни бихте могли да скриете от Мен? Няма. 

Затова се научете да се молите духовно, да се изповядвате вътрешно пред Мен, да се доверявате на 

Моето провидение и на Моята милост, за да можете да влеете в сърцето си онзи мир, който толкова 

много му липсва. 

64 Казвал съм ви, че молитвата е езикът на душата, с който сърцето ви говори с Мен, оплаква 

се, моли Ме, плаче и се укрепва. Но понякога, когато същността ти е изпълнена с възторг или се 

чувстваш залят от мир, молитвата се превръща в духовен химн, който достига до висините на 

Моето царство. 

65 Вярвайте в Мен, хора, вярвайте в Мен, човечество, убедени, че няма човек, народ или закон 

на земята, на който да поверите спасението си. Елате при Мен, потърсете Ме, потърсете Истината и 

един ден всички ще бъдете обединени в една "долина", под една и съща светлина. 

66 Хора, нации, раси и народи - всички те ще трябва да последват божествения призив, когато 

човешкият дух, уморен от земния си затвор, се надигне, разкъса веригите на материализма и извика 

радостния вик на духовното освобождение. 

67 Днес изпълнението на моите думи може да ви изглежда много далечно, както и моралното и 

духовно преобразяване на човечеството. Но от вас зависи да проправите пътя и да изпълните 

частта, която ви принадлежи. Ако не го правите, нямате право да съдите за изпълнението на Моето 

Слово. 

68 Ще дойде време, когато желанието на човека да развие душата си на по-високо ниво ще 

бъде толкова изгарящо, че той ще използва всички средства, с които разполага, за да превърне тази 

долина на сълзите в свят, в който цари хармония, че ще постигне "невъзможното", че ще стигне до 

саможертва и свръхчовешки усилия, за да предотврати войните. 

69 Именно тези хора ще възпитат този свят, ще премахнат от човешкия живот чашата на 

страданието, ще възстановят всичко, което предишните поколения са разрушили в слепия си 

стремеж към власт, в материализма и безразсъдството си. Те ще бъдат тези, които ще следят за 

истинското поклонение пред Мен - поклонение без фанатизъм или външни и безполезни действия 

на поклонение. Те ще се опитат да накарат човечеството да разбере, че хармонията между 

човешките и духовните закони и тяхното изпълнение е най-доброто поклонение, което хората 

могат да предложат на Бога. 

70 Не бихте ли искали да сте сред тях? Не бихте ли искали децата ви да са сред хората с добро 

настроение? Можете да задоволите този копнеж. От вас зависи да проправите пътя на онези, които 

съм поверил на вашето образование и грижа, така че когато дойде часът да започне решителната 

битка на духа срещу господството на материята, те да се обединят в съзнанието за своята мисия, да 

бъдат силни във вярата си и изпълнени със знанието, което Моето Слово дава, и да образуват едно 

тяло, един народ, един дух, който разрушава стени и преодолява препятствията по пътя си, както 

направи Израил, когато търсеше Обетованата земя. 

71 Знам, че ако не оставите децата си достатъчно подготвени, душата ви ще плаче от 

отвъдното за съдбата на онези, които са останали изоставени на земята, защото ще ги види как се 

предават, без да могат да се защитят от нашествието на нещастията и язвите, които ще дойдат да 

бичуват народите на земята. 

72 Можете ли да си представите изкуплението и болката на душата, която, вместо да бере 

сладки плодове, намира само трънливи храсти и коприва, когато пристигне в духовния свят? 

73 Това е, което трябва да избягвате с времето - сега, когато имате в изобилие светлината на 

наставлението, което ви давам за спасението на всички хора. 

Моят мир да бъде с вас! 



U 298 

127 

Инструкция 298 
1 Изцелявайте всички недъзи, както телесни, така и душевни, защото имате задачата да 

утешавате, укрепвате и лекувате ближния си. Но аз ви питам: Как бихте могли да дадете здраве на 

нуждаещите се, ако самите вие сте болни? Какъв мир би могъл да настъпи в душата ви, когато тя е 

разтревожена от тревоги, страдания, терзания на съвестта и низки страсти? 

2 Само това, което сте натрупали в сърцето си, ще можете да предложите на своите ближни. 

3 Днес трябва да натрупате колкото се може повече от благата, които раздавам на този народ, 

и да се научите да ги съхранявате по време на военни действия и изпитания, за да можете, когато 

дойде време да изпълните мисията си, да победите в битката. Мирът, светлината и балсамът ще 

образуват едно тяло с вашето същество - по такъв начин, че не само ще излекувате болния чрез 

полагане на ръце, но и ще предадете здраве, мир и укрепване чрез думите, мислите, погледа си, а в 

много случаи и самото ви присъствие ще излъчва тези сили. 

4 Но не си мислете, че ще ви е достатъчно да знаете, че съм ви дал тези дарове. Не - трябва да 

знаеш, че за да ги проявиш, ти трябва да имаш силата да я придобиеш чрез вяра в Мен, чрез 

любяща дейност към ближния, чрез чистота на чувствата и безкористност. Всеки, който не работи 

според тези принципи - дори да е надарен от Мен - няма да предаде нищо добро. Защото тези 

дарове разцъфтяват и се увеличават само чрез благородни, чисти и възвишени чувства. 

5 Вярно е, че има много хора, които, въпреки че са неподготвени, оставят по пътя си следи от 

чудеса. Но не те ги вършат - а аз, защото изпитвам състрадание към нуждаещите се, болните, 

духовно бедните и хората с добра вяра. Но тогава тези "работници" приписват моите чудеса на 

себе си. 

6 Има и други случаи, когато този, който все още не е подготвен за това, което съм му 

поверил, защото не знае как да се подготви. Но вярата му е голяма и той изпитва милост към 

ближния си. На него давам чудеса, за да го насърча в работата му, така че да упорства и да се 

усъвършенства. 

7 Грешка е да се каже, че отнемам даровете от онзи, който не се възползва добре от тях. Но 

този, който не ги използва за целите, които му посочих, веднага губи правото да ги използва. 

8 Как да лиша човека от духовните му дарби, след като те са средство за постигане на 

спасението му и единственото му оръжие за защита? Ако Моето правосъдие действаше така, както 

вие смятате, вече щях да съм лишил много хора от светлината на съвестта им и щях да съм лишил 

много мозъци от интелигентност. Но пак ви казвам, че не лишавам хората от техните дарби, защото 

именно чрез тези качества те трябва да се откупят и да се издигнат до съвършенство. 

Казваш ми, че някои губят разсъдъка си, а други преждевременно губят живота си или някаква 

способност. Разбира се, но не съм аз този, който им отнема онова, което вече им принадлежи. 

Самите те, поради слабост, глупост и заблуда, се лишават от това, което техният Отец им е дал като 

наследство. 

9 Не присъства ли във всичко това Моята справедливо-любяща ръка? 

10 Но ако малко се вгледате в начина, по който прилагам съвършената Си справедливост, ще 

се убедите, че любовта Ми е тази, която се проявява във всеки един от тези случаи, възвръщайки 

светлината на едни, мира на други и живота на трети, въпреки че ви казвам също, че за да си 

върнат изгубеното, те трябва първо да преминат през голямо пречистване. 

11 Ще ви говоря за всичко в това Слово, защото нито една глава не трябва да липсва в Моето 

учение. Ще ви науча на всичко, така че утре да нямате никакви съмнения, никакви несигурности. 

12 Искам да направя от вас хора, които осъзнават своята съдба, които са познавачи на своята 

мисия, които са готови да сеят и разпространяват с цялата си истинност и чистота това 

благословено семе, което съм пуснал в сърцата ви за благословение и духовен напредък на 

човечеството. 

13 Затова, когато започнах поучителното си слово за този ден, първо ви казах да се излекувате 

и укрепите заедно с мен днес. Защото от това, което е в сърцето ви, ще предадете на ближните си. 

14 Никога не вярвайте, че ще излея милостта Си върху нуждаещите се, които ви търсят, 

въпреки вашите несъвършенства и неподготвеност. Защото още сега ви казвам, че дори и да 
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успеете да прикриете злото тук, в този свят, пред Мен, и когато дойде съдът ви, само вашите 

заслуги ще могат да ви спасят от това да изтърпите обезщетение. 

15 Разбирате ли какво ви обяснява това учение? Тогава никога не го забравяйте! 

16 Възлюбени хора: проявих Себе Си по пътя на вашия живот, изпитвайки ви в различни 

форми и виждайки, че Ме обичате. Препъвали сте се в камъните на пътя, но сте упражнявали 

вярата си и сте се изправяли. 

17 Моето учение ви спасява и словото ми ви издига, защото вярвате в моето присъствие и в 

моето провъзгласяване чрез разбирането на тези носители на глас. 

18 Душата ти е имала удоволствието да открие в тялото си тънкостта, която ти е позволила да 

разпознаеш моето присъствие в това проявление. 

19 Колко много са тези, които чрез писанията на миналите векове знаят пророчествата, които 

са възвестили тази епоха. И все пак, ако присъстваха на моите прояви, те нямаше да им повярват, 

нито да ги приемат като изпълнение на тези обещания! Това са онези, които не са достигнали 

нивото на развитие, което да им позволи да разпознаят тази светлина. 

От друга страна, колко от онези, които днес биха положили живота си, за да свидетелстват, че 

Аз съм Този, Който се изявява на хората в този момент, дори не са знаели, че има пророчества, 

които говорят за тези събития. Причината за това е, че душата им вече е била подготвена и готова 

да приеме светлината. 

20 Пророците, просветените и ясновидците възприеха моето идване в духа, видяха книгата, 

която се отвори, за да излее съдържанието си върху умовете на хората, потвърдиха присъствието на 

духовния свят сред хората. Те видяха новата планина, където Господ щеше да дойде, за да обедини 

Своя народ. Но истина ви казвам: както дойдохте и Ме почувствахте, така ще се прибавят един 

след друг народи и един след друг хора, щом дойде определеното време за всеки от тях да се 

събуди. 

21 Не си мислете, че ще се изявя във всеки народ и във всяка страна на земята под формата, 

която съм ви дал. Но в Моята безкрайна сила и мъдрост Аз ще знам как да почукам на вратите на 

всички сърца. 

22 Трябва да ви кажа, че трябва да разпространявате и разгласявате по целия свят това духовно 

семе, което съм ви поверил в този момент. 

23 Времето на Моето проявление беше време на подготовка на този народ. Напътствията бяха 

дълги и подробни - толкова дълги, че видях как някои поколения си отиват от тази земя, а други 

идват, за да ги заместят. Това е било необходимо, за да може семето да покълне, да узрее и да даде 

плод. 

24 Учението вече е към своя край, затова чуйте, че във всяко обръщение към вас ви разкривам 

процедурата, по която трябва да работите в бъдеще. 

25 Работата ми има страхотна крайна цел и моето слово е това, което ви води към нея. 

26 Знам, че все още ще проливате сълзи, въпреки че сте в редиците на хората, които са чули 

гласа ми. Ще се оплаквате от своята разделеност, защото изпитанията ще ви намерят слаби. Тогава 

именно болката и ударите, нанесени от света, ще ви накарат да приемете в свои ръце знамето на 

мира, съюза и добрата воля, за което ви говорих от първите дни на моето проявление. 

27 Бъдете благословени, ако, чувайки тези думи, предотвратите болката и се обедините от 

братство. Виждам болката и тъгата на онези, които са мечтали за братството на този народ и все 

още не са видели никакъв знак за обединение. Те са тези, които Ми казват в мълчание: "Господи, 

нека Твоята любов бъде тази, която ни обединява. Дай ни още малко време да се борим за 

спасението си." 

28 Други Ме питат: "Учителю, защо трябва да се пречиства сърцето и защо има страдание, 

въпреки че слушаме Твоето слово?" Но Аз ви казвам: хора, все още не сте чисти от всяко петно, все 

още не сте свободни от болка. Има струни във вашето същество, които все още не са били 

засегнати, и е необходимо да ги изпитате, за да може душата и сърцето да придобият твърдост. 

29 Ако само поради факта, че Ме чувате, вече не изпитвате болка, бихте ли положили усилия в 

живота си да се пречистите и да се приближите до Мен? Истина ви казвам, че тогава няма да 

направите нищо повече за подобряване на умственото и моралното си състояние. 
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30 Знайте, ученици, че целта на вашата борба е онова състояние на душата, което не може да 

бъде постигнато от никаква болка, и тази цел се постига чрез заслуги, борба, изпитания, жертви и 

отречения. 

31 Обърнете внимание на онези примери на търпение, вяра, смирение и себеотдаване, които 

понякога откривате в някои от вашите ближни. Те са души, изпратени от Мен, за да дадат пример 

за добродетел на човечеството. На пръв поглед съдбата на тези същества е тъжна, но във вярата си 

те знаят, че са дошли да изпълнят мисия. 

32 В историята си сте получили велики примери за мои пратеници и ученици - имена, които са 

ви известни; но поради тази причина не пренебрегвайте малките примери, които срещате по време 

на пътуването си през живота. 

33 Често извършвате велики дела, които достигат до Отец като почит, които са достойни за 

Неговото възпоменание и които служат за пример на хората около вас. Невинаги осъзнавате 

стойността на този труд или заслугите на тази постъпка и това е по-добре за вас, за да не се 

възгордее сърцето от своите заслуги, защото тогава семето се разваля. 

Но въпреки това душата познава стойността на своите дела. Ако не беше така, колко често 

щеше да си губи времето за посредствени дела, смятайки, че се занимава с високи и полезни 

дейности. 

34 Ученици, вие станахте непоколебими в страданията, но сега трябва да се издигнете нагоре 

чрез одухотворяване. Няма значение, че човешкият живот с неговите трудности, скърби и 

изкушения ви хвърля в затвора. Това завоевание е очевидно само ако знаете как да откриете 

процедурата, за да се освободите. Но какъв е този начин душата да се разшири и да стане 

свободна? Чрез молитва, размисъл върху работата ми, занимание с благородни дела, издигане над 

нещастията. 

35 Който постигне това, ще влезе в свят на светлина и мир, без да се въздържа да изпълнява 

задачите си в материалния свят. 

36 Това е пътят, който съм ви отредил, за да избегнете материализма, земните трудности, 

болката, изкушенията и пороците. 

37 Приканвам ви към молитва, медитация и добри дела, за да можете благодарение на 

одухотворяването да достигнете до местата, където ще утолите жаждата си с водата на истината и 

където ще бъдете залети от светлината на вашия Отец. Само там ще можете да се вдъхновите за 

доброто изпълнение на задълженията си - както духовни, така и човешки. 

38 Докато живеете на земята, правете това по най-добрия възможен начин. Но не показвайте 

отхвърлянето си, когато чашата на болката излее съдържанието си в сърцето ви, като заявявате, че 

не желаете повече да живеете на този свят. Земята е "долината", в която душата се пречиства и 

където се придобиват заслуги, за да поеме към по-висш дом. Ако знаехте само колко струва на 

душата ви да го обитавате. 

39 Необходимо е да проправите пътя и да подготвите дома за поколенията, които ще дойдат, за 

да продължат делото ви. Но ако не изпълниш своята част, те ще трябва да направят това, което ти 

не си направил, а това, което им е заповядано да направят, ще трябва да оставят на други. Смятате 

ли, че това е начинът да се изпълни волята на вашия Отец? 

40 Когато влязохте в този път, вие приехте на устните си плодовете на предишните поколения. 

Това е подаръкът, който са ви оставили като наследство. Не смятате ли, че по същия начин трябва 

да оставите нещо подготвено за онези, които скоро ще дойдат да ви заместят? 

41 Събудете се, хора! Отвъдното наблюдава стъпките ти на земята! Тези светове познават 

твоите дела! Когато видят, че това човечество потъва в морето на своите вражди и страсти, те се 

разтърсват и се молят за вас. 

42 Бъдете спокойни, не сте изоставени. Доверете се на своя Отец и имайте доверие на онези, 

които ви обичат и ви защитават от духовното царство. 

43 Ако наистина се посветите на Моята работа през времето, в което ви давам наставленията 

си - наистина ви казвам, че това време ще ви бъде достатъчно, за да се подготвите да направите 

решителната крачка към новия период, който ви предстои. 



U 298 

130 

44 Последните три години от Моето проявление избрах да представляват годините, през които 

проповядвах Моето учение във Втората епоха. По този начин ще можете да разберете по-добре 

любовта, волята и предаността на учениците, които Ме следваха тогава, тъй като им беше 

достатъчно малко време, за да станат ученици на Божествения Учител, апостоли на истината. 

45 Тогава имаше дванадесет избрани, които трябваше да Ме следват пряко, и от дванадесетте 

само един падна в часа на изпитанието, когато наближи Моето заминаване. 

46 Днес на Моята трапеза седнаха голям брой ученици, за да могат, като Ме слушат постоянно 

и следват учението Ми стъпка по стъпка, да стигнат до края на това време на проявление като 

силни - достатъчно силни, за да не предадат своя Учител, нито да предадат себе си. 

47 "Бдете и се молете", казвам ви, хора, както казах на учениците Си, когато настъпи часът. 

Бъдете будни, защото тялото е слабо и може да предаде душата си в момент на слабост, а аз не 

искам по-късно, като човек или като духовно същество, да проливате горчиви сълзи заради момент 

на объркване или слабост. 

48 Не си мислете, че последствията от неподчинението ще бъдат незабавни - не. Това, което ви 

казвам обаче, е, че рано или късно ще трябва да отговаряте за делата си, дори ако понякога ви се е 

струвало, че престъплението ви няма последствия, като се има предвид, че времето е минавало и 

Моето правосъдие не е дало знак. Но вие вече знаете от Моето Слово, че Аз съм неумолим Съдия и 

че когато дойде съдът ви, ще отворите очите си за светлината на съвестта. 

49 Нека никой не поема върху себе си тази присъда, нека никой не желае тази чаша на болка, 

мъка, разкаяние и отчаяние, защото душата ти ще страда по начин, който не можеш да си 

представиш, ако съвестта ти продължава да те нарича "непослушен", "предател", "неблагодарен", 

след като твоят Учител те е нарекъл "възлюбен ученик", "скъп" и "наследник на Моето царство". 

50 Ако не знаех, че все още сте способни на грешка, непослушание или деградация, нямаше да 

ви говоря по този начин. Но аз познавам твоята слабост и е необходимо да те разтърся. Но защо все 

още не сте осъзнали напълно начина, по който трябва да тълкувате всяко Мое указание, въпреки че 

скоро ще сте стигнали до края на Моята прокламация? Защото сте свикнали със Словото Ми до 

такава степен, че го смятате за все по-незначително, а вас - за все по-значителни. 

51 Говоря ви за ваше добро, защото никоя човешка грешка няма да може да навреди на духа 

Ми или на делото Ми. Вие обаче ще можете да си причините много злини заради грешките си и аз 

искам да си спестите това зло. 

52 Знаете как през Втората епоха един момент на слабост от страна на един от Моите ученици 

причини толкова много болка не само на неговия Учител, но и на неговите братя и на всички онези, 

които Ме обичаха, как от този момент нататък всичко се промени за онези, които Ме следваха. 

Учителят бе изтръгнат от ръцете на учениците, а думите на любов, които устните му толкова 

често произнасяха, приключиха. Онова благословено тяло, чрез което те усещаха Божието 

присъствие в света, изчезна. Усещаха как сенките на болката и изоставянето обгръщат живота им. 

Но не само те плачат за тази жертвена смърт, а и човечеството от всички времена плаче за нея. 

53 Сега ви питам: Вярвате ли, че грешката на онзи коварен ученик е попречила на Моето дело 

да бъде завършено? Вярвате ли, че тази грешка е променила това, което съм предвидил? - Не по 

никакъв начин. Моето дело, Моята истина и Моята мисия се осъществиха с върховно 

съвършенство, точно както трябваше да се случат всички предвидени обстоятелства в живота, 

които тези ученици щяха да представят на своя Господ. Защото божествената воля никога не може 

да бъде подчинена на човешкия начин на действие. То се осъществява независимо от човешкия 

грях и винаги ще се осъществява. 

54 Признайте, че подготвям всички за деня на изпитанието, който наближава. Но ви казвам, че 

един добросъвестен и подготвен гласоподавател ще Ми бъде достатъчен, за да предам последните 

Си думи, да запечатам с тях истината, която ви разкрих през толкова много години и чрез толкова 

много гласоподаватели. 

55 Осъзнай, Израел, колко малко е множеството, което се настанява под дървото на живота. 

Някои не са разбрали Моите божествени напътствия, а други са били изненадани от изкушенията в 

своите пътища. Но аз ви давам добър съвет като баща и като учител ви наставлявам. 
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56 Това наставление ще запечатате в сърцето си, за да следвате Моята пътека, за да дадете 

светлина на слепите, за да чуят глухите призива на Моята любов, за да могат хромите да ходят и да 

Ме следват, за да може човечеството да види светлината на пладне. 

57 В момента подготвям хората, за да ги направя свободни от всеки грях. Моята светлина 

осветява сърцата им, за да могат да практикуват любов помежду си. 

58 От момента, в който Илия ви е довел до препятствието, вие сте подготвени да постигнете 

одухотворяване и възнесение на душата си. Дойдохте при Мен и казахте: "Господи, изпълни волята 

Си за мен". Дадох ти нова дреха за нозете ти, махнах парцалите, които Ми предложи, и украсих 

душата ти с чиста дреха. Вложих в душата ти знака на избрания от Мен народ Израел и ти казах: 

Това са чиновете, към които принадлежите, за да покажете преданост и послушание към Моята 

заповед. И ти Ми каза: "Отче, изпълни волята Си върху мен". 

59 Да, деца Мои, Аз ви просветих, за да не сте невежи, за да практикувате учението Ми като 

силни, за да Ми дадете подслон в сърцата си и да се отделите от лошите, за да усетите болката на 

онези, които вървят по пътя си сляпо от материализацията. Дадох ви духовния балсам, за да ги 

изцелите и да им дадете нов живот, за да ги доведете при Мен. 

60 Дойдох в този момент, за да вдъхна живот на "мъртвите", да спася човечеството и да го 

изтръгна от бездната му, да прочета от първата до настоящата страница на книгата наставленията, 

които съм му давал през вековете. Тук е Моята любов, Моята безкрайна мъдрост. Който иска да Ме 

разбере, ще живее в Мен. Който иска да Ме обича, трябва да бъде с Мен и да следва пътя си с 

одухотворяване, така че болката повече да не го застига и да не се чувства самотен. 

61 Това е твоята мисия, Израел. Подгответе се, защото трябва да бъдете Мои ученици, трябва 

да слушате своя Учител с цялото си внимание. Защото утре всеки от вас трябва да бъде като 

отворена книга, в която хората да изучават и разбират Словото Ми. 

62 Изпълнението на мисията ви не се ограничава до четирите стени на заседателната зала. Не, 

Израел, Моят проницателен поглед следи всяка твоя работа и ако пожелаеш да се отклониш от 

пътя за кратко, ще ти позволя да го направиш, защото имаш свобода на волята. Но аз ви казвам: 

Непокорството ви ще ви боли на всяка крачка. Но когато се покаете, ще ви кажа: Върнете се при 

Мен, защото ви очаквам, за да ви утеша. 

63 Всеки, който иска да дойде при Отца, трябва да се освободи от гордостта, от суетата и от 

всеки недъг, който моят проницателен поглед вижда. 

64 Удоволствие ми е да се възползвам от смирените, от невежите. Любовта ми подейства на 

сърцето му. Поверих му Моя закон, накарах го да почувства Моето присъствие и му казах: Иди и 

нека призивът се разпространи сред твоите ближни, заведи ги при Мен, защото Аз ще им дам 

всичко, от което се нуждаят за духовното си издигане. 

Затова ви казах, че мисията ви е голяма и трудна. Трябва да разберете много неща и да работите 

много по духовния си път. Но вие не сте бедни, вие сте богати, защото Ме имате, защото Ме чухте 

и почувствахте, защото ви насърчих и ви казах: Не се тревожете, защото Моята милост винаги ще 

бъде с вас. 

На всеки "работник" съм дал парче земя, за да може да я обработва и да събира добри плодове. 

Но ако плодът е горчив, няма да го приема. Работникът ще трябва отново да обработва земята си, 

докато не събере плодове, които имат добър вкус и са достойни да стигнат до Мен. 

65 Работата ми ще остане неопетнена и истината ми винаги ще бъде същата. 

66 Моето правосъдие ще изтрие петната и нечистотиите на този народ и ти ще видиш, че 

Моята воля винаги се изпълнява. 

67 Сега вече знаете какво искам от вас и какво не трябва да правите според моята воля. 

Живейте в хармония със съвестта си и тя винаги ще ви подсказва какво трябва да правите, за да 

изпълните Моята воля. 

68 Още веднъж ви казвам, че трябва да бдите и да се молите, за да няма нито един, който да 

падне в изкушение в решителния час. Но ако някой се опълчи срещу Моята воля, като предаде 

това, което съм постановил, и предизвика събитията да се развият по друг начин - наистина ви 

казвам, че Моето дело няма да пострада, защото е Божествено. Но онези, които гордо пренебрегват 

волята Ми в решителния момент, ще усетят последиците от упорството си. 
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Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 299 
1 Ученик: Учителят е с вас и целува всяко от малките си деца. 

2 Достига ме духовната наслада, с която през тези дни отбелязвате благословената нощ, 

когато "Словото" стана човек, за да живее сред вас. 

3 Ако се обедините по-тясно в братска любов и отдадете нежността си на децата, които съм 

ви поверил, ще почувствате съвършената любов, която вашият Отец ви е изпратил. Отворих 

съкровищницата си и взех от нея това, което трябва да бъде светлина и мир в човечеството. 

4 Бих искал всички да усетят моето присъствие. Ако поне в тези дни на възпоменание хората 

знаеха как да разчувстват и одухотворят сърцата си, щяха да могат да Ме открият на всяко място, 

по пътя на всяко същество, в семействата, на местата, където живее болката. Но Аз все още трябва 

да чакам, не всички са способни да Ме почувстват в сърцата си. Въпреки това оставям дар от 

любов по пътя на всяко от Моите деца. 

5 Мога да се изявявам пред хората в безкраен брой форми. Дори когато ви позволявам да 

чуете словото Ми чрез човек, който носи глас, Аз говоря на другите в техния дух. 

6 На този ден, когато хората възпоменават онази зора, когато Месията започна своя житейски 

път на земята като малко дете, искам цялото човечество да почувства Моето духовно присъствие. 

Искам децата да се радват в Мен, младежите да спрат за миг, за да си спомнят за Онзи, Който стана 

човек от любов, за да ви спаси, а възрастните, които проливат сълзи, когато се замислят за тези 

събития и си спомнят за щастливите дни от детството си, да почувстват Моя мир в сърцата си. 

7 Радост и тъга ще се редуват, когато си спомняте за майчината утроба, която ви е люлеела, за 

любовта и ласките на родителите ви, за щастливото, но кратко детство, а след това за всичко, което 

постепенно сте загубили в света: родители, детство, радости, невинност. 

8 Ще трябва да помните, че много сърца са станали твърде студени, за да Ме обичат и да 

обичат близките си в света. 

9 Молете се в този момент, възлюбени хора, и накарайте онези, които са ви забравили, да си 

спомнят за вас, онези, които са отлетели в "духовната долина", да се приближат до сърцето ви, за 

да могат всички да се обединят в този ден на любовта. 

10 Не само човешките същества отбелязват с радост деня, в който на земята се е случило 

чудото, че Божието "Слово" е станало човек. Духовният свят също споделя тази радост, когато 

съзерцава божествените дела на Господ. 

11 Вие сте тези, които са имали най-ясното проявление на моето идване, моето присъствие и 

моето слово в този момент на тази планета. Моят глас, очовечен чрез носителя на гласа, запали 

светлината в душите ви, разясни мистериите, разкри ново познание за духовното и извърши чудеса 

в онези, които го чуха. Ето защо вие сте наречени "ученици на Третата епоха" и Отец винаги 

очаква от вас най-духовна почит. 

12 Сега постепенно разбирате смисъла на моето учение и затова, когато се опитвате да си 

спомните моите стъпки в света, правите това без ритуали, без церемонии, без светски тържества. 

Позволявате на радостта си да бъде вътрешна, а когато я изразявате, го правите, като занимавате 

душата и сърцето си с това да слушате моите думи и да практикувате това, на което те учат. 

13 О, благословени и възлюбени хора: пазете тези свещени спомени в сърцето си, нека те бъдат 

път и светлина за вашия живот. Ако виждате, че по време на тези чествания хората преминават 

границите на уважението към Божественото и изпадат в оскверняване, простете им, както и аз им 

прощавам. Ще позволя на светлината си да достигне и до тях. 

Духовен трус ще разтърси човечеството, както е предсказано, и тогава хората ще се събудят, за 

да се върнат при Мен. Пътят за това е проправен, необикновени изпитания и събития ще разтърсят 

света и ще бъдат като призиви за съд, призоваващи хората към обновление. 

14 Още днес ви уча да се молите с такава подготовка, че да можете да се обедините с молбите, 

които се издигат към Мен от народите. Давам ви сила на душата, така че в момент на изпитание да 

не се отчайвате и да не се чувствате бедни на интуиция. 

15 Давам ти словото си, за да говориш с истинска светлина в душата си и да знаеш как да се 

държиш в изпитанията и тежките кризи на житейския си път. 
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16 Благославям ви и ви казвам също, че навсякъде, където се споменава Въплъщението на 

"Словото", раждането на Христос, ще присъства любящата мантия на вашата Небесна Майка, която 

стана жена, за да може Бог да премине през нейната утроба, когато стана човек. 

17 Тъй като тя разбирала Учителя до голяма степен, трябвало да стане човешка майка, за да Го 

доведе на бял свят. 

18 Тя не е дошла само за да обича своя "Единороден син". Нейната божествена любов е 

универсална мантия на утехата, нейното присъствие по всяко време е нежност и застъпничество. 

Обърнете се към нея и ще намерите в нея стълба към небето, която ще ви отведе при Мен. 

19 Духът Ми влиза в домовете, утешава плачещите и изпълва всички сърца с мир. 

20 Духовното послание, което ви поднасям тази сутрин, е да ви подготви за последната година 

от моето проявление. 

21 Нося ти Моя мир, за да го донесеш по-късно на всички народи по земята. Защото мирът е 

най-висшата цел, към която трябва да се стремите. 

22 Мирът на душата е състояние, от което можете да разберете светлината на моята мъдрост и 

всичко, което обърканият ум не може да разбере поради липса на мир. 

23 Човек се нуждае от мир в душата си, от спокойствие в сърцето си. Но това богатство не се 

придобива със сила, нито може да се купи на някаква цена. Това е благодат, която човек придобива 

чрез постоянство в доброто. 

24 Поверявам ви семето на мира, възлюбени хора, за да го разпространите на земята. Но 

наистина ви казвам, че не сте единствените, които ще разпространят това семе. Защото в лоното на 

други общности - както в този народ, така и в други страни - има хора, които се молят за мир, които 

желаят благоденствие за своите съседи и които работят усърдно за постигането на тази цел. 

25 Блажени са всички, които в тази Трета епоха с нетърпение слушат моето вдъхновение от 

словото, моите духовни откровения. Защото, като обучават възприемателната способност на хората 

въз основа на тяхното развитие, те ще събират моите мисли и ще знаят как да ги проявяват в думи 

и дела сред своите ближни. 

26 Човекът носи в себе си безсмъртната сила на духа и ще може да се издигне от упадъка си 

чрез желанието за освобождение, чрез стремежа да се развие по-високо. 

27 Сега е времето, когато човек признава възможностите и силата на своята интелигентност. 

Той трябва само да позволи на душата си да използва тази сила до голяма степен, за да извърши 

делата, които Господ заповядва в Книгата на Своето учение. 

28 Сега вече знаете, възлюбени ученици, че за да може душата да се бори и да се изразява 

безпрепятствено, човек трябва да се отърси от хомота, да изкорени от сърцето си традициите и да 

се освободи от религиозния фанатизъм, както са направили всички онези, които са се издигнали по 

всички краища на земята. 

29 За всички тях съм подготвил кръстопът по пътя им, където трябва да се срещнат и да се 

признаят за братя и сестри по идеал, борба и вяра. 

30 Истина ви казвам, че по всички краища на света има разпръснати духовници - зрели хора, 

които ще донесат мир на човечеството. Но аз ви казвам, че обединението между спиритистите от 

цялата Земя няма да стане чрез организирането на нова църква, защото нейната сила няма да е 

материална. Тяхното единство ще бъде умствено, идеално и по отношение на работата им, и по 

този начин силата им ще бъде непобедима, тъй като те ще я черпят от Вечния източник, който е в 

Моя Дух. 

31 На всички тях вдъхвам Моята истина и ги търся, за да избягат всички нечистотии от сърцата 

и умовете им, тъй като те не трябва да се смесват с Моята светлина. 

32 Всички те са длъжни да гарантират, че спиритическото учение е обяснено и ясно 

разпознаваемо чрез техните духовни способности и не е замърсено от човешки философии. 

33 Дори в по-ранни времена хората са добавяли към моите откровения и учения свои възгледи 

за света, философии и теории, които са успели единствено да разделят и объркат човечеството. 

34 Искам тези, които са намерили пътя, да го преподават лесно и да улесняват своите ближни, 

за да не го проправят с камъни за препъване, както са правили мнозина, и по този начин да пречат 

на онези, които Ме търсят, да дойдат при Мен. 
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35 На привържениците на ритуализма - онези, които настояват да олицетворяват Бога във 

фигури, предмети и чучела, казвам, че ако не поемат по пътя на одухотворяването, те принадлежат, 

без да го осъзнават, към онези, които насърчават войните между народите, пренебрегвайки своите 

човешки братя. 

36 На всички вас казвам с истината, че Бог, в когото вярвате, е чист и в Своята божествена 

любов ви обича еднакво. 

37 Ако ви кажа истината и вие се почувствате обидени от нея, помнете, че не човек ви е казал 

това, а вашият Учител, който ви обича и ви показва грешките ви, за да ви спаси. 

38 Нима все още не сте осъзнали, че желанието за власт, фанатизмът и непримиримостта са 

като прилив, който, веднъж пуснат, не може да бъде спрян? 

39 Не се противопоставям на ничии убеждения, ако те се основават на истината. Въпреки това 

се боря с грешките в тези, в които са открити. 

40 Още сега се стремете към една и съща цел, като помирявате и хармонизирате душевния си 

живот. Нека никой не си мисли, че върви по по-добър път от брат си, нито че е на по-високо ниво 

от останалите. Казвам ви, че в часа на смъртта моят глас ще ви каже истината за вашето ниво на 

развитие. 

41 Там, в този кратък миг на просветление пред съвестта, мнозина получават своята награда, 

но мнозина виждат и как величието им изчезва. 

42 Искате ли да се спасите? Тогава елате при Мен по пътя на братството. Тя е единствената, 

няма друга, тя е написана в Моята върховна заповед, която ви казва: "Обичайте се един друг". 

43 Човечество: В тези дни, когато отбелязвате раждането на Исус, нека мирът да влезе в 

сърцата ви и да изглеждате като сплотено и щастливо семейство. Знам, че не всички сърца 

изпитват искрена радост, когато си спомнят за моето идване на бял свят по това време. Малцина са 

тези, които отделят време за размисъл и събиране и позволяват радостта да бъде вътрешна, а 

празникът на спомена да се случи в духа. 

44 Днес, както и във всички времена, хората са превърнали възпоменателните дни в светски и 

безсмислени празници, за да търсят удоволствия за сетивата, далеч от това, което трябва да бъде 

радостта на духа. 

45 Ако хората използват този ден, за да го посветят на духа, размишлявайки върху 

Божествената любов, чието неопровержимо доказателство е фактът, че Аз станах човек, за да 

живея с вас, наистина ви казвам, че вярата ви ще засияе в най-висшата част на вашето същество и 

ще бъде звездата, която ще ви покаже пътя, който води към Мен. Душата ти ще бъде толкова 

пропита от доброта, че ще обсипваш нуждаещите се с блага, утеха и сърдечност по пътя си в 

живота. Бихте се чувствали повече като братя и сестри, бихте простили на нарушителите си от 

сърце. Ще се почувствате изпълнени с нежност при вида на отхвърлените, на децата без родители, 

без подслон и без любов. Ще си помислите за народите без мир, където войната е унищожила 

всичко добро, благородно и свято в човешкия живот. Тогава твоята молитва ще се издигне чисто 

към Мен и ще каже: "Господи, какво право имаме на мир, докато има толкова много наши братя и 

сестри, които страдат ужасно? 

46 Моят отговор е следният: Тъй като сте почувствали болката на ближния си, молили сте се и 

сте състрадавали, съберете се в дома си, седнете на трапезата и се радвайте в този благословен час, 

защото Аз ще присъствам там. Не се колебайте да се радвате, дори и да знаете, че в този момент 

има много страдащи, защото наистина ви казвам, че ако радостта ви е искрена, от нея ще се излъчи 

дъх на мир и надежда, които ще докоснат нуждаещите се като въздишка на любов. 

47 Никой не иска да каже, че искам да залича от сърцата ви най-чистия празник, който 

празнувате през годината, когато отбелязвате раждането на Исус. Искам само да те науча да даваш 

на света това, което му се полага, а на душата - това, което й се полага; защото, ако празнуваш 

толкова много празници, за да отбележиш човешките събития, защо не оставиш този празник на 

душата, за да може, станала дете, тя да дойде да Ми поднесе своя дар на любов, за да постигне 

простотата на пастирите, за да Ми се поклони, и смирението на мъдреците, за да преклони шия и да 

поднесе знанието си пред Господа на истинската мъдрост? 
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48 Не искам да помрачавам радостта, която заобикаля живота на хората през тези дни. Това не 

е само силата на една традиция - това е, защото моята милост те докосва, моята светлина те 

осветява, моята любов те обвива като плащ. Тогава усещате сърцето, изпълнено с надежда, радост 

и нежност, изпълнено с нуждата да дава, да преживява и да обича. Но вие не винаги позволявате на 

тези чувства и вдъхновения да бъдат изразени в тяхната истинска щедрост и искреност, защото 

пропилявате тази радост в удоволствията на света, без да позволите на душата, заради която 

Изкупителят е дошъл на света, да изживее този момент, да влезе в тази светлина, да се пречисти и 

да бъде спасена. Защото Божествената Любов, която стана човек, вечно присъства на жизнения път 

на всеки човек, за да може той да намери живот в нея. 

49 Мирът на моя Дух се разстила като мантия от нежност над всички хора в тази нощ на мира, 

а най-любящата целувка, тръгнала от душата на Мария, достига и до всяко нейно дете. 

50 Вгледайте се внимателно, ученици, и ще разпознаете дара на любовта от вашия Бог всеки 

ден, докато вървите. 

51 В този ден на благодатта, когато отбелязвате благословената нощ, в която Месията стана 

човек, за да живее с вас, наистина ви казвам, че не само тук се представям и изявявам, но и се 

усещам по различни начини от всички. 

52 Подхождам по един начин към децата, по друг - към младите хора, а по друг - към 

възрастните. Аз чукам на вратите на всяка религиозна общност и оповестявам присъствието Си в 

нея според светлината на всяка общност. Но аз не оставям никого без посещение. 

53 Това е най-любопитният спомен от всичко, което имате за своя Учител. Сърцето на децата е 

изпълнено с радост, а това на старейшините е залято от мир и надежда в Спасителя. 

54 Вие, които имате благодатта да чуете това слово, сте сред малцината, които празнуват този 

празник без обреди, празнувайки го с най-чисто сърце. По този начин няма да можете да изпаднете 

в оскверняване, защото умът ви е стигнал до разбирането, че най-доброто възпоменание, най-

удовлетворяващото пред Господа, е това, което извършвате, когато прилагате примерите на 

Учителя в живота си, когато живеете според Неговото учение. 

55 Мислете за всички свои ближни, пренесете душата си върху цялата земя. Но мислете за тях 

с любов, с милосърдие, с желание да им донесете мир и наистина ви казвам, че вашите молитви, 

мисли и желания няма да бъдат безплодни. 

56 Подготвям ви пътя за времето, когато ще настъпи духовното пробуждане на човечеството. 

Изпитания, събития и призиви ще се случват по пътя на хората и ще им говорят за присъствието на 

Новата ера. 

57 Вече ви предупредих, за да не се отчайвате, когато виждате сблъсъка на светогледите между 

религиите и народите. Помнете също, че ви казах, че тази борба е необходима, за да настъпи 

съгласие, хармония и мир между хората. 

58 Тогава, когато борбата стане по-силна, ще видите, че хората търсят истината по своя 

собствена воля, и няма да се страхуват нито от заплахи, нито от осъждане. Тогава ще се появят 

пророци измежду народите, потиснати от своите господари и владетели. По това време моето 

учение ще засияе в цялото си великолепие и ще се разпространи по цялата земя благодарение на 

работата на моите нови ученици. 

59 Днес моето слово ви насърчава, а в същото време изпитанията дават твърдост на душата ви, 

така че да не се страхувате от ударите, обидите и предателствата. 

60 Мнозина от вас Ме следват с голяма горчивина, защото са се сблъскали с противопоставяне, 

неверие и подигравки в лоното на семейството си. Близките ви са се усъмнили в дарбите, които Бог 

ви е дал, и в мисията, която ви е изпратил да изпълнявате. 

61 Някои са изгонени от домовете си, други са принудени да емигрират в други страни. 

62 Казвам ви, че не сте единствените, на които роднините им не са повярвали. Припомням ви 

случая с Йосиф, сина на Яков, който бил продаден на търговци от собствените си братя, защото 

разбрали, че Йосиф е велик пророк, и му завидели. Но милосърдието на Господа покрива младежа 

с мантията Си, който, след като пристига в Египет като роб, благодарение на вярата и 

постоянството си в закона на предците си и облечен в Божията благодат и мъдрост, става съветник, 

министър и пророк на този народ, редом с фараона. 
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63 Душата на Йосиф е била вярна в добродетелта, а разходката му из този народ е оставила 

следа от благословии, изобилие, благоденствие и мир. 

64 Йосиф не е забравил баща си Яков, когото много обича, нито братята си, въпреки че те са 

нанесли срам в сърцето му, като са го продали и са предали синовната му любов. Но накрая 

настъпи моментът на божественото правосъдие. Ханаанските земи, където Яков живееше със 

синовете си, бяха опустошени от суша. Мизерията и гладът са обхванали тези земи, докато в 

Египет житниците са препълнени с пшеница. 

65 Братята на Йосиф, когото били забравили и смятали за мъртъв, тръгнали за Египет в търсене 

на жито, без да подозират пред кого ще се явят. 

Часът на справедливостта настъпи - но не за да накаже и унижи, а за да прости. Каква по-голяма 

справедливост можеше да има за онези, които са преценили погрешно и са наранили? 

Когато щедрият Йосиф се представя на братята си, той ги обсипва с благословии и прошка, а те 

се прекланят, разкаяни и засегнати, спомняйки си пророчествата за Йосиф, когато е бил дете, и се 

удивляват, когато виждат тяхното изпълнение. 

66 Разбирате ли, деца мои? Тогава останете непоколебими в дните на изпитания, устойте на 

разочарованията и самотата си, защото най-накрая ще удари часът на справедливостта и ще видите 

как същите тези, които са ви предали и подиграли, ще се появят пред вас разкаяни. 

67 Ще имате ли благородството на Йосиф да приемете и да простите на онези, които са ви 

обидили? Представете си образа на Йосиф, който стои и гледа братята си, които са коленичили и 

плачат от разкаяние. Този образ е отражение на моята любяща справедливост. Йосиф стоеше 

изправен заради добродетелта си, докато братята му, покрусени от покаянието си, бяха 

коленичили. 

68 Искам семето на Йосиф, детето на Израел, да присъства сред вас и да поникне. 

69 Исус, вашият Учител, също е трябвало да емигрира в Египет, когато едва е започнал да 

живее на земята. Това беше така, защото хората не можеха да усетят Неговото идване и когато се 

появиха знаци, че това дете е Месията-цар, обещан на този народ от Господ, хората се усъмниха в 

това, защото не беше облечено в царски дрехи, и оставиха очите си да блуждаят в неверие от 

мизерната ясла до селската конюшня, която според тях не беше легло и място за спане, достойни за 

един цар. 

70 Трябваше да потърся лоното на народ като Египет, защото хората, при които бях дошъл, не 

бяха в състояние да Ми дадат закрила. Но това не беше единствената болка, която сърцето ми 

изпита. 

71 Когато се върнах от Египет и след това заживях в Назарет, постоянно бях подиграван и 

нараняван от прояви на неверие и недоброжелателност. 

72 Там правех чудеса, демонстрирах милосърдието и силата си - и бях погрешно оценен. 

Никой от тези, които познаваха живота и творчеството ми отблизо, не вярваше в мен. Затова, 

когато дойде часът на проповедта, трябваше да 

На тръгване от Назарет казвам: "Истина ви казвам: никой пророк не намира вяра в родината си. Той 

трябва да я напусне, за да бъде чута думата му." 

73 Това не беше и последната болка, която изпих от чашата на страданието си. Липсваше още 

по-голяма болка - тази, която един от Моите трябваше да Ми причини, един от онези, които бяха 

яли на Моята трапеза и които бяха като Мой брат преди, - когато Ме продаде за тридесет жълтици 

на враговете на Моето дело. 

74 Аз също бях смятан за мъртъв, както Йосиф за своите братя. Но както онзи човек се яви 

пред ужасените очи на онези, които го бяха забравили, така и аз се явих, но като духовно същество, 

пред очите на изумените си ученици, на които доказах, че не съм мъртъв. 

75 Аз съм тук, в Моето царство, и очаквам пристигането на всички онези, които са Ме 

забравили - всички онези, които са Ме предали и са се подиграли с Мен. 

76 Тук съм и очаквам всички, за да ги прегърна с безкрайна любов. 

77 Обръщам се към вас в едно от последните сутрешни посвещения, тъй като вече наближава 

последната година от моето провъзгласяване. Още няколко дни, още няколко часа и годината, 

обявена от Мен и страхувана от Моя народ, ще започне сред вас. 
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78 Ще имате ли необходимата подготовка, за да приемете в сърцата си всичко, което съм 

предвидил да излея върху вас? 

79 Ще ти предложа словото Си, ще представя пред теб делото Си и то ще бъде като блестяща 

трапеза на угощение. 

80 Аз ще бъда в средата на масата, а на нея ще има най-добрите плодове и най-вкусните храни 

на духа. Вратите на къщата ще бъдат отворени, за да не остане никой настрана от празника. 

81 От тази трапеза ще излезе новото послание за народите, Благата вест, която събужда хората 

- светлината, която прави видимо сред човечеството безсмъртното семе на Духа. 

82 Чистотата на Авел, вярата на Ной, послушанието на Авраам, силата на Яков, вдъхновението 

на Давид, мъдростта на Соломон, правдивостта на моите пророци, възвишеността на моите 

апостоли, одухотвореността на Йоан ще заблестят. 

83 На хората няма да им се налага да носят дреха като тези, нито да се различават външно от 

останалите, дори няма да им се налага да произнасят името Ми, защото Аз ще разпръсна семената 

на светлината, истината, знанието, любовта и справедливостта по всички пътища на живота ви. 

84 Давам ви това учение като духовен дар. Пазете го в сърцето си като спомен за едно от 

последните поучения, които вашият Учител ви даде по повод паметния час, който празнувахте, 

относно моето раждане като човешко същество. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 300 
1 Ти усещаш моето присъствие в тишината на сърцето си и се изпълваш с радост, когато 

словото ми слезе, за да те просвети със светлината на духовното познание. 

2 Възстановете душата си, възлюбени ученици, тъй като много сте плакали по пътищата на 

живота. 

3 Тук съм с теб и ти давам сили да се бориш за вечния мир на душата си. Но наистина ви 

казвам, че още преди човечеството да Ме познае, Аз вече ви просветлявах от безкрайността и 

говорех на сърцата ви. Защото, понеже съм едно с Отца, винаги съм бил в Него. Трябваше да минат 

векове над човечеството, докато светът Ме приеме в Исус и чуе Божието Слово, макар че трябва да 

ви кажа, че не всички, които чуха Моето учение по онова време, имаха необходимото духовно 

развитие, за да усетят присъствието на Бога в Христос. Затова трябваше да избера измежду 

призованите онези, които трябваше да свидетелстват вярно за истината. За останалите Моето 

учение беше трудно приложимо по онова време, защото в сърцата им преобладаваха 

идолопоклонството и езичеството. Но словото на любовта е написано с незаличими букви в 

съзнанието в очакване на поколенията, които ще прегърнат кръста на своя Учител. 

4 Тогава не само дванадесет ученици и няколко народа тръгнаха по моята пътека на любовта, 

но и народи и нации, които промениха своите обичаи, своя живот и своето поклонение на Бога. 

Казвам ви това, защото днес, когато преживявате зората на едно ново време, душата ви е 

достигнала до светлината на едно ново послание. 

Не всички, които са видели и чули, ще разберат същността и значението на това откровение. 

Докато някои са достатъчно развити, за да приемат тази светлина, други - въпреки че искат - няма 

да могат да разберат много учения, които ще видят забулени в мистерия. 

Но времената ще минат, на земята ще дойдат нови поколения и светлината, която в дните на 

моето провъзгласяване получиха само малцина, ще засияе в съзнанието на големи маси, велики 

народи и нации. 

5 Тези, които са Ме приели в душите си в този момент, ще останат тук като Мои ученици и 

ще бъдат отговорни за това божествено наследство, което ще се предава вярно от поколение на 

поколение, докато не дойдат онези, сред които спиритизмът ще разцъфти като учение за мир и 

мъдрост. 

6 Кои са моите ученици в този момент? Всички, които обичат тази дума и я носят. 

7 Мнозина съм повикал и поканил на трапезата Си, за да вкусят от Хляба на живота, най-

добрата храна. Искам те да бъдат избраните, защото полетата, които очакват семената, са много 

обширни. 

8 Хора: Много пъти съм ви казвал да "бдите", да изучавате и да бъдете подготвени, защото 

няма да бъдете в неведение за всички времена. Наближава денят, в който твоите събратя ще 

открият съществуването на този народ, който е чул гласа на Господа в уединението и смирението 

на едно място за срещи, и ще искат да знаят какво се е случило, какво е било Моето послание и 

какви доказателства съм ти дал за Моята истина. 

9 Мъже и жени от всякакъв вид ще чукат на вратите на сърцата ви в желанието си да получат 

свидетелството ви. Не смятате ли, че е редно това свидетелство да бъде ясно, за да могат вашите 

събратя да имат ясна представа за това какво е било моето проявление, тъй като те не са имали 

щастието, което този народ тук е имал, да чуят моите учения чрез интелекта на носителите на 

гласове? 

10 Ако прекарвахте част от времето си в размисъл върху Моето Слово, нямаше да има нужда 

да слизам, за да ви обяснявам ученията си. Защото тогава медитацията, размислите и вътрешното 

ви самоизследване ще ви помогнат да разберете степента на вашата отговорност. 

11 Времето, което Ми остана да ви говоря в тази форма, е много кратко и тъй като вие много 

бавно разбирахте, трябваше да ви помогна, като разширя докрай учението Си. 

12 Разберете, че свидетелството, което ще дадете за Мен, не се ограничава до повтаряне на 

Моите думи пред ближните ви - не, това е лесно и не изисква особена подготовка. Достатъчно е 

само да запазите тази дума в паметта си или в писмени документи, за да я повтаряте, както казах. 
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Но ако смятате, че трябва да дадете истинско свидетелство с делата си на любов, които правят 

същността на словото ми осезаема, тогава го обяснете едновременно задълбочено и по прост начин 

и го докажете чрез дела, които надхвърлят човешките. Тогава ще трябва да разберете, че трябва да 

постигнете истинско одухотворяване, за да можете с право да се наричате "свидетели на Моето 

Слово в Третата епоха". 

13 С каква кротост ще се поклонят и най-големите съмнители на истината, ако вършите с тях 

делата, на които ви научих! 

14 Ако наистина изпитвате любов към ближните си и искате те да споделят вашата милост, 

помислете внимателно върху това учение и се подгответе за битката с най-голямата искреност, на 

която сте способни. Тогава с право ще бъдете наречени "Свидетели на Бога в третата епоха". 

15 Наближава вашият час, хора, когато всеки от вас ще поеме своята мисия и ще я изпълни с 

истинска любов към ближните си. 

16 Докато аз подготвям заминаването си, вие трябва да подготвите духовната си работа в света. 

17 Виждам, че изпитвате угризения, защото не сте успели да запазите в паметта си Моите 

учения, и че се страхувате, че ще трябва да се изправите пред хора без аргументи в подкрепа на 

тази истина. Но Аз ви казвам, че не трябва да се страхувате. Защото, когато се подготвям за 

заминаването си, когато настъпи времето, ще заповядам в лоното на този народ да бъде създадена 

книга, съдържаща ученията и революциите на Третата епоха, за да може тази книга да попадне в 

ръцете на множество хора, които ще намерят в нея моите доктринални беседи, ще ги изучат и ще се 

подготвят да свидетелстват за моята истина. 

18 Много важни и полезни ще бъдат писанията, които ще съхранят думите ми. Защото едва 

след моето заминаване ще можете наистина да се посветите на изучаването му. 

19 Чрез тази книга онези, които са слушали Моето учение, но са забравили много уроци и 

пасажи, ще си спомнят с умиление и наслада моментите, когато са получавали божествени 

послания от Мен. А онези, които не са Ме чували, ще се удивят на смисъла на Моите учения и ще 

съзрат Царството небесно там, в Безкрая. 

20 След като ученикът е преминал през задълбочено и добросъвестно изучаване и е постигнал 

одухотворяване, той вече няма да се нуждае от материалната книга. Защото във всеки момент, 

когато се подготвя, устните му ще повтарят точно моите думи, вдъхновени от неговия дух, в чието 

съзнание те ще останат записани завинаги. 

21 Бъдете благословени - вие, които сте гледали в очакване на този момент, защото ще се 

освежите в дух и в истина. Ще се издигнете в света на светлината, откъдето ще се върнете 

укрепнали. 

22 Тогава, когато идвате по този начин, жадувайки за Моето Слово, вие се освобождавате от 

всичко, което принадлежи на света. Ела при Мен и изпий чашата на божествената същност. 

23 След като сте участвали в духовната трапеза, животът в света ви се струва по-поносим, 

кръстът - по-лек, изпитанията - по-леки. 

24 Да, деца мои, който се опира на духовна тояга, не се уморява. Който гледа нагоре към 

небето, не пада на земята! 

25 О, ако знаехте колко много същества, изпълнени със светлина и любов, ви следват от 

духовната долина, помагат ви и ви вдъхновяват! Но как можете да ги помолите да ви помогнат, ако 

не правите това, което ви идва наум? 

26 Ако искате ясно да усещате влиянието и помощта на онези, които изпитват милост към вас, 

трябва да имате вяра, послушание към техните подтици, доверие, чувствителност и добро 

разположение на душата за молитва. Тогава ще можете да преживеете чудеса в житейския си път. 

27 Моето Слово прави твоето закоравяло сърце, измъчвано от страдание, любящо. Когато 

станете учители на своите ближни, вие също трябва да ги насърчавате с думи на утеха и дела на 

любов. 

28 Кой няма да бъде убеден пред доказателствата за искреност, любов и истинност? Кой от вас 

не си спомня фразите, с които го посрещнах в първия ден, когато чу словото Ми - онзи незабравим 

глас, чиято нежност и неповторимост го накараха да Ме разпознае? 
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29 Прощавам ви прегрешенията, но в същото време ви поправям, така че да изгоните егоизма 

от сърцата си, защото той е една от слабостите, които теглят душата най-дълбоко надолу. Докосвам 

ви чрез съвестта, за да помните задълженията си сред братята и сестрите и да сеете дела на любов и 

прошка по пътя си, както ви учех през Втората епоха. 

30 Тежък беше кръстът на Христос, много горчив и мъчителен беше пътят, много каменисто 

беше изкачването, но въпреки това, забравяйки собствената си болка, Аз утешавах страдащите и 

благославях палачите Си. 

31 Вие, хората, чийто дух е получил светлината на Трите времена: Осъзнайте колко много 

нещастия и страдания има. Необходимо е човечеството да се изпълни с любов. Посявайте ги с 

добри дела, просвещавайте ги с вяра и надежда, преизпълвайте ги с мир. 

32 За тази работа ще са достатъчни Моята сила и Моята любов. Но тъй като сте създадени, за 

да се научите да се обичате един друг, е необходимо да се появи народ, който да бъде като огромна 

армия от войници на одухотворяването, от верни пазители на Моя закон, за да може да наложи 

Моята истина срещу многото лъжливи неща и да запали светлината в мрака. 

33 Скоро в света ще избухне нова война. Това ще бъде война, каквато човечеството не е 

преживявало - война на светогледи, философии, доктрини, идеологии, вярвания и религии. 

34 Хора: Трябва да сте подготвени за този момент и да се обадите на децата си, за да ги 

събудите. 

35 Вълната на материализма ще се надигне и ще се превърне в бурно море, море на страдание, 

отчаяние и страх от човешката несправедливост. Само една лодка ще преплува това море от 

страсти, желания и омраза към хората и тази лодка ще бъде лодката на моя закон. Благословени са 

онези, които са силни, когато настъпи това време! Но горко на онези, които спят! Горко на слабите! 

Горко на народите, които са се доверили на основите на религиозния фанатизъм, защото лесно ще 

станат жертва на тези бушуващи вълни! 

36 Не предвиждаш ли битката, о, човечество? Не ви ли подтиква Моето Слово да се подготвите 

да се защитите, когато настъпи часът? Светлината Ми е във всички, но я виждат само онези, които 

се молят, които се подготвят. Моята Светлина ви говори чрез предчувствия, вдъхновение, 

интуиция, сънища и пръстови отпечатъци. Но вие сте глухи за всеки духовен призив, безразлични 

сте към всеки божествен знак. 

37 Скоро ще видите как думите ми се изпълняват и ще свидетелствате, че всичко това е било 

истина. 

38 Моето учение и Моето име ще бъдат цел на всички атаки и преследвания, те ще бъдат 

причината враговете на истината да ви преследват. Но моето учение ще бъде и светлинният меч на 

онези, които се изправят и защитават вярата, и ще бъде щитът, зад който невинните ще намерят 

защита. Името ми ще бъде на всички устни, благословено от едни, прокълнато от други. 

39 Всички способности на човека ще бъдат разгърнати: интелектът, емоциите, страстите; 

духовните му способности ще бъдат будни и готови за борба. 

40 Какво объркване ще настъпи тогава! Колко много от тези, които са смятали, че вярват в 

Мен, ще трябва да се убедят, че това не е била истинска вяра! В много домове и сърца лампата на 

любовта и надеждата ще бъде угасена. Децата и младежите няма да имат друг Бог, освен този на 

света, нито друг закон, освен този на земята. 

41 Пред лицето на този хаос ви питам, хора: Каква мисия ще изпълните тогава? Ще скриеш ли 

този скъпоценен камък, който ти поверих? ще затворите ли книгата на Моите учения и така ще 

отхвърлите властта, която ви дадох като Мои ученици? Не, възлюбени хора, Аз ви подготвих, за да 

не бъдете изненадани от вихрушката, и ви насърчих, за да не се уплашите от красноречието или 

знанията на онези, които се борят с вас. Книгите, заглавията и имената са човешка суета. Но това, 

което ще проповядвате, са вечни истини. 

42 Сред вас е настъпило движение на объркване, което е предизвикало раздори, осъждания и 

дискусии помежду ви. Беше необходимо това изпитание да засегне хората, за да се събудят онези, 

които са заспали, и вие най-накрая да откриете определението на Моето дело. 

43 Не се страхувайте от тази вътрешна борба, хора. Отново ви казвам, че това е необходимо за 

вашето пробуждане, защото вие създавате нов култ от рутината и традициите си. Но наистина, 
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казвам ви, спиритизмът е напълно чужд на всякаква рутина, навик, традиция или външна 

церемония. 

44 По време на това изпитание, което ви изненада, някои се събудиха с убеждението, че не сте 

осъществили истинско одухотворяване. Те ще трябва да се оттеглят за известно време, тъй като 

хората в мнозинството си ще се придържат към своите обичаи и традиции, които в крайна сметка 

ще считат за закон. 

След това в борбата ще настъпи пауза, за да могат тези хора да медитират и да размишляват 

вътрешно, да наблюдават и да придобият опит за себе си. Защото след това битката отново ще 

избухне с най-голяма сила, така че същността на моето учение да заблести и моето дело да бъде 

разбрано в цялата му чистота и духовност. 

45 В този втори тест мнозинството ще бъдат онези, които отварят очите си за истината, а 

останалите с техните култови действия, неподходящи за моята работа, ще трябва да се оттеглят от 

средата на своите братя и сестри, докато не стигнат до разбиране, до поправяне и не могат отново 

да се присъединят към хората. 

46 Осъзнайте, че е необходимо изпитанията да ви разтърсят и събудят. Защото не бихте 

нарушили рутината си сами. 

47 Хармонията и мирът, които съществуват сред вас, са видими само докато истинската 

духовност навлезе в сърцето ви. Но първо ще бъдете изпитани и пречистени по много начини. 

Знайте, че сте оставени като свидетели на Моето слово, дадено в това време, и че 

свидетелството ви не трябва да бъде фалшиво, а вярно, доколкото сте в състояние да го предадете. 

48 Днес болката е тази, която ви пречиства. Утре това ще бъде вашето одухотворяване! 

49 Ако след завършването на моето учение и след като преминете през изпитанията си, 

объркването и болката продължат да съществуват сред вас, вие няма да имате оправдание за това 

пред Мен и ще понесете по-голямо изпитание от това, през което преминавате в момента. Обичате 

ли истината? Жадувате ли за мир? След това следвайте Словото Ми с искреността, която то 

изисква, и душата ви ще намери пътя, който води към хармония. 

50 Разберете, че в този момент Аз ограничих Своята светлина и откровения, когато се изявих 

чрез тези носители на глас, точно както ограничих Себе Си, когато говорих чрез устата на 

пророците в миналите времена. 

51 Едната и другата изпратих в часовете на изпитание за човечеството, когато то беше на ръба 

на бездната или унищожението. 

52 И тези, чрез които направих така, че словото Ми да се чуе в тази Трета епоха, са пророци, от 

чиито устни звучи гласът, който събужда спящия и предупреждава заблудения. 

53 Словото на пророците е като ярък звук на тръба в мрака на всеки век. Мнозина са го чували, 

но не всички са му вярвали. Защо хората не искат да чуят гласа на пророците? Защото те винаги 

говореха за предстоящи събития и обявяваха Божественото правосъдие. Те винаги са казвали: 

"Молете се, бдете, покайте се, изчистете се от петната си, покайте се." 

54 Пророците от първите времена са били интуитивни, устата им са съобщавали за много 

събития, които не са знаели. Те не знаели, че Христос съществува, но въпреки това всички 

говорели за Него. Ще минат векове, преди Спасителят да се появи на света, но пророците вече са 

казали какво ще бъде Неговото пристигане, живот и смърт като човек. 

55 Колко много светлина сте получили като нови ученици и същевременно като пророци на 

Третата епоха! Сега започвате да доказвате интуицията си, като посещавате различни провинции и 

народи и разговаряте с жителите на всяко място според техните нужди, разбирания и развитие. 

56 Някои ще се вслушат в гласа ви, други ще ви се подиграват. Но не бива да спирате да 

проповядвате покаяние, което е обновление, молитва, която е покаяние и вяра, милосърдие, което е 

израз на братство и любов. 

57 Не забравяйте и винаги осъзнавайте, че от вашия праведен и добродетелен живот зависи 

вярата, която вдъхвате на ближните си, т.е. че те ще ви изследват и наблюдават дори в личния ви 

живот, за да търсят в делата ви потвърждение на учението, което проповядвате. 

58 Бъдете смирени, прости, скромни, но винаги проявявайте твърда вяра и непоколебима 

ревност. 
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59 Този народ, повереник на моето откровение в тази Трета епоха, все още не се възприема 

като носител на светлина. Но няма да мине много време, преди човечеството да се заинтересува да 

узнае истината за моето завръщане и всичко, свързано с моето проявление. Те ще дойдат да ви 

разпитват и вие трябва да сте подготвени за това. 

60 Истина ви казвам, че дори в най-враждебните медии ще се намери някой - дори да е само 

едно сърце - който ще се отвори, за да приеме думите ви. 

61 Одухотворявайте се и развивайте дара на вътрешното слово, тогава няма да се колебаете в 

битка или в моменти на изпитание. 

62 Днес светът не те познава, но истина ти казвам: ще дойде ден, когато народите ще те 

очакват с нетърпение. Това ще се случи, когато големите изпитания и катастрофи се почувстват в 

страните и се знае, че спиритистите имат власт над чумата и непознатите болести. 

63 В техния лагер ще има болни, които ще очакват идването на пратеника и работника на Исус, 

който ще дойде да ги "помаже" с балсама на сърдечността и милосърдието. Ще има домове с 

отворени врати, които ще очакват учениците, които с присъствието си ще донесат мир и светлина в 

тези сърца. 

64 Сегашните поколения, които бяха слепи за знаците, които ви дадох, които приписваха 

всичко на случайността, ще вникнат в значението на събитията, които съпътстваха моето 

пристигане, моето присъствие по време на моето проявление и приключването на моето слово, и 

ще трябва да кажат, че те наистина са били знаци, обещани още в миналото. "Нито един лист на 

дървото не се движи без волята на Отца" - ще кажат те и думите им ще отговарят на истината. 

65 Възлюбено човечество, ти си Моята дъщеря, която искам да спася, която посетих в 

пустинята и утеших в нейния затвор. Почувствайте Моето присъствие и ви казвам, че нищо повече 

няма да ви липсва. 

66 Доверете се, имайте надежда! Изпитанията бяха големи, дните на твоето изкупление - 

дълги. Но скоро ще видите по-чист път пред себе си, скоро ще имате мира, за който толкова много 

сте мечтали. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 301 
1 Радвайте се на Моето слово, о, души, които Отец очаква с такова нетърпение и заради които 

Той дойде на света и проля кръвта Си! 

2 Тези тълпи тук се състоят от вярващи и невярващи, но всички те са души, които жадуват за 

любов, жадуват за светлина и истина. Докато тези, които имат вяра, се хранят и укрепват, 

невярващите отхвърлят хляба на вечния живот и трябва да търпят глада и жаждата си. Това са 

души, объркани от живот в материализъм, невежество и фанатизъм, които не могат да забравят и 

след това разпознават и усещат моето присъствие. Това са сърца, които се страхуват от човешките 

присъди. Как биха могли да се концентрират върху висотата на душата си, за да усетят същността 

ми, когато мислят за това какво ще кажат другите за тях? В крайна сметка те ще кажат, че Моето 

присъствие не е истинско на тези места, докато в действителност те са тези, които, макар и да 

присъстват, не са били с Мен, защото душата им е останала там, където са я задържали мислите, 

интересите, тревогите и страстите им. 

Дойдох много добре, бях много добре с вас, защото винаги мисля за тези, които се нуждаят от 

Мен - за тези, които пият чашата на страданието и ядат хляба на робството и унижението. 

3 Хората не искат да вярват, защото им липсва воля да преодолеят суетата и фанатизма си. От 

друга страна, има и такива, които искат да повярват, но не могат, защото нещо, което съществува в 

тях, ги заблуждава и им пречи да открият и да се насладят на истината на моето послание. 

4 Мислиш ли, че изоставям тези Мои деца? Мислите ли, че когато Ми обърнат гръб и се 

отклонят от пътя, по който ги призовах, ще ги забравя? Не, хора. Моят Дух ще ги следва неуморно, 

ще им помага да преодоляват препятствията, ще ги изпитва, ще им доказва по много начини, че 

това, което са чули в Моето Слово, е било правилно, че Моят призив е бил истина. Всички те ще се 

завърнат, някои по един начин, други по друг - едни по едно време, други по друго. Но аз винаги 

ще бъда там, за да ги приема с любов. 

5 Предлагам ви хляба и виното на Духа, яжте и пийте, хора. Вземете храната на Третата епоха 

и се хранете с нея. Блажен е онзи, който яде от този хляб, защото той ще се събуди, ще отвори 

очите си за светлината и ще излезе от застоя си. 

6 От дълго време ви говоря под тази форма, но е близо денят, в който ще затворя тази глава от 

учения и откровения. Но работата ми няма да приключи тогава, нито пък божественото ми учение. 

Но този период на духовна подготовка все пак ще приключи. 

7 Хората, които през това време са чули гласа на своя Отец чрез Носителя на гласа, ще 

останат на земята с мисията да говорят на хората и да свидетелстват с делата си за напътствията, 

които са получили. 

8 Моето Слово съдържа любов и милост, откакто започна да се проявява в тази Трета епоха. 

И все пак, въпреки че смисълът му е съдържал справедливост, призовавал ви е да си дадете сметка 

и ви е поправял, сега, когато краят му наближава, разберете как справедливостта му се засилва и в 

същото време нежността му прониква в сърцето ви. 

9 Искам да намерите в моите последни поучителни беседи цялото насърчение, от което ще се 

нуждаете в борбата. Искам да ти оставя небесен вкус в сърцето ти и в него да не остане никаква 

горчивина, така че винаги да си спомняш за Мен с любов и думите Ми да излизат от паметта ти 

като призиви за съживление, като благословии, като вдъхновение и балсам. Тогава ще си спомняте 

за това време на обучение с вътрешна емоция и когато разберете, че Учителят наистина е бил този, 

който е разпечатал печатите на Книгата на живота и я е отворил пред очите ви в Шеста глава, ще 

разберете, че Илия е бил този, който е взел ключа, за да отвори портите на Третата епоха, която е 

Епохата на Светлината и Духа. 

10 За да може да се укрепи вярата на човечеството в познанието за духовното съществуване 

отвъд материалния живот, в миналото ви бяха дадени някои проявления на пратеници на Отца, на 

които дадохте името "ангели". 

Тези ранни прояви бяха последвани от някои дела, които извърших чрез Исус, за да ви позволя 

да навлезете малко повече в Моята тайна съкровищница. От тях ви напомням следното: 

Присъствието на светлинни същества, които възвестяваха за Моето пристигане на земята; 
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влиянието на объркани духове върху хората, наричани "обладани"; излизането на душата от тялото 

и завръщането й в него, доказано от Мен в момента на "преображението"; и материализирането на 

същества, които не са се издигнали в истинското си царство, защото ги е обграждал мракът на 

невежеството, като тези, които се проявиха в Йерусалим в деня на Моето разпятие. 

11 Колко дълбоки са били тези уроци! Но хората, които не искаха да разпознаят съдържащата 

се в тях светлина, подобно на лицемерните свещеници и фарисеи от онова време, приписваха 

цялото духовно познание на зли сили. Не казваха ли тогава, че Исус е изцелил обсебените чрез 

договор с дявола? По същия начин в този момент, когато идвам в духа - защото това е истинската 

Ми същност - за да ви дам друго учение за живота на духовната душа, но по-подробно, по-ясно и 

по-дълбоко, където можете лично да изпитате това, което съм ви разкрил. 

12 Някои смятат, че това, което съм дал на този народ през настоящата епоха, е твърде голямо 

с оглед на проявлението Ми чрез човешкия интелект и този на духовния свят, който е използвал 

същите средства. За други това, което са получили до днес, е толкова голямо, че смятат, че вече не 

може да бъде надминато. 

На това трябва да ви кажа: това, което сте получили и изпитали в този момент, е едва ли не 

малка представа за онова, което спиритистите ще изпитат в бъдеще, когато, преодолявайки всички 

предразсъдъци и освобождавайки душата и ума, те ще постигнат по-голям напредък от вашия. 

Кой би могъл да спре хода на тези митинги, насрочени за утре, тъй като те ще бъдат адаптирани 

към еволюцията на човечеството? Глупави и неразумни ще бъдат онези, които се противопоставят 

в своя сляп фанатизъм. 

13 Всяка епоха е донесла на човечеството нови и прекрасни знания за ума и душата. Всички 

вие се пригответе да приемете моите божествени послания, защото новото време е отворило 

вратите си и има много неща, които трябва да осъзнаете и да узнаете. 

14 "Милосърдие и пак милосърдие към ближните си" - ви каза Илия по това време. Но бедните 

хора се питат: Какво бихме могли да дадем, след като нямаме нищо? 

Вярно е, че не притежавате нищо. Но ако трупаш благодатта и знанието, които ти давам в 

Моето Слово, и ако разгръщаш даровете, с които съм изпълнил душата ти, ще можеш да даваш 

вечно и никога няма да видиш богатството си изчерпано. 

15 Ето някои от предимствата, които Моят Дух ви е дал: Лечебен балсам, който да излекува 

всяка телесна болест и да премахне всяка душевна скръб; вечен мир за теб и да го дадеш на този, 

който не го носи в сърцето си; светлина на душата, която да осветява пътя ти, да направлява 

стъпките ти и да те вдъхновява с благородни мисли и възвишени произведения на интелекта, за да 

проникнеш в науката. 

Предлагам ви духовна молитва - тази, която ви довежда до контакт с Божественото и ви прави 

предаватели или инструменти на моите послания и откровения. 

Също така съм излял върху духа ви дарбата на пророчеството, от която идват интуицията и 

предчувствието, тъй като чрез нея ще можете да разпознаете предварително нещо от пътя, който 

всеки от вас трябва да измине. 

16 Тези и други дарове са ви поверени. Кой би могъл да твърди, че е нуждаещ се, макар да 

притежава толкова много благодат? Кой ще се откаже да проявява милосърдие, колкото и да е 

беден откъм това, което принадлежи на света, въпреки че носи в душата си такова славно 

наследство? Остава само сърцето ти да се отвори при контакта с моето божествено излъчване, 

както се отварят чашките, когато върху тях се спуска ласкава роса. Тогава ще се почувствате 

достатъчно силни, за да се изкачите по трънливия път, и ще можете да дадете на всеки, който се 

приближи до вас с желание за полза. Защото тогава ще бъдете изпълнени с Моя дух. 

17 Във Втората епоха ви дадох най-ясния и най-ярък пример за това, че не е необходимо да 

притежаваме благата на света, за да можем да проявяваме милосърдие, и че ако човек има сърце, 

изпълнено с любов към всички, и е готов да съчувства на страдащия и да го утеши, могат да се 

случат чудеса. 

18 Аз умножих хляба, когато той беше оскъден, превърнах водата във вино, върнах здравето на 

болните, освободих беззащитните обладани, дадох нов живот на мъртвите, с една дума смекчих 
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твърдите сърца и изпълних душите със светлина. Вие също ще можете да направите нещо или 

много от всичко това, ако се подготвите. 

Тъй като направих тези неща като пример за вас, това е доказателство, че и вие можете да ги 

направите. Ето защо, ако се чувствате твърде незначителни и тромави, за да ги направите, 

разпознайте Ме отново сред вас, докато събуждам всички дарби и способности на вашето 

същество, така че никога повече да не казвате, че сте бедни. Защото по този начин оскърбявате своя 

Отец, който ви е дал всичко, за да можете да Го достигнете. 

19 Не забравяйте, че Илия ви е казал: "Помилвайте и пак помилвайте ближните си", особено 

защото знаете, че притежавате и можете да дадете много. 

20 Манната на Третото време се спуска върху вас, без да докосва земята, защото е погълната от 

душата ви. 

21 Хора, вие сте огледалото на човечеството и затова ви приемам по пълномощие. Тук, сред 

вас, откривам болка, слабости, липса на вяра, разногласия, разделения и войни. Това, което ви 

говоря, го казвам за всички, а това, което сега давам на малцина, утре ще го предадете на ближните 

си, защото посланието Ми е за всички хора. 

22 Не ви виждам обединени и не бихте могли дори днес да тръгнете да разпространявате 

словото ми, защото съвестта ви не би ви позволила да проповядвате обединение и хармония, 

докато не знаете как да ги запазите. Но скоро ще дойде времето, когато всички деца на този народ 

ще се обединят, за да разпространят моето учение като знаме на мира, братството и духовността. 

23 Много сте се лутали по пътя на живота, но сега е дошло времето да започнете завръщането 

си. 

24 Изминал си дългия път на опита. Тази невинност, която е слепота и невежество, изчезна, 

когато достигнахте светлината на опита. Освен това вие сте се опетнили и за това има изпитания и 

болка, които да ви измият и пречистят. 

25 Невежият човек е сляп, той не разбира нищо и не знае как да се върне при Отца. Този, който 

е натрупал опит, познава пътя и знае къде отива. 

26 С това лесно ще разбереш смисъла на болката, житейските изпитания, изкушенията и всяка 

трудна и горчива опитност, която трупаш по време на дългите странствания, за да може душата ти 

да постигне съвършенство. 

27 Това е обяснението защо животът ви създава толкова много проблеми, които трябва да 

разрешите, за да продължите напред. 

28 Затова е необходимо да дойда при вас, за да ви кажа тази истина, защото само така можете 

да се въоръжите с надежда и идеализъм. Ако не ви повтарям постоянно Проповедта на планината, 

ще загубите смелост да живеете, защото вече няма да осъзнавате смисъла на борбата за живот и ще 

се оставите да бъдете победени от болката, защото вярвате, че сте обречени да страдате вечно. 

29 Искам да бъдете Мои ученици, но вие продължавате да бъдете Моите малки деца. Колко 

често ви чувам да Ми казвате: "Отче, защо ни изпращаш толкова много нещастия? Защо не 

отговаряш на молитвата ни? Отче, Ти не си ни чул." 

30 Чувам оплакването ти и ти казвам: Винаги съм приемал молитвата ви, но не винаги трябва 

да ви давам това, което желаете, точно в момента, в който го поискате, нито пък то ще бъде според 

вашето желание, а според Моята воля. Твоята задача е да разпръснеш мантията на молитвите си, да 

осветяваш пътищата с добрите си мисли и да премахваш мрака, за да бъдат ближните ти 

подготвени, когато дойде моментът Аз да им изпратя Моя мир. 

31 Не външният триумф има стойност пред моето правосъдие, а вашите усилия. Защото чрез 

него ще постигнете развитие, опит и съвършенство. 

32 Именно на вас поверих задачата да носите светлина навсякъде и ви казах, че трябва да 

бъдете като факли, където и да сте. Кои тогава ще бъдат синовете на вярата, които ще преместят 

планините и ще просветят земите? 

33 Ако разбирахте всичко, което съдържа Моето Слово, щяхте да тръгнете с твърда крачка и 

бързина да разпространявате доброто, което то съдържа. Ще гледате със съжаление на децата, без 

нежност и без възпитатели, защото родителите им са починали. 



U 301 

147 

34 Бихте погледнали милостиво на младежите, които живеят без идеали, защото хората са 

убили вярата на сърцата, които едва са се отворили за живота. 

35 Сега разбирате ли какво представлява факелът, за който ви говоря, и идеалът, който ви 

вдъхнових? 

36 "Да, Учителю - отговаря Ми твоят Дух, - ние разбрахме, че факелът е светлината на твоето 

учение, която разсейва мрака на тази толкова дълга нощ, в която е потънало човечеството." 

37 Бъдете благословени, деца мои, защото и вие ще можете да чуете гласа на онези младежи, 

които питат: "Къде е Бог? Какво е небето и какво е вярата?" 

38 Ваш дълг е да отидете при малките си братя и сестри и да им дадете напътствия по пътя на 

живота, чиято посока са изгубили, да им говорите за Отец, да им кажете, че е достатъчно малко 

одухотворяване, за да усетят моето присъствие, което ще им даде кураж и сила да не се оставят да 

бъдат повлечени към гибел. 

39 Вашата задача е да кажете на сираците, че тяхната Майка не е далеч, че нейната мантия от 

нежност и закрила ги е покрила от момента, в който са загубили на земята тези, които са били 

тяхна опора и убежище. Ще ги научите да откриват тази небесна топлина навсякъде. 

40 Всеки, който е силен по пътя на живота, аз правя отговорен за бедните сираци, за онези 

деца, които не са защитени от мъжете, които се скитат по улиците и копнеят за майчина любов. 

41 По същия начин ви каня в Моето царство на мира, за да можете да се възстановите от 

битката, в която живеете сега. Аз ви уча да облекчавате бремето на кръста си, като възприемате 

житейските изпитания в истинския им смисъл, за да не страдате безсмислено, а само да се учите, да 

трупате опит и истински да се пречиствате. 

42 Подхранвайте се със здрави и святи радости, радвайте се на присъствието на децата, в които 

вече живеят душите, които обявих на човечеството за този път, и чиято мисия на мир и светлина се 

разкрива в начина им на действие още от първите им стъпки. Гледайте, защото в тях се изпълнява 

Моето обещание. Те са надеждата и основата на бъдещите поколения и тяхната съдба ще бъде 

свидетелство за онези, които с нетърпение очакват знаците, че обещаното царство вече е близо. 

43 Сега човешката раса ще се обнови, душата, колкото повече време минава, ще постига все 

по-голямо развитие и нейните дела ще я доведат до това, че тя ще заеме полагащото ѝ се място. 

44 Днес все още не сте в състояние да разберете смисъла на изпитанията си. Смятате ги за 

ненужни, несправедливи и необосновани. Но все пак ще ви кажа колко много справедливост и 

проницателност се крие във всеки от тях, когато остареете, и в други, когато прекрачите прага на 

този свят и заживеете в духовните области. 

45 Днес няма да ви разказвам за това, което сте оставили след себе си без реализация, за 

вашите грешки или пропуски. Няма да ви разкрия и бъдещето. Искам да виждам само доверие и 

преданост към вашия Отец. Защото няма нито един час от живота ви, нито едно действие или 

мисъл, в които Моят Дух да не присъства, за да ви благослови, насърчи или напътства. Искам 

вярата да живее в сърцето ти, да Ме обичаш и да Ме търсиш като Отец, като Приятел и като 

Съветник във всичките си изпитания. 

46 И тъй като знаете, че в момента трябва да поправяте грешките си, че сте длъжни да 

изплатите дълга си, не забравяйте да водите справедлива битка в себе си. За всяко 

противопоставяне ще трябва да притежавате известна доза човечност, за всяко изпитание - голяма 

доза смелост, след което ще се издигате от ниво на ниво, докато достигнете най-високите области. 

47 Не ви казвам, че целта е съвсем близо до вас, но ви обещавам, че ще ви предоставя големи 

възможности да я постигнете. 

48 Ако знаете как да се свързвате с Мен, няма да имате нужда от застъпници, защото сами ще 

бъдете вдъхновявани и напътствани от Мен. 

49 В деня, в който се обедините, мислите ви ще обгърнат земята, любовта ви ще се излъчи и 

разпространи сред другите народи, а човечеството ще се почувства привлечено, обладано от нещо, 

което няма да може да разбере, и ще си каже: идва нещо свръхестествено. 

50 Но в този момент трябва да изпратите своите пратеници, тогава тази светлина, която днес са 

видели само някои, ще бъде видяна от други народи и там, където е имало само безплодие - в тези 
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изоставени и необработени полета - ще изникне живот, светлината на духа ще засияе и душата ще 

разцъфне. 

51 Подготвям ви да бъдете мои добри ученици, които обръщат внимание на думите ми в 

живота, които се учат в мълчание, за да научат себе си още повече, защото моите наставления 

нямат край. 

След това, когато се почувстваш силен - способен да наставляваш, събери около себе си жадни 

за истина, обучи нови ученици, както направи Йоан в пустинята, и след това ги предай на Мен. Ще 

ги доведа до крайната цел на тяхното развитие. 

52 Помнете, че един ден ще трябва да изпълните това, което ви говоря. Днес вие сте с Мен като 

семейство, обединено под грижите на родителите си. Но след това ще се разпръснете по пътищата 

на света и там ще намерите изпълнението на думите Ми и възможността да се борите за това дело. 

Защото вие, хора, сте огледалото, в което ще се отрази Моята любов, и трябва да дадете пример за 

братство. 

53 Докосвам най-чувствителните струни на сърцето ви, защото времето на Моето заминаване 

наближава и искам да ви оставя чувствителни към болката, страданието, сиромашията. 

54 Моята светлина винаги ще бъде с вас, моят Божествен лъч никога няма да ви напусне, 

защото дори когато времето на моето проявление приключи, той ще озарява душата ви. 

55 Колко много ще се нуждаете от тази светлина, за да продължи да се усеща в душата ви, 

когато започнете да се борите, когато ви нападат и виждате как хората ви се подиграват - когато 

чувате да ви наричат фалшиви и измамници! 

56 Тогава моята светлина ще ви заговори вътрешно и ще ви каже: "Не се страхувайте, говорете 

за това, което знаете, и повтаряйте моите учения." 

57 Ще говориш истината, която ти донесох. Но ако някой се почувства обиден от това, което е 

чул, нека остави въпроса на Мен. Но аз ви казвам: Когато говорите Моята истина, никога не го 

правете с намерението да я обидите, защото тогава вие ще сте тези, които ще трябва да отговарят за 

думите си. 

58 Трябва да уважавате вярата и религията на всички и да смятате, че Аз, вашият Бог, 

Всевишният и Всемогъщият, ви позволявам да бъдете с всички Мои деца, без да ги различавам по 

култове и вероизповедания. 

59 Ще посеете с любов това учение, което трябва да научи хората да се върнат към изходната 

си точка - учението, което ги кара да се издигнат над материалния си живот към един по-съвършен 

свят. 

60 Осъзнайте колко необходима е светлината, която осветява душата на човека, за да й 

помогне да намери пътя и да се върне там, откъдето е тръгнала, за да придобие познание за 

смисъла на живота. Защото е било необходимо душата - бидейки невежа - да познае светлината на 

изпитанието, на борбата, по широкия път на опита, за да познае Бога. 

61 Ще дойде ден, в който много от вашите ближни ще ви потърсят, ще почукат на вратите ви и 

ще кажат: "Дайте ни от вашия духовен хляб, защото виждаме, че имате хляб, че сте щастливи, че 

ви озарява светлина, която не е от този свят. Дай ни от тази светлина, за да ни води." 

62 Това ще бъде началото на мира и братството, когато войните и враждите приключат и 

царството на тъмнината бъде унищожено. 

63 Днес вие все още не сте готови да споделите духовния хляб, защото все още не сте се 

освободили от последните остатъци на егоизма и суетата. Но ви давам още време, за да се 

подготвите. 

64 Хора, Аз ви дадох друго учение - учение, което ви говори за братство. Книгата на живота 

ще се отвори пред вас и в съзнанието си ще продължите да чувате гласа на Учителя, който ви казва: 

"Обичайте се един друг". 

65 Тези, които присъстваха на тази проява и чиито умове бяха пълни с материални грижи, 

както и тези, които мислеха за земни удоволствия, взеха със себе си много малко. От друга страна, 

онзи, който е влязъл смирено и се е отдал на удоволствието да слуша своя Учител - той е взел със 

себе си съкровище в сърцето си, духовното му богатство ще се увеличава с всеки изминал ден и 

скоро ще се почувства способен да позволи на ближния си да участва в неговите блага. 
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66 Искам да бъдете един от тях, да излезете в света в търсене на онези, които жадуват за любов 

и истина. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 302 
Моят мир да бъде с вас! 

1 Ученици на моята Божественост: Добре дошли на моето обръщение. Не се изненадвайте от 

поздрава, с който ви посреща Божественият ми Дух. Защото, истина ви казвам, през последната 

година от Моето явяване сред вас в тази форма ще се изявя в момента на Моето идване. 

2 Всяка твоя стъпка по пътя на одухотворяването ще бъде възнаградена от Мен. Всяко 

събрание, което прекъсне рутината и се стреми към съвършенство в поклонението си, също ще 

получи наградата на Отца. Няма да отбелязвам дните на Моите проявления със специални дати, 

защото Аз съм над времето, отвъд него. 

3 В онази втора епоха, дни след разпъването на Исус, трима от моите ученици вървяха по 

една селска пътека. Те бяха на път към една самотна овчарска колиба, където можеха да се 

съсредоточат върху спомена за починалия Учител. Те вървяха с разкъсани от болка сърца, 

усещайки празнотата в душите си. 

По пътя си те срещнаха един пътник, който ги придружаваше, и когато той ги попита за 

причината на толкова явната им скръб, те разказаха с трогателни думи за всичко, което им се беше 

случило - за случилото се в Йерусалим, за случилото се на Голгота. 

И така, те пристигнаха в хижата, влязоха в нея и когато се обединиха не само физически, но и 

духовно в общение на мисли и спомени, това 

и им каза: "Моят мир да бъде с вас. Удивените ученици веднага разпознават гласа на своя Учител и 

се хвърлят в краката Му. 

4 Те се взираха в сияйното Му лице, в човешката Му форма, изпълнена със светлина, любов и 

живот. Колко пъти от този момент нататък Той се е показвал на Своите ученици, направил се е 

разпознаваем с това благословено изречение: "Моят мир да бъде с вас!" Искам да Ме чуете като 

онези ученици. 

След прекратяването на Словото Ми чрез днешните проявления ще чуете - вече не чрез 

физическите си уши, а чрез духа си - звука на Божествения Ми глас, който ви казва вечно: "Моят 

мир да бъде с вас". 

5 Всички вие сте Мои ученици, дори тези, които са дошли последни, дори тези, които Ме 

чуват за първи път. Защото това не е първото указание, което им давам. Мина много време, откакто 

те излязоха от Моя Дух, и оттогава Аз започнах да бъда Учител за тях. Затова в това Трето време, 

когато чуха гласа Ми, станал човешки в гласоносителите, Аз ги нарекох Мои ученици, защото те 

вече са получили от Мен безкрайно много уроци. 

Създадох самия живот по такъв начин, че той е като книга с велика мъдрост за вас. Броят на 

страниците му е безкраен, съдържанието му е дълбоко и един живот не е достатъчен, за да го 

опознаем в неговата цялост, а още по-малко, за да го разберем. Обхватът му е голям, написан е от 

съвършеното Същество, Автора на живота и на всички сътворени неща. Но тази книга, толкова 

пълна с мъдрост, е написана просто и ясно, както и всички Божии дела. 

6 Първият урок, т.е. първата страница, е най-простият. Но ако въпреки своята простота тя не 

бъде разбрана, следва втората, за да обясни съдържанието на първата, и така до края на тази велика 

книга на живота, която представих на човека. Сега тя е отворена в шеста глава, за да може човек да 

познае Отца, да познае живота си и съдбата си, да разбере миналото си, настоящето си и - 

доколкото е Моята воля - бъдещето си. 

7 С настъпването на Третата епоха за човечеството настъпва епохата на Светия дух, епохата 

на практикуване на духовността. Но за да достигнете до този етап на развитие - колко много е 

трябвало да преживеете и да изстрадате по пътя си! 

8 Виждам, че в тази епоха душата ви е достигнала ниво на развитие, което ви е превърнало в 

плодородно поле за Моето семе. Но все пак откривам, че душата ви жадува и жадува за истина. 

Душата ви се е разгърнала в болката, в страданието, в разочарованията. Но има и друго 

разгръщане, което не виждам у вас, и то е това, което е единствено практикуването на моите 

учения, спазването на моите закони, разгръщането на истинската любов, от която произлизат 

всички добродетели. 
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9 Човешкият мозък, изследван с помощта на науката, променя живота ви. Сърцето му се 

чувства голямо в страстите, в земните притежания, във властта над този свят. Но това величие не е 

валидно пред Мен. То е преходно величие, то е човешка суета и този живот, преобразен днес от 

хората, Аз ще пречистя. Светлината на Светия Ми Дух вече се излива върху всяка душа като семе 

на истината. Но за да се пробудят всички Мои деца, те ще трябва да преминат през още едно 

изпитание. 

10 Хората се противопоставят на суровостта на моето правосъдие, като заглушават гласа на 

съвестта си, като крият моите закони и обръщат гръб на божествените ми заповеди. Те убиха 

Моите пророци и се подиграха на Моите пратеници, но Моята сила е безкрайна. 

Няма да разтоваря цялата Си сила върху хората, защото те все още са много незрели в Моите 

очи. Аз няма да отхвърля душата им, за да ги принудя да Ме следват след собствения си крах. 

Защото искам да видя човешкото същество - същество, надарено с Моите божествени атрибути - 

изправено на крака, с поглед, насочен нагоре. 

Лице, изпълнено с удовлетворение, с истинско величие в душата, с истинско достойнство в цялото 

му същество. 

11 Ето как искам да виждам Моето дете - създание, което е огледало и образ на Създателя. Аз 

само ще го освободя от грешките му, от греха му, от несъвършенствата му. Но Аз винаги ще 

помагам на душата му чрез светлината на надеждата, чрез доверието в Мен, и винаги, когато пред 

краката му се отвори бездна, ще му подам ръка, за да не падне. 

Но трябва да дойде още едно изпитание, което ще бъде световно земно сътресение, и в този хаос 

ще се отприщят не само елементите на творението, както в минали времена, но и душата, която ще 

бъде разтърсена и ще се бори и ще бъде част от световния хаос в тази битка. 

12 Началото вече може да се види сред вас. Борбата ще се засилва все повече и повече. Но 

истина ви казвам: сред тази буря всеки, който изпълнява Моя закон, ще се спаси. 

13 Всяко лошо семе ще бъде изкоренено от корен, а моята праведност ще остави само доброто 

семе, оставяйки тази земя очистена за пореден път. Защото след края на изпитанието за това 

човечество ще настъпи нов живот. Всички, от които съм взел този земен живот като лошо семе, ще 

отведа като души в онази благословена област, която наричате отвъден свят. Ще ги обработвам и 

там, чрез собственото си покаяние, те ще поправят всички свои прегрешения. 

14 По това време в душите има толкова много светлина, че един миг на истинско покаяние ще 

им бъде достатъчен, за да вземат твърдо и трайно решение да се обновят и да се подчинят на Моя 

закон. И след като всички, които са били възпитани от Мен, постигнат тази подготовка, Аз ще ги 

изпратя обратно на тази планета - някои да започнат пътя си наново, други да възстановят 

разрушеното, а трети да довършат вече започнатите си задачи. По този начин с всеки един от тях 

ще бъде моята справедливост на любовта. 

В първите времена на човечеството сред хората царяха невинност и простота, но с 

увеличаването на броя им, поради развитието и свободата на волята им, греховете им също ставаха 

все повече и все по-бързо се разгръщаха - не толкова добродетелите им, колкото прегрешенията им 

срещу Моя закон. След това подготвих Ной, на когото се изявих от дух на дух, защото от самото 

начало на човечеството съм влязъл в този диалог с хората. Но тази благодат, която в миналите 

времена е била дадена само на малцина, в идните времена ще стане световна и всеобща. Разговорът 

между Отец и неговите деца, разговорът чрез молитва, вдъхновението, дадено от любовта, и 

практикуването на моите учения ще бъдат сред всички мои деца. 

15 Аз казах на Ной: "Ще очистя душата на хората от всичките им грехове; за тази цел ще 

изпратя голям потоп. Постройте ковчег и нека в него влязат децата ви, жените им, децата на децата 

ви и по няколко от всеки вид животно." Ной беше послушен на заповедта Ми и бедствието дойде в 

изпълнение на думата Ми. Лошото семе беше изкоренено от корен, а доброто беше запазено в 

моите житници, от които създадох ново човечество, което носеше светлината на моята 

справедливост и знаеше как да изпълнява моя закон и да живее, спазвайки добрите нрави. 

16 Смятате ли, че хората, които са умрели от такава мъчителна смърт, са загинали физически и 

духовно? Истина ви казвам: не, чада Мои. Душите им бяха съхранени от Мен и пробудени пред 
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Съдията, собствената им съвест, и бяха готови да се върнат отново на пътя на живота, за да 

постигнат духовен напредък по него. 

17 В деня, когато водите (на потопа) вече не покриваха земята, Аз направих дъгата на мира да 

заблести на небесния свод като знак на завета, който Бог сключи с човечеството. Сега ви казвам: о, 

човечество от "Третата епоха", вие, които сте същите, които сте преминали през всички тези 

изпитания, в които сте се пречистили: Скоро ще изпитате нов хаос. Но Аз дойдох да предупредя 

избраните от Мен хора и цялото човечество, на които съм се изяснил в този момент. Слушайте 

добре, деца Мои: ето ковчега, влезте в него, каня ви. 

18 За теб, Израилю, ковчегът е спазването на Моя закон. Всеки, който се подчинява на моите 

заповеди в най-тъжните дни, в най-трудното време на изпитание, ще бъде вътре в ковчега, ще бъде 

силен и ще чувства закрилата на моята любов. 

19 И на цялото човечество отново казвам: Ковчегът е моят закон на любовта. Всеки, който 

практикува любов и милосърдие към ближния си и към себе си, ще бъде спасен. Аз ще благословя 

тази добродетел и чрез нея ще накарам хората да намерят духовно Ковчега на спасението в тази 

Трета епоха - не само спасението на човешкия си живот, но и спасението и мира на душите си. 

Наближава времето на големите изпитания, когато ще се разрази битката на секти срещу секти, на 

религии срещу религии. 

20 Колко дълго ще продължи този спор? Не можете да знаете. Но истина ви казвам, че ще има 

достатъчно време да се подготвят душите на останалите. Ще има достатъчно време за всички, дори 

за последните създания, да се събудят - дори в детска възраст. За да може всички вие да осъзнаете 

времето, в което живеете, и да знаете каква е отговорността ви пред Божествената справедливост, 

която призовава всички души към обновление. 

Тази буря ще отмине и вие отново ще видите на небесната твърд знака на Моя завет с хората. 

Но това няма да е земната дъга със седемте си цвята, а светлината на Светия Дух в нейната 

пълнота, която ще се разкрие на всички души, както въплътени, така и безплътни? 

Гласът на Светия Дух ще каже на всички негови деца: Аз съм Мирът, Аз съм Пътят, Истината и 

Животът, Аз съм Този, Който установява нов завет между вас и Моя Свети Дух, Моя Закон. Защото 

през това време чрез моите учения вие ще бъдете освободени от веригите на невежеството и Аз ще 

даря ново време на мир и благоденствие на новото човечество, съставено от хора, освободени от 

материализма и обновени до мозъка на костите. В него ще се въплътят онези души, които са се 

събудили пред лицето на моята светлина, които са били цялостно подготвени да се върнат в света, 

за да сеят добродетел и истина в изпълнение на моя закон. 

21 Ето защо вие, възлюбени ученици, които познавате моето учение, носите такава голяма 

отговорност пред вашия Отец, защото знаете какво ви очаква в бъдеще. Но не бива да измервате 

времето, през което моите пророчества все още не са се сбъднали, с години, нито дори с векове. 

Трябва да мислите само за това да положите своя данък на любов и доверие към Мен и да 

изпълните това, което се полага на всеки от вас в Моето учение. Аз ще направя останалото и така 

винаги ще имате чиста съвест. 

22 Тогава ще изпиташ, Израилю, че колкото и горчив да е животът на другите, за теб той ще 

бъде приятен и никаква болка няма да може да те притесни заради силата ти, придобита в 

изпълнението на Моя закон и в послушанието към Моите заповеди. Тогава вече няма да се 

страхуваш от бремето на кръста си, нито от настъпването на смъртта в този живот. Ще го очакваш 

спокойно и ще го видиш да идва като приятел, като твоя сестра, като този, който идва да те 

освободи, за да съкрати дните на болка, страдание и язви в живота ти. Защото дори това ще ви 

отведе там и ще ви помогне да преминете с твърда крачка прага на вечността - към онова, което 

дори душата ви не познава. Защото, въпреки че вече сте го населили, не сте го направили на най-

високите нива, които ще достигнете през следващите периоди от време. 

23 Вече познавате някои от нейните региони, но не всички хора. Исус вече ви каза: "В дома на 

Отца Ми има много обиталища", а днес Светият Дух ви казва: "В дома на Отца има безкрайно 

много обиталища. 
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24 Как ще се развие този живот, изпълнен с борби, с изпитания, за вашата душа? Вие не знаете, 

не бива дори да си представяте, защото само въображението ви би ви накарало да си създадете 

погрешни представи. 

25 Това би трябвало да ви е достатъчно, за да разберете, че земният живот - прекрасен и 

съвършен във всяко отношение - е само символ, слабо отражение на отвъдния". Но не се опитвайте 

да си представите тези нива на живот в цялото им съвършенство. Защото това е все едно, о, Израел, 

да се опитваш да накараш сляп от рождение човек да разбере цветовете на всичко, което те 

заобикаля. 

Точно както душата ви, въплътена в дете, открива чудеса на всяка крачка и продължава да 

придобива нови преживявания в младостта си, не спира да се учи за Творението в зряла възраст, 

достига старост и си отива от този живот с оплакването, че не е познала всичко, което я е 

заобикаляло, така и душата ви ще продължи да живее в този живот - подготвена за следващия - и 

ще преминава от изненада към изненада, от урок към урок, от чудо към чудо до вечността, но 

въпреки това няма да може да види своя Създател в цялата Му безкрайна слава. 

26 Той до голяма степен ще Го разбере и разбере в Неговите закони, в Неговата любов, в 

Неговите качества. Но дали ще Го разбере напълно? Никога, народе мой, защото Творецът е и 

винаги ще бъде Отец, а Неговите деца - Негови създания. 

Децата ще могат да седят отдясно на Господа, но никога на почетното Му място. Но от това 

почетно място Йехова, който е източник на съвършена любов, никога няма да унижи децата си. Той 

винаги ще гледа на тях като на свои разглезени създания, като на свои ученици, но никога като на 

слуги или обвиняеми. Искам да дойде време, когато ще се чувствате не като обвиняеми или като 

слуги на Господа, а като Негови много обичани деца. 

27 Не искам да имам роби нито на този, нито на който и да е друг свят, не искам да имам лакеи 

или васали. Няма да имам обвинения, ще бъда разбран и обичан със същата любов, с която обичам 

всички Мои деца. 

28 С тези учения, хора, ви давам свидетелството за Моето присъствие сред вас като Дух на 

истината. Със Словото Си Аз изграждам за вас спасителния ковчег в тази Трета епоха. Разберете 

преносното значение на всички Мои уроци и спазвайте техния смисъл в изпълнение на Моя закон. 

Защото искам, когато настъпи хаос сред хората, да ви посрещна вече подготвени и цели, за да 

можете да дадете призив на онези, които се преобръщат - на онези, които загиват, и на онези, които 

грешат и се покайват навреме. 

29 Не търсете само своята безопасност. Защото, ако постъпите така и устните ви останат 

затворени за говорене в онова време, и скриете откровенията Ми от хората, защото ви обзема 

страх, макар да смятате, че вече сте спасени в ковчега - истина ви казвам, тогава ще бъдете сред 

корабокрушенците. 

30 За да бъдете истински спасени, трябва да забравите себе си и да мислите само за другите. 

Изпитвайте състрадание към ближните си, без да ги различавате по цвета на кожата, кръвта, езика 

или мирогледа им. Трябва да виждате във всеки от вашите ближни образа на вашия Отец, който е 

универсален и присъства във всички Негови деца. 

31 Виждайте Ме и Ме обичайте във всички ваши ближни, помнете, че ви казах, че никое от 

Моите деца няма да загине за вечни времена, никой няма да намери смърт за душата си, защото тя 

не съществува. Аз не съм го създал, защото само убивам греха. 

32 Дори онези същества, които наричате изкусители или дяволи - наистина ви казвам, че те не 

са нищо друго освен объркани или несъвършени същества, които Отец мъдро използва, за да 

изпълни Своите високи съвети и планове. Но дори и тези същества, чиито души днес са обвити в 

мрак и много от които не използват добре даровете, които съм им дал, ще бъдат спасени от Мен 

навреме. Защото ще дойде време, Израилю, когато всички създания на Господа ще Ме прославят 

вечно. Вече нямаше да съм Бог, ако не можех да спася някоя душа с Моята сила, Моята мъдрост и 

Моята любов. 

33 Всички вие ще бъдете спасени, а ако сте чели за адския огън и вечната смърт - истина ви 

казвам, трябва да търсите преносното значение там и да не тълкувате лошо Моите учения. Защото 

по този начин бихте Ми приписали несъвършенства, каквито Аз нямам. Аз съм съвършен, но не се 
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хваля с това пред децата Си. Защото, колкото и да е сигурно, че днес все още сте несъвършени, Аз 

все пак ще ви доведа до съвършенство чрез Моята любов и чрез Моята светлина. 

34 Трябва да знаете, ученици, че в края на 1950 г., когато оттегля Словото Си, което в момента 

правя да достигне до вас чрез гласоподавателите, ще ви оставя като една душа и едно сърце. Ще 

продължа да проповядвам божествените си учения, но те ще бъдат по-високи, още по-прецизни и 

освен това ще поставят началото на разговора между духовете. Колкото повече се обединявате в 

послушание към Моя закон, толкова по-близо ще бъдете до съвършеното духовно общение. 

35 След като приключи този етап от Моето проявление сред вас, ще ви дам време за размисъл, 

подготовка и изучаване. Но вие не трябва да се занимавате с тези изследвания поотделно, а винаги 

трябва да сте обединени. 

Преди да потърсите моите учения в паметта си и в преписите, трябва да се подготвите и да се 

свържете с вашия Господ чрез молитва. В този момент ще бъдете подкрепени от Мен, а когато се 

заемете да възприемате Моето Слово, Светият Дух ще ви разкрие истинското съдържание на всеки 

урок. Защото не искам да виждам различни тълкувания сред Моите ученици. 

36 Искам всички да приемат познанието за всичко, което е основно в Моето дело; фанатизмът 

и идолопоклонничеството да изчезнат; да няма суеверие сред вас; да Ми предлагате най-простото 

поклонение, без ритуали и излишни церемонии, да практикувате само Моята истина. Затова в 

началото на моето учение ви казах, че всяка ваша стъпка към одухотворяване ще бъде възнаградена 

от Мен. 

37 Времето на обредите, олтарите и църковните камбани вече е към своя край сред хората. 

Идолопоклонството и религиозният фанатизъм ще дадат последните си признаци на живот. Ще 

настъпи времето на битката и хаоса, за което постоянно ви съобщавам. Тогава, когато мирът след 

бурята се завърне във всички души, хората вече няма да строят кралски дворци в моя чест, тълпите 

няма да се събират под звуците на камбани, а онези, които се чувстват велики, няма да упражняват 

власт над масите. Ще дойде време за смирение, за братство, за духовност, което ще доведе до 

равенство на духовните дарове за човечеството. 

38 Продължавай да се пречистваш, Израилю! Няма какво да поправяте в смисъла на моето 

учение, защото то е съвършено. Винаги виждайте работата ми отвъд всичко, което правите. При 

цялото ви външно поклонение обредите и традициите не са част от него. 

39 Моят Дух, който е всеобхватен, съществува във всичко, създадено от Мен, било то в 

духовната или в материалната природа. Моето дело присъства във всичко и свидетелства за Моето 

съвършенство на всички нива на живота. Моето божествено дело обхваща всичко - от най-великите 

и съвършени същества, които живеят от дясната ми страна, до едва забележимото най-малко 

създание, растението или минерала, атома или клетката, които дават форма на всички същества. С 

това ви посочвам още веднъж съвършенството на всичко, създадено от Мен - от материалните 

същества до духовете, които вече са достигнали съвършенство. Това е моята работа. 

40 Вие сте учениците, които се чувстват малки и слаби пред Моето вселенско присъствие. Но 

Аз ти казвам: малко и слабо е само твоето тяло, но душата ти ще бъде силна и Аз ще я използвам. 

Ако днес Отец е дошъл при вас, за да ви даде подарък, то е защото знае, че няма да Го 

разочаровате, а Отец никога не греши. 

41 Той, като Учител, знае как да избере сред множеството онези, които имат трудна мисия за 

изпълнение. Истина ви казвам: мнозина дойдоха при Мен, чувайки призива Ми, за да чуят Моето 

учение, но много малко са онези, които Ми останаха верни и изпълниха мисията си. 

42 Колко много от тези, които са дадени от Мен, са угасили лампата на вярата и любовта си, 

обърнали са Ми гръб, отрекли са се от Мен и дори се подиграват с проявите Ми. В момента Аз 

също ги призовавам да влязат в спасителния ковчег и все още има време да се поправят чрез 

самоанализ и покаяние. Но само чрез верните, чрез непоколебимите, другите също ще постигнат 

това. Онези, които са се отдалечили от моите учения, са го направили поради своята слабост пред 

изкушенията и съблазните на света. 

43 Моето съвършенство им дава още един период от време и Аз им давам Моята светлина за 

самоанализ и спасение. 
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44 Изпратете духовната си молитва, но не за себе си и не за вашите, а за цялото човечество, 

което страда и отхвърля моята любяща ласка. Но вие сте способни да усещате тази любов по-добре 

и дори да срещнете големи изпитания по пътя си, няма да загинете. Има изпитания, които Моето 

правосъдие ви изпраща, но по-голямата част от тях вие сами си създавате чрез своите слабости. Но 

и в двата случая моята любов ви укрепва и ви помага, за да стигнете до края на пътя. 

45 Обединете се с вашия Отец в този момент, наблюдавайте и се молете за човечеството. 

46 Искам да бъдете като звезда на небесния свод и оттам да изпращате лъчи на светлина, 

любов, прошка и милост към всички народи на земята. Благославям ви, ученици. 

47 Дори душата ви не е в състояние да разбере собствената си сила, нито братската прегръдка, 

с която сте обгърнали човечеството. Но аз го знам добре и затова ви казвам, хора, да се молите 

винаги по този начин, защото това е една от най-висшите мисии на вашия дух. Но ако устните ви 

не могат да дадат утеха, нито пък можете да стигнете до болните с ръцете си, за да ги "помажете", 

нека молитвата ви да бъде като крила за душата ви, да я носи до най-отдалечените, за да им донесе 

Моето послание за мир и любов. 

Както ти си бдял и си се молил за човечеството, така и Аз ще бдя за теб, ще проникна в сърцето 

ти и когато открия страданията му, нуждите му, ще го утеша и ще му оставя дар, а този дар ще бъде 

изпълнението на това, за което Ме молиш в този момент. Но трябва да сте търпеливи. Не Ме 

изпитвайте, не Ме притискайте. 

48 Не е необходимо да Ме питате, но въпреки това ви позволявам, защото сте още малки деца 

и трудностите ви тежат. 

49 Ще дойде време, когато няма да Ме молите за нищо, а ще дойдете при Мен и ще кажете: 

"Отче, действай в мен според волята Си." 

50 Да бъде благословен животът ви, пътят ви, а също и трапезата ви. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 303 
1 Хора: Тъй като тази доктринална реч бележи началото на последната година от Моето 

проявление чрез човешкия интелект, ви призовавам да се подложите на дълбоко и щателно 

изследване в светлината на вашата съвест, за да можете да отговорите духовно, когато ви попитам: 

"Какво разбрахте от Моето дело и кои са решителните стъпки, които направихте по този път?" Ако 

тогава, въпреки че си се съсредоточил в дъното на сърцето си, не получиш ясна представа за това, 

което си направил добре, както и за това, което си направил зле, в Моето слово ще намериш 

съвършена оценка на твоите дела. 

2 Необходимо е да установите равновесие чрез съвестта си, преди да направите първата 

стъпка през последната година от Моето проявление. Защото искам в края на този процес да Ми 

предложите плодовете на послушанието, разбирането и одухотворяването като плод и данък за 

вашите усилия. 

3 Периодът, обхванат от 1950 г., ще бъде изпълнен със събития, които ще разтревожат света. 

Всички области на живота ви ще бъдат разтърсени. Духовното поклонение на човечеството в 

религиите ще бъде засегнато, силните нации ще бъдат засегнати, науката ще бъде изумена от 

големите знаци в природата, а човешкият живот като цяло ще бъде изпълнен с факти и събития, 

които хората ще наричат странни и необичайни. 

4 Знаете, че всичко това ще се случи, за да се отбележи последната година на Моето 

проявление чрез - за хората - видими и осезаеми събития, защото хората не биха възприели знаците 

за края на този период от време, ако Аз им ги давах духовно, поради тяхното съмнение и тяхното 

материализиране. 

5 Всички изпитания и събития, които ще разтърсят света през 1950 г., ще бъдат притча за 

онова, което се е случило в Йерусалим през онези втори времена в деня, в който Исус умира на 

кръста. 

6 Ако наистина се подготвите и знаете как да наблюдавате случващото се през тази година, 

ще осъзнаете тъмнината, онези тъмни сили, които навлизат в света - бурите, които ще връхлетят 

народите и институциите, и времето, когато човечеството духовно ще усети моето присъствие и 

интуитивно ще види светлината на Третата епоха. Какъв ще бъде този момент? Последният момент 

на моето проявление - моментът, в който завесата на храма ще бъде духовно разкъсана, както е 

било в Йерусалим, и човечеството ще види моята светлина и ще разпознае истината. 

7 Не се страхувайте, хора, защото Моята милост ще ви покрие, а молитвата ви и изпълнението 

на мисията ви ще бъдат като броня, която ви защитава в беда. Не се страхувайте да останете сами, 

когато словото ми свърши сред вас. Защото, истина ви казвам, нито един от Моите дарове, с които 

съм украсил вашето същество, няма да се отдели от вас. Този, който се е научил да води 

множествата, ще продължи да води сърцата. Този, който е приел моя лъч в съзнанието си, ще има 

голямо вдъхновение. Този, който е бил инструмент или носител на гласа на духовния свят, ще 

продължи да бъде възприемчив към този глас. И онзи, който има дар на словото, на тълкуването, на 

изцелението или на пророчеството, ще види как силата на неговите дарби се увеличава, ако 

наистина се подготви, като се облече в одухотворение и вяра. 

8 Подготвяйте се много, за да може след моето заминаване да образувате силен народ и да 

можете да приемете всеки, който ви потърси, без да се чувствате твърде невежи или твърде 

незначителни в сравнение с учените, в сравнение с титлите, които носят, или в сравнение с онези, 

които ви подлагат на изпитание, защото вярват, че притежават знанието за истината за духовното. 

9 Ако тези домове за събрания са били пълни по време на Моето провъзгласяване, Аз искам 

те да не бъдат достатъчни след това. Защото това ще покаже подходящото време за този народ да 

тръгне и да се разпространи по света. 

10 Знам, че Ми казваш в сърцето си: "Господи, Твоето Слово, изпълнено със сила, величие и 

същност, извърши чудото да привлече множество хора към тази светлина. Но след това - кой ще 

извърши чудото да привлече множества и кервани, както Ти го направи?" 

Ученици, защо сте хора с малка вяра? Не са ли сигурни даровете, които съм ви поверил? Не сте 

ли свидетели отблизо на чудесата, които сте извършили чрез тях? Истина ви казвам, че в идните 



U 303 

157 

времена ще извършите още по-големи дела, достатъчни, за да се случи чудото, чрез което ще 

изпълните Моите върховни заповеди за единство, послушание и одухотворяване. 

11 Истина ви казвам, че в моментите, когато Словото Ми се чува чрез гласоподавателя, 

трепери не само душата на този народ, но и всички същества, които също се нуждаят от 

Божествената светлина в Духовната долина. 

12 До тях достига не звукът на човешкото слово, а смисълът и вдъхновението на моите 

послания. Защото моят глас е универсален и отзвукът му достига до всички светове и домове, 

където живее дете на Бога. 

13 Изпращам лъч от Моята светлина във всеки свят. Изпратих ви тази светлина под формата на 

човешки думи, така както тя достига до другите домове чрез вдъхновение. 

14 В светлината на този божествен лъч всички духове ще се обединят и ще го превърнат в 

небесна стълба, която ще ги отведе до една и съща точка - Духовното царство, обещано на всички 

вас, които сте духовни частици от моята Божественост. 

15 Можете ли да си представите радостта на всички същества, които са били свързани с вас на 

Земята чрез физически връзки и които сега живеят извън вашия свят, когато научат, че гласът, 

който чуват, се чува и от някои на Земята? Те не са се оттеглили от вас, не ви забравят и не се 

въздържат да направят нещо за онези, които са останали за кратко в земната долина. Техните ласки 

и благословии са постоянно над вас. 

16 Живеят онези, които са били ваши родители, деца, братя и сестри, съпрузи, приятели или 

благодетели. В духа си те са просто ваши братя и сестри, но любовта им към вас е същата или по-

голяма, както се е увеличила и силата им да ви помагат и защитават. 

17 Молете се за тях, хора, вие също не бива да преставате да ги обичате и помните, защото 

споменът и молитвите ви са сладка утеха в борбата с тях. 

Никога не си ги представяйте объркани или живеещи в мрак, защото това би означавало, че се 

чувствате способни да ги съдите и осъждате. Ако хората тук, на земята, са склонни да бъдат 

толкова несъвършени и несправедливи в преценката си за делата на своите ближни, какво означава 

това, когато става дума за преценка на някоя душа? 

18 Отново ви казвам, че само вие трябва да ги подкрепяте чрез молитвата си и чрез добрите си 

дела в света. 

19 Не изпитвайте желание те да се проявят по какъвто и да е материален начин в живота ви - 

независимо дали притежават мозък, или по какъвто и да е друг начин, защото тогава бихте се 

отрекли от одухотворяването, на което ви научих. Не определяйте конкретна годишнина за 

призоваването им. Помнете, че духовните хора живеят извън земното време и затова всеки момент 

може да бъде подходящ да се обърнете към тях чрез духовна молитва. 

20 Колко много от онези същества, които често сте си представяли като страдащи от 

объркване, са именно тези, които са се опитали да ви приближат към онзи път на светлината, който 

те самите не са могли да намерят, докато са били на земята! Не проливайте повече сълзи за тях и 

със сигурност не скърбете за това, че са преминали в духовната долина. Те не са умрели наистина, 

а само са си отишли малко преди момента, в който ще трябва да си тръгнете. Но така е било 

предопределено от Мен, така че те да подготвят пътя за вас. Наистина ли трябва да ви казвам, че 

нямате работа в гробищата и че сълзите, които проливате над гробовете, са сълзи на невежество, на 

материализация и на заблуда? 

21 Душата на тези, за които плачете, е жива. Но вие настоявате да мислите, че те са мъртви в 

тялото, което е изчезнало в земята. Смятате ги за изгубени, докато те ви очакват с любов, за да ви 

дадат свидетелство за истината и живота. Смятате ги за далечни или безчувствени и безразлични 

към вашите борби и страдания. Но вие не знаете колко камъни са отстранили от пътя ви и от колко 

опасности са ви предпазили. 

22 Невежеството ви принуждава да бъдете несправедливи и дори жестоки към себе си и към 

другите, въпреки че трябва да ви кажа: Кой може да бъде невежа, след като е чул някое от Моите 

поучения? 
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23 Моето Слово е лъчът светлина, който трябва да обхване всички вас, за да останете 

обединени в огъня на Моята любов. Ако, след като го чуете, повярвате и го следвате, всички вие, 

които Ме обичате и прославяте, ще останете единни от този момент нататък. 

24 Светлината на моя Дух ви разкри всички дарове, които са скрити в сърцевината на вашето 

същество - всичко, което сте носили със себе си от своя произход, без да го знаете. Уведомих ви, че 

сега е време наистина да опознаете себе си, да се срещнете със себе си и да опознаете наследството 

си, за да можете да бъдете велики по дух. 

25 От време на време съм ви давал откровения. Първо беше законът, после моето учение, а 

накрая - пълното познаване на вашата духовна мисия. 

26 Казвате, че съм била с мъже три пъти, но е вярно, че винаги съм била. Този Отец, който в 

Първата епоха разкри на човечеството Своя Закон за правдата; който във Втората епоха направи 

Своето "Слово" човек в лицето на Исус, Своя Син; и който сега се изявява духовно на света, през 

всички епохи ви е давал тази божествена притча, чийто смисъл ви говори за вашето духовно 

развитие и ви дава да разберете, че Този, Който ви е говорил през всички времена, е бил един Бог, 

един Дух и един Отец. 

27 Когато ти казах да се откажеш от удоволствията, ти изтълкува думите Ми погрешно и си 

помисли, че Ми е по-приятно да те видя да страдаш, отколкото да се радваш. Тъй като Аз съм твой 

Баща, как можеш да мислиш, че предпочитам да те виждам плачеща, отколкото усмихната? Когато 

ти казах да се откажеш от удоволствията, имах предвид само тези, които развращават душата или 

вредят на тялото ти. Но аз казвам, че трябва да получите благотворителни удовлетворения за духа 

и за сърцето, които са ви достъпни. 

28 Изпитанието, което съдържа животът на човека, е толкова тежко, че е необходимо да го 

подсладим с всички онези духовни и физически удоволствия, които правят бремето на кръста му 

по-мило и по-лесно за човека. 

29 Благославям всички, които намират в топлината на дома си най-хубавите радости на своето 

съществуване и които се стремят да превърнат родителската си любов към децата, любовта на 

децата към техните родители и на братята и сестрите един към друг в служба на Бога. Защото това 

единство, тази хармония и този мир са като хармонията, която съществува между Вселенския Отец 

и Неговото духовно семейство. 

30 В тези домове свети светлината на душата, обитава мирът на моето царство и когато се 

появят страдания, те се понасят по-лесно, а моментите на изпитание са по-малко горчиви. Още по-

заслужили са онези, които търсят удовлетворение в това да го дават на другите и се радват на 

здравата радост на ближните си. Те са апостоли на радостта и изпълняват велика мисия. 

31 Истина ви казвам: ако знаехте как да търсите моменти на удовлетворение и радост и как да 

запазвате часове на вътрешен мир, щяхте да ги имате през всичките дни на земното си 

съществуване. Но за целта първо трябва да издигнете душата си, чувствата си и начина, по който 

мислите за живота. 

32 Това послание, което ви изпращам чрез Моето Слово, е изпълнено със светлина, която ще 

освети пътя ви и ще даде на съществото ви възходяща еволюция, която ще ви научи да живеете в 

мир и да се наслаждавате здравословно на всичко, с което съм благословил съществуването ви. На 

това човечество му предстои да се бори много, за да се пребори със сенките на болката и да 

преодолее склонността си към фалшиви удоволствия и измамни удовлетворения. Тя ще трябва да 

се бори срещу религиозния си фанатизъм, който ѝ пречи да признае истината; ще трябва да се бори 

срещу фатализма, който я кара да вярва, че всичко върви към окончателна гибел, от която никой не 

може да се спаси, и ще трябва да се бори срещу материализма си, който я кара да търси само 

преходни удоволствия - чувствени удоволствия, които потапят душата в бездна от пороци, болка, 

отчаяние и мрак. 

33 Давам ви моята светлина, за да напуснете сенките и на тази планета, която сте превърнали в 

долина на сълзите, да откриете най-после истинските наслади на душата и сърцето, до които 

всички други радости са малки и незначителни. 

34 В този момент ви давам новото учение, което е за всички хора. Не всички са се молили в 

очакване на Моето идване, но болката ги е държала будни и ги е подготвяла да Ме приемат. 
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Светът разполага с опита, завещан му от "народа на Израел" от Втората епоха насам, така че 

никой не може да не вярва на Божествената справедливост. Нима не знаете, че даровете на 

пророчеството, божествената наука и духовната сила са дадени на духовно бедните, които копнеят 

за идването на Господ, за да получат от Него светлината на надеждата и познанието? 

Ако ме попитате къде се намират тези души, ще ви кажа, че те обитават светове, в които всичко 

велико на тази планета е само прах от земята в техните очи. 

Но ако Ме попитате какво се случи с онези, които не приеха нищо от Моето царство, защото 

Моето слово и Моите обещания им се сториха бедни, ще ви кажа, че те принадлежат на онези, 

които се въплъщават и прераждат до края на времето, защото желаеха златото, света, плътта и 

властта. И затова, справедливо и за духовна отплата, те получиха света с неговите мизерни 

богатства и фалшива власт. 

35 Те са били засегнати от божественото правосъдие за известно време, но не са били 

прогонени от пътя на спасението, който води към Царството на истината. Затова сега, когато ви 

изпращам изобилно светлината на Моя Дух, ще ги потърся усърдно, за да ги попитам дали времето 

на изпитание, което им беше отредено, вече е достатъчно и да ги накарам да разберат, че сега е 

Третото време - времето, в което завършват времената, за които говорих, когато споменах за съда 

над еврейския народ. 

36 Всички вие имате среща с Мен и ще трябва да се обедините, за да Ме чуете, защото всички 

имате нужда да Ме чуете. 

37 Всичко ще бъде поставено на везните на Моето правосъдие, на които ще бъдат претеглени 

всички дела, които все още не са съдени. Моето присъствие и моята сила ще се усетят както никога 

досега. Защото след хаоса всичко ще се върне към своя ход. 

38 Бдете и се молете непрестанно, за да не бъдете изненадани, народе. Но истина ви казвам: 

ако бдите и се молите за света, ще има невидима мантия, която ще ви защитава, защото ще можете 

да обичате ближните си и да чувствате болката им като своя собствена. 

39 Повтарям, че ще направя присъствието Си, силата Си и справедливостта Си осезаеми. Ако 

съм позволил на човека в неговата поквара да оскверни всичко свещено в живота, ще поставя 

граница на неговата поквара. Ако съм му позволил да се лута по пътя на свободната воля, ще му 

докажа, че всичко си има граници. Ако съм му позволил да задоволи прекомерно стремежа си към 

власт и величие в света, ще го спра на пътя му, за да може да прецени работата си по съвест и да 

отговори на въпросите Ми. 

40 Позволих на болката, разрушението и смъртта да се почувстват в живота ви, за да може 

плодовете им, толкова горчиви, да ви накарат да разберете вида на дървото, което отглеждате. Но 

ще се погрижа и за това болката да се разсее, душата да се възстанови и да се опомни, защото от 

нея ще се извиси химнът на любовта. Казано е, а и е записано, че ще дойде ден, когато хората ще 

облекат душите си в бялата дреха на възвишението. 

41 Тогава всички ще бъдат спасени, на всички ще бъде простено, всички ще бъдат утешени. 

Къде тогава е смъртта, къде е вечното проклятие и безкрайният огън? 

42 Аз не съм създал нито смъртта, нито ада. Защото, когато духът ми формираше идеята за 

сътворението, усещах само любов и от утробата ми извираше само живот. Ако смъртта и адът 

съществуваха, те трябваше да са човешки дела, защото са преходни, а вече знаете, че нищо 

човешко не е вечно. 

43 Ето го вашият Учител, избрани хора, който ви показва пътя наново. Аз ви правя смели 

войници, които знаят как да се бият и да защитават моята кауза. 

44 Обединени с моята любов, вие ще тръгнете по лицето на земята и ще дадете живот на 

"мъртвите", показвайки този път със светлината на Светия ми Дух на онези, които са се заблудили - 

на онези, които са се превърнали в разрушители на човечеството. Ще донесете навсякъде този хляб 

на вечния живот, това "мляко и мед", с което сте се хранили. 

45 Вие сте Моят избран народ, който не различавам по цвят или раса. Призовах всички вас да 

познаете истинския Бог, за да не се заразите от объркването на света. Вие сте Моите избраници, на 

които съм оставил наследство, в които съм вложил Своите дарове и на които съм оставил 

скъпоценен камък с неоценима стойност, за да бъдете разпознати от човечеството. 



U 303 

160 

46 Аз пречистих и подготвих духовните ви очи, за да можете да навлезете в отвъдното, да 

видите Моето Присъствие и да свидетелствате за него пред множествата. Поверих ти своята 

мъдрост, книгата, написана със златни букви, за да не се отклоняваш от пътя и да водиш 

човечеството по него. 

47 Превърнах ви в Мои пророци, за да свидетелствате за това, което Отец ви показва в 

отвъдното, за да подготвите и следващите поколения. 

48 В това Трето време Учителят ви е призовал и поканил на Своята трапеза. Някои от вас са 

дошли в материално тяло, а други - като духовни същества, но всички вие сте се наслаждавали на 

нектара на живота. 

49 Вие чувате думите Ми и казвате: "Господ идва от небесните висини". На това ви отговарям: 

Ако под "небесни висини" разбирате чистите, съвършените, вечните и мъдрите, сте прави. Но ако 

под "небесни висини" разбирате материалното място, което е над вас в безкрая, грешите. Защото 

Аз съм във всичко и навсякъде, Аз съм вездесъщ и Моят Дух изпълва и обхваща всичко. 

50 Когато казвате, че "слизам", казвате правилно, защото слизам от съвършеното към 

несъвършеното, когато ви се изявявам. Защото Аз се очовечавам и дори се материализирам, за да 

се направя осезаем за вас, които сте хора. 

51 Тези хора тук, които сега чуват думите ми, скоро ще разберат значението на това, което сега 

ви преподавам, и ще бъдат готови да предадат посланието ми на останалите. 

52 В момента приемам тези множества тук от името на човечеството и когато говоря за 

човечеството, имам предвид не само сегашните хора, но и всички поколения, които са обитавали 

Земята през шестте духовни периода. Посланията, които ви донесох в тези шест времена, са точно 

това, което символизирах с името "печати", един от които, както вече знаете, предстои да бъде 

освободен, за да ви разкрие смисъла или значението на всички останали - това високо значение на 

живота на душата, на развитието и съвършенството. 

53 Като извор на мъдрост, като неизчерпаем извор на познание, ще завещая на човечеството 

наследството на това Слово, в което то ще намери върховната наслада на Божественото, Духовното 

и Вечното. 

54 Семената вече са започнали да се разпространяват по земята. А когато семето поникне, ще 

изпратя водата, която ще направи полетата на духа плодородни. Тогава ще видите как 

одухотвореността разцъфтява в сърцата на човечеството. 

55 Днес броят на новодошлите е малък, а на учениците - още по-малък. Но те ще се умножат и 

ще се разпространят по всички места и земи на земята, свидетелствайки, че за човека е настъпило 

време, което се нарича "Шести печат", защото е шестият духовен етап на човека на земята, и което 

се нарича също "Трето време", защото е третото общуване на Моя Дух с този на човека - време, 

когато Илия ви е събрал от различните пътища. 

Изпратих ви отново на този свят, за да се усъвършенствате в изпълнението на трудната си 

мисия. Моите наставления ви подготвят, за да можете да се одухотворите. 

56 Говоря ви и като приятел, за да не се чувствате повече сами в изпитанията на този свят, за 

да имате вяра и упование във вашия Бог в сърцата си, Който се изявява и ви говори чрез човешката 

способност за разбиране. 

Ако не сте Ме почувствали, това е, защото не сте се подготвили. Но ако подготвите сърцата си и 

издигнете душите си към Мен, ще Ме почувствате и ще Ме видите с очите на духа си. 

57 Говорих ви в този момент, за да ви напомня за Закона и да го изпълнявате. Позволих на 

духовния свят да живее с вас, за да ви съветва, да ви помага и да ви защитава. Тези духове се борят 

и работят с любовта на Отец в духа си. 

58 Словото, което ви поднасям, е ясно и просто, за да Ме разберете всички, за да бъдете 

просветени от светлината на Светия Ми Дух. Искам, когато вече не Ме чувате чрез тези органи на 

разбиране, да сте готови като Мои ученици да излезете и да свидетелствате за Моето присъствие с 

думите и добрите си примери. 

59 Хората ще идват при вас, за да ви питат какво е учението, каква е духовната храна, която 

вашият Учител ви е поверил за човечеството. Но ти ще им покажеш смисъла и любовта, които се 

съдържат в словото Ми. 
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60 Истината винаги ще победи. Давам ви думи на истина, за да можете с тях да пресушите 

сълзите на вашите ближни. 

В това време, когато имате свободата да изповядвате вярата си, не се оставяйте да бъдете 

поробени от лъжата. В момента ви уча наново чрез Моята любов и в Моята ръка няма да откриете 

камшик, който да ви принуди да повярвате в Мен. Защото, ако беше така, нямаше вече да съм ваш 

Отец и ваш Бог. 

61 Търсете моята божествена слава, научете се да прощавате. Поверих ви дарби, за да ги 

използвате добре и да станете мои добри ученици, които да напътстват човечеството. Илия и моят 

духовен свят са с вас, за да не бъде кръстът ви твърде тежък за вас. 

62 Благословени са хората с добра вяра, които отворят сърцата си за това послание, и 

благословени са хората с добра воля, които следват моите учения, защото те ще бъдат деца на 

светлината и мира. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 304 
1 Блажени са онези, които идват при Мен, защото са намерили пътя. Блажени са онези, които 

търсят напътствие чрез Моето Слово. Аз съм пътят, а вие сте тези, които ще вървят по него и ще 

достигнат върха на планината по този път. От тази височина ще видите всичко, което душата ви е 

покрила по време на своето развитие. 

2 Всяко препятствие или камък, с които се сблъсквате, са тест, чието успешно преминаване ви 

носи заслуги. 

3 Кой може да твърди, че е разбрал тайните на природата, че е проникнал в отвъдното, в 

тайната на онова, което не се вижда и не се чува - че е проникнал в божествения аркан и знае 

неговите съвети? Кой е успял да опознае себе си по такъв начин, че да приведе действията си в 

хармония с духовната и материалната си природа? 

4 Вие все още сте слаби същества, които се скитат безцелно. Защото, въпреки че знанията, 

които имате, са ви подготвили да служите на човечеството, вие не сте развили духовните си дарби 

и все още не сте одухотворени, за да живеете в хармония с Мен и със себе си. Ако не можете да 

опознаете себе си, няма да можете да опознаете и другите, нито да ги напътствате по съвършен 

начин. Как ще бъдете лидери на хората, ако първо не сте се научили да насочвате стъпките си по 

пътя на истината? 

5 Когато ви говоря по този начин, народе на Израел, това не е защото Учителят пренебрегва 

работата ви в Моето дело. Това се прави, за да осъзнаете, че стъпките ви към одухотворяване нямат 

граници - че с всяка крачка напред ще придобивате повече светлина, за да разберете величието на 

Моето дело. 

6 Надарих човека с интелект, който му позволява да изследва състава на природата и нейните 

проявления, и му позволих да съзерцава част от Вселената и да усеща проявите на Духовния живот. 

Защото Моето Учение не спира душите, нито пък възпрепятства развитието на човека - напротив, 

то го освобождава и просветлява, така че той да изследва, да размишлява, да пита и да се стреми. 

Но онова, което човек смята за най-висшето постижение на своите интелектуални изследвания, 

едва ли е началото! 

7 Всичко е подготвено за еволюцията на душата. Подгответе се, за да можете да научите 

утрешното човечество да се свързва с Мен от дух на дух. 

В днешно време светът е объркан от различните си мирогледи и светлината на Светия ми Дух е 

тази, която може да ги просветли, така че, получавайки моето вдъхновение, те да разгърнат чистите 

идеали, които могат да ги одухотворят, за да живеят в мир. 

8 Моето духовно учение обединява хората в истинско разбиране и възприемане на духовните 

ценности. Аз съм центърът на обединението, източникът на вдъхновение за тяхното духовно 

развитие. 

9 Трябва да дойдете при Мен с вашите страдания, радости и проблеми. Вместо болка ти давам 

радостта да се почувстваш благороден и достоен за Мен - възможността да изчистиш 

прегрешенията си. 

10 Всяко човешко същество ще бъде пречистено от светлината на Моя Свети Дух, която ще го 

вдъхнови да обича своите ближни. По този начин ще се затвърди мирът в света и всички ще се 

обединят в една сила, действие и дух, а това, което никоя религия не е постигнала, ще достигне 

вдъхновението на Бога, получено от хората. Затова в тази Трета епоха Аз давам на всички еднаква 

възможност да Ме достигнат. Моята духовна доктрина не дава повод за различия. 

11 Ако сега ушите ти не Ме чуват, човечество, и очите ти са покрити с тъмна превръзка, ще 

дойде ден, когато ще видиш светлината на Светия Дух и ще чуеш Словото Ми като божествена 

музика. 

12 Израел, признайте, че всички ваши ближни са достойни за даровете на благодатта, които сте 

получили. Подайте ръка на този, когото виждате обезпокоен, защото знаете, че всички трябва да 

постигнете една и съща цел. 

Дадох ви възможност да чуете Словото Ми чрез човешкия интелект. Но мнозина от вашите 

събратя ще отрекат истинността на това проявление и ще отрекат също така, че Аз отново съм 
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проправил пътя за вас в това време, че изливам благодатта Си сред вас и че Моят Вселенски лъч 

почива върху гласоносеца, подготвен от Моята Божествена милост. Те няма да могат да разберат 

как Моята Божественост може да се прояви чрез едно несъвършено създание, чрез чийто интелект 

ви се представям. Вместо това те ще продължат да търсят Мен в древните си обреди и ритуали на 

своите религиозни общности, във формите, които имат смисъл. 

Трудно ли е Бог, който е всемогъщ, да се изяви чрез човешкия интелект? Искаш ли да изпитваш 

вяра в Мен само чрез образи и ритуални действия на поклонение? 

13 Ако вярвате в Мен като Всемогъщ, като Създател, като Вселенски авторитет, който влияе на 

всичко - ако вярвате, че Аз съм в цялото Си творение, тогава не можете да се съмнявате, че съм 

подготвил умовете на избраните от Мен, за да се изявя чрез тях. 

14 Проявявам се във въздуха, който дишате, в необятността на пространството, в което 

съществуват световете, в слънцето, което изпраща лъчите си към вашата планета, в това, което е 

видимо и в това, което е невидимо за вас. 

15 Избрани хора, не подхождайте с осъждане или критика към другите. Протегнете ръка и 

хванете тази на вашите ближни, които Ме търсят по различни начини. Говорете им, за да получат 

знанието, което имате. Но с готовност се вслушвайте в техните размисли, за да получите и вие 

някои насоки. Защото никой не е достатъчен сам за себе си, всички вие се нуждаете от Моята 

мъдрост и от мъдростта на ближния си. 

16 Като спиритуалисти трябва да влезете в любящи отношения със съседите си, независимо от 

това към коя религиозна общност принадлежат. По този начин ще засвидетелствате, че сте 

подготвени от Мен. Тогава благородните ви дела ще достигнат до всички сърца и ще бъдат 

разбрани от всички, които мислят за тях без егоизъм. 

17 Хора мои, спиритуализмът няма значими форми, той не се нуждае от тези прояви, от тези 

обреди. Докато в действията ви се изразяват непонятни, загадъчни неща, вие не можете да бъдете 

истински духовници. Външният дизайн, изразът, формата, предметите, които трябваше да 

впечатлят, са премахнати. Защото Моето Слово притежава достатъчно сила, за да Ме разпознаете и 

да се издигнете до съвършенство. 

18 След 1950 г. истинският духовник ще е разбрал наставленията, които ви дадох, и ще ги 

практикува с единствената цел да предаде Моята милост там, където е необходима. 

19 Утре хората ще могат да разберат по-добре тази дума, която е чувана от малцина, и ще бъде 

разбрана от всички. 

20 Няма значение, че когато изтече 1950 г., думите ми няма да бъдат разбрани от всички. 

Малкото останали семена са достатъчни, за да узреят плодовете в бъдеще. 

21 Възлюбени ученици, вие сте като звезда, вие сте като фар в морската бездна. Стремете се да 

запазите дрехата си, да пречистите сърцето си и да го превърнете в светилище, където факелът на 

шестия светилник осветява всяка душа денем и нощем. 

22 Бъдете като Мен - смирени и с кротко сърце. Обичайте се един друг, прощавайте си един на 

друг. Бъдете като река с кристално чиста вода. Носете в ръцете си един-единствен плод. 

Представете учението на една книга като спасителна лодка за човечеството. 

23 Ела при Мен, Аз те очаквам. Който иска, ще му се даде, който търси, ще намери, и който 

чука на тази врата, ще му се отвори. Ще ви обработвам като камъни с длетото на Моето Слово и ще 

ви къпя в светлината на Светия Дух. 

24 О, възлюбени ученици! Отвърнете се от изкушенията на света, защото Аз ви приготвих, за 

да бъдете утре като вашия Учител. 

25 В последния ден на Моето проявление сред вас чрез човешкия интелект дори "камъните" ще 

заплачат. Но Аз ще направя така, че всеки да почувства целувката на Моя мир, ще притисна всеки 

до гърдите Си. А после, когато ви видя подготвени, ще ви кажа от "облака": Ето я пустинята, 

преминете я и донесете на света това, което ви дадох. 

26 О, ученици! Говоря ви за утрешния ден и ви насърчавам, за да не ридаете от болка в 

момента на Моето заминаване. Защото не искам да сте тъжни след това - искам да ви видя 

поучаващи, преливащи от кристално чистите води на извора и носещи изобилни плодове на 

човечеството. 
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27 Свидетелствайте като Моите пророци, провъзгласявайте, че Аз съм във вас като Светия 

Дух. 

Вече няма да Ме чувате чрез гласоподавателите, но духовно ще продължите да получавате 

учението Ми вечно. Когато се одухотворите, ще бъдете изпълнени с блаженство, защото ще Ме 

усещате, ще получавате вдъхновение и във всичките си изпитания ще изпитвате, че Аз съм с вас. 

Ще чувате гласа Ми от дух на дух, който ви насърчава да продължите напред в борбата си, и ще се 

чувствате укрепени, защото Аз ще бъда с всички Мои деца. 

28 Днес Аз се разкривам сред вас като Отец, Син и Свети Дух и съм с вас по същност, 

присъствие и сила. 

29 Елате, вие, множества, които сте част от Моя народ Израел. Елате при Мен, вие, жените, 

които сте майки на земята като Мария. Елате при Мен, вие, девици, младежи, деца и възрастни, 

защото Аз ви приемам и ви давам целувката на мира. 

30 Нека душата ти дойде при Мен, защото Аз съм този, който може да й даде това, от което се 

нуждае. Аз съм Дарителят, който излива Своята благодат върху въплътените и невъплътените 

души. 

31 Избрани хора на Израел, вие вече не сте малки деца, защото сте се развивали все повече и 

повече по този духовен път и сте придобили много знания по време на различните си прераждания. 

Сега, в тази Трета епоха, вие сте ученици на Божествения Учител и ден след ден усвоявате 

уроците, които ви дадох, за да станете велики по дух, познавачи на онова, което е непознато на 

човечеството. 

"Израел" ще бъде велик в идните времена чрез своето познание, чрез своето осъзнаване на 

Моето дело, чрез своето обединение, чрез своята борба, чрез своето послушание, чрез своята любов 

към Моята Божественост и към своите ближни. Защото, ако моят народ не притежава тази 

духовност, светът ще смята моето дело само за още едно учение на земята. 

32 Всичко това ще се случи, ако Моят народ не се подготви, ако не Ме разбере, ако не се 

одухотвори. Затова ви казвам: Сега е моментът да се обновите и да се издигнете духовно чрез 

практикуване на Моето учение. 

33 Но Аз не дойдох напразно в тази Трета епоха, за да се изявя със светлината на Моя Свети 

Дух. Защото вие сте първите, които пречистих и освободих от петната, които укрепих и научих, за 

да се подготвите за изпълнението на трудната си мисия и за да се издигнете като апостоли, като по-

възрастни братя и сестри на човечеството, за да бъдете за човечеството като звездите на небесния 

свод и по този начин вашите ближни да узнаят изпълнението на пророчествата, дадени от Мен и 

чрез пратениците от миналите времена. 

"Израел", ти ще станеш валиден сред хората, сред народите, за да могат и те да се хранят с 

хляба на вечния живот. 

34 Правя ви отворена книга, съдържаща пророчества, мои учения, божествени откровения и 

свидетелство за моето присъствие. Тази книга ще даде възможност на онези, които търсят това 

знание. Ще отговорите на много въпроси със светлината и истината. Няма да бъдете претенденти, 

ще защитавате работата ми и няма да позволите на света да я оскверни. 

35 Тази инструкция не е предназначена само за вас. Защото щом се подготвите по примера на 

вашия Учител, ще тръгнете да Ми свидетелствате с думите и делата си. Ще ви представя 

философите, учените, които се смятаха за велики в своите знания. Но не се страхувай от тях заради 

науката им, защото тя е много малка в сравнение с Моята мъдрост. 

36 Докато умовете на хората не се освободят от всяка тъмнина, която крият, те няма да могат 

да Ме разберат, нито да признаят Моите пратеници, Моите апостоли, нито онези, които ще се 

появят като Учители в бъдеще. 

37 Помислете, хора на Израел, и се освободете от всякакъв фанатизъм, от всякаква суета на 

материализма, за да можете да изпълните мисията си по съвършен начин. 

38 Ако моят народ не тръгне и не се стреми, както е моята воля, изпитанията му ще бъдат 

много големи, за да го накарат да види грешката си, и ще бъдат толкова силни, колкото е силата 

му, за да се научи да вижда и разбира какъв е неговият дълг. 
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39 В тялото на всеки от вас съм поставил атом светлина, който е част от Моя Дух, и когато 

дойде времето, всички тези частици трябва да се върнат в Моята утроба. 

Душите, които са се въплътили в останалата част от човечеството, са като твоите и сред тях има 

същества, които също Ме търсят. Те също знаят как да се издигнат до Мен, за да Ме питат. 

Други се обръщат към Мен, за да Ме попитат за причината за сътресението, от което страда 

човечеството, и Ми казват: "Отче, защо не ни чуваш? Защо не усещаме Твоята сила да не се 

провалим? Не сме ли ние Твои деца?" 

Затова душите викат към Мен, но не знаят, че в момента се пречистват - не знаят, че живеят в 

Третото време - не знаят, че се намират във времето на възкресението за въплътените и 

невъплътените. 

Хората се хвалят с това, което принадлежи на този свят, изпълнени са с високомерие и не 

позволяват на душите си да се издигнат към Мен. 

40 В това време Моята воля е всички да дойдат при Мен, да Ме търсят в духовното, където ще 

намерят своя Отец. 

41 През това време, Израел, ти ще печелиш заслуги и със своя пример ще учиш хората да 

живеят в общение с Мен. 

42 Говоря само за вашите недостатъци, защото нищо не е скрито от Мен и е необходимо да се 

обновите, за да бъдете чисти съдове пред Мен. Дадох ви Моето Слово и в него е Моята сила, за да 

можете да побеждавате всички изкушения и изпитания. Просветих ви, за да разберете това, което 

се отнася до душата ви, и това, което принадлежи на човешкия ви живот. По този начин можете да 

живеете според божествените заповеди, защото сте мои ученици, които обучавам, за да може 

душата ви да се развива все по-високо и да не се срива повече под бремето на материализма, под 

навиците на култовете, които сте установили в моята работа. Не трябва да позволявате повече да ви 

спъват излишни неща, защото имате силата и необходимите знания, за да преодолеете всички 

препятствия. Трябва да вървите напред непрестанно. 

43 Доколкото постигнете чистота, дематериализация, поклонението ви ще стане по-духовно, а 

поклоненията ви в рамките на Моята работа - по-малко сложни. Защото вие сте правили и правите 

според волята си в Моето дело и не сте се придържали към одухотворяването, не сте подготвяли 

сърцето си да отправи молитвата си и сте Ми предлагали само писмени молитви с думи, като по 

този начин сте правили същото на вашите ближни. Защото вашите обреди, вашият начин на 

поклонение, вашите традиции бяха същите като тези, които хората представят на човечеството. По 

какво се различавате тогава? С какво се различавате от другите? Нищо, Израел, защото ти 

материализира Словото ми и направи същото с Духовния ми свят. Вашите действия на поклонение 

изпаднаха в чувственост, равна на тази на човечеството, вашите символи бяха същите и вие също 

показахте своето разединение и придобивки в моята работа. 

44 Как тогава човечеството може да вярва във вас? Как биха могли да Ме разпознаят по 

поведението ти, когато имаш същия образ като твоите ближни? 

Когато Отец видя, че вървите много бавно и много чувствено, Той нямаше повече 

снизхождение към вас и затова нареди да се обедините и да се съберете, за да се изненадате от 

Неговото слово, което беше към края си. И без да прави повече отстъпки, Той ви заповяда да се 

отървете от всякакъв материализъм, да изчистите поклоненията си, защото те са повече чувствени, 

отколкото духовни. Но моята работа е духовна, моята работа има за цел да издигне душата, да ви 

обнови в човешкия ви живот, за да може "плътта" и душата да живеят високо. Моята воля вече не 

позволяваше на хората ми да падат в бездната и да вършат там Моята работа. 

45 Ето защо, когато получи Моите заповеди, в Израил настъпи смут поради неговия 

материализъм. Други обаче изпълняват тази заповед с уважение и послушание, защото душите им 

разбират, че е настъпил часът на новото пробуждане на Израил, че Отец го е откъснал от рутината 

и старите обичаи, и Му благодарят. 

46 Всички тези изпитания ви разтърсиха, хора, защото бяхте свикнали с рутината. Защото сте 

попречили на ума си, на душата си, да се развие нагоре чрез фалшиви култови действия. 

47 Сега знаете, хора, че ако не следвате указанията, които ви дадох, за да изпълните дълга си, 

няма да има никаква полза да Ме слушате. Защото моята воля е, когато приемете словото ми, да го 
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практикувате, защото за вас наближава краят на моето проявление чрез човешкия интелект - 1950 

г., от която година вече няма да чувате и моя духовен свят. 

48 Не искам да изпитвате болка в душата си поради тази причина, защото ви подготвих, за да 

бъдете силни души, за да можете утре да бъдете като дървета, които дават сянка на странника, 

уморен и изтощен от палещото слънце. Също така не искам да причинявате болка на Моя Дух в 

момента на Моето заминаване, както болката, която Ми причинихте през Втората епоха. Не искам 

отново да стоварвате върху раменете ми кръста на вашия грях, непослушание, провал. Искам да 

видя в Израел послушание, изпълнение на дълга, обновление, одухотворяване, издигане до ниво да 

общуваш с Мен от дух на дух. 

49 Израел, сега не е време за сън, трябва да се събудиш напълно, за да можеш да се посветиш 

на задачата да пробудиш човечеството. Защото, въпреки че Моята светлина осветява всеки ум, 

виждам децата Си лениви, виждам закона Си в прашни книги. Вие обаче, избраните хора, трябва да 

водите хората и да "бдите" за тях. 

50 Трябва да говориш на света за духовното учение без фанатизъм. 

51 Упражнявайте диалога между духовете, който ще продължавате да усъвършенствате от ден 

на ден. Защото Моята воля е вие и човечеството да общувате с Мен. Чрез това общение ще 

получавате Моите вдъхновения, Моите заповеди и Аз ще приема душата ви, ще чуя молитвата ви и 

ще позволя на духовните ви ръце да Ме прегърнат. 

52 Когато се научиш да общуваш с Мен от дух на дух, твоите дарби ще се разгърнат и в твоето 

поклонение те ще разцъфнат в слава и духовност. Тогава ще Ме търсиш в духовното и 

поклонението ти ще бъде съвършено. 

53 Това проявление чрез човешкия интелект вече няма да бъде сред вас. Не искам да се 

почувствате сираци след моето заминаване, не искам смъртта да ви изненада, нито пък искам 

слабост сред вас. Защото след 1950 г., когато се подготвите и Ме търсите от дух на дух, ще живеете 

в хармония и в Моя мир. Тогава ще наваксате изгубеното време и ще достигнете степен на 

одухотворяване, която ще ви позволи да се приближите до Моето Царство, докато все още живеете 

на тази планета, и ще докажете на света, че не се нуждаете от обреди и церемонии, нито от 

материални символи, за да Ми се покланяте - че начинът ви на поклонение е възвишен и духовен, а 

вярата ви е факел, който разпръсква светлината си по пътищата на живота, в сърцата и душите на 

хората. 

54 Времето на моето проявление беше достатъчно, за да достигнете онази степен на 

одухотворяване, която ще ви доведе до обновяване и издигане на душата ви. 

55 В момента ви помагам да изкачите планината. Аз ви водя за ръка към тази цел и ви дадох да 

разберете, че моят духовен свят също ще ви помага, ще укрепва вярата ви, ще гарантира, че 

стъпките ви са сигурни, така че вече няма да има никакво съмнение в изпълнението на мисията ви, 

нищо няма да ви накара да се оттеглите от пътя, по който вървите от толкова години и векове. 

Осигурих необходимото за прехраната ви при прекосяването на пустинята и затова сега сте много 

близо до Мен. 

56 Наближава времето, когато ще приключа проповядването Си чрез човешкия интелект, и 

тогава ще тръгнете да продължите странстването си. Защото тук, на земята, не е твоята цел, нито 

пък има почивка за теб. Искам да сте достатъчно подготвени за битката, която ви очаква, и тогава 

чрез даровете, които съм ви дал, ще бъдете учители, Мои апостоли и свидетели. Искам да бъдете 

като голям факел, който носи моята светлина на различните народи, съставляващи това човечество. 

57 Вие сте с Мен и се наслаждавате на Моя мир, слушайте Моето учение, за да се подготвите. 

Но не забравяйте ближните си, света, който е в хаос и пие много горчива чаша - не забравяйте 

объркването, което цари в този свят. Не искам да ви виждам безчувствени, защото плачът на света 

трябва да достигне и до вас. 

58 Вие сте най-отговорни пред Мен, защото на вас дадох Словото Си чрез човешката 

способност за интелект. Искам начините ви на действие в рамките на Моята работа да станат по-

съвършени и духовни, защото не е далеч денят, когато ще донесете навсякъде Моето учение, 

подготвено от Илия и Моя духовен свят. Защото Моето Царство очаква всички и всички вие трябва 

да дойдете при Мен чрез вашите заслуги и смирението в душата ви. 
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59 Често си Ми казвал от дъното на сърцето си: "Учителю, Отче, защо си поверил Твоето дело, 

въпреки че е толкова деликатно и дълбоко, на хора, които са толкова грешни и недостойни за него? 

Защо сте поверили тази толкова голяма отговорност в нашите ръце? Защо, въпреки че виждаш този 

народ, който наричаш Израел, толкова неудобен и невеж, му се доверяваш изцяло? Защо избра нас, 

които преминахме през толкова много изпитания, толкова много пречиствания, толкова много 

фанатизъм и идолопоклонство? 

Но Аз ви казвам, деца Мои: Точно защото вие сте хората, които са се пречистили много и са Ме 

познали сред изпитанията си. Защото изпитанията ви доближиха до Мен и затова ви представих на 

другите народи като избран и надарен народ, за да могат да приемат и опознаят Моето дело чрез 

вашето посредничество за тяхното обновяване и одухотворяване. 

Но не съм ви избрал, защото изпитвам по-голяма привързаност към вас, нито защото ви обичам 

повече от останалото човечество. И Аз не съм ви направил притежатели на дарове и благодати, 

защото сте по-достойни в очите на Отца. Ако сте преминали през пречистването, то е, защото сте 

били и хората, които са съгрешили най-много, които са извършили най-много грешки, и затова 

трябва да извършите най-голямото обезщетение. 

60 Изследвайте съвестта си, хора, и помислете дали сте достойни за Мен. Разбери дали 

заслугите ти са достатъчно големи, за да застанеш пред Мен. Спомнете си за миналото си и 

помислете дали това, което сте направили в живота си, ви прави достойни да седнете от дясната 

Ми страна. 

Кажете ми, след като сте обмислили миналото си, дали сте придобили правото да притежавате 

моята благодат, моите дарове, моите блага и моя закон. 

"Не - казва Ми сърцето ти, - Ти често си ни казвал, че сме неблагодарен народ - народ, който 

винаги не Ти се е подчинявал." 

Но аз ви казвам: Аз ви дарих Своята благодат с голямото желание на Моя Дух, за да можете 

един ден да станете хора с чисти помисли, да извършите велики дела, да постигнете голямо 

извисяване на душата. 

61 Вашите внуци ще бъдат тези, които ще накарат семето на истината да разцъфне. Ще го 

посеете първо в роднините си, а след това сред човечеството. 

62 Израел: След 1950 г. всичко ще бъде различно за вас. Култовите ви действия, знанията ви 

ще са по-напреднали, делата ви ще са по-духовни, мислите и молитвите ви ще са по-възвишени и 

ще се одухотворите още повече. Защото тогава вече няма да живеете в материализъм. 

63 Аз правя сърцата ви чувствителни, за да усетите болката на хората. Както днес ви предавам 

Словото Си, така утре вие ще бъдете тези, които трябва да го предадат на света. Тъй като 

човечеството не пожела да дойде при Мен, утре ти ще отидеш при него и ще му донесеш от Мое 

име посланието на любовта, което съм му оставил като наследство. 

64 Голяма ще бъде вашата борба и работата, която ще трябва да извършите сред това 

човечество, което е без вяра, без надежда, без Бог. Въпреки че съм близо до нея, тя не Ме е 

почувствала и не е възприела Присъствието Ми. Защото тя иска да Ме види по чувствен начин и 

тъй като не Ме вижда с очите на духа си, Ме отхвърля и Ме забравя. Скоро ще настъпи моментът, в 

който ще се издигнете като Мои апостоли и ще събудите масите с мощния си и духовен глас и ще 

ги доведете до вяра, до одухотворяване. 

65 В наши дни не само дванадесетте сърца ще бъдат използвани след 1950 г., за да 

свидетелстват за Мен. Днес има 144 000 избрани от Моя благословен народ Израел, в които съм 

положил цялата Си надежда и доверие, за да може човечеството да познае Моето дело чрез тях. 

66 Вие ще бъдете силните сред човечеството и ще изпълните мисията си докрай. Но ти винаги 

ще бъдеш закрилян от моя дух. Аз ще бъда вашата защита и духовно ще ви поверя същността си, 

присъствието си и силата си - дотолкова, доколкото чувствате и упражнявате любовта, духовната 

любов, която се проявява в цялото творение. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 305 
1 Духовният живот на човечеството се разделя на три епохи или възрасти. В Първата епоха се 

изявих като Отец, във Втората епоха се разкрих като Учител, а в Третата епоха се изявих като 

Съдия. 

2 Това са трите фази, които съм разкрил на хората и през които трябва да Ме опознаете 

напълно. Въпреки това не се стремете да разпознавате трима богове или три Личности там, където 

съществува само един Божествен Дух. Защото в този момент вие сте в състояние да приемете 

опростяването на всичко, което сте обвили в мистерия и сте усложнили до степен на 

неразбираемост. 

Този "храм" ще остане, но тази работа не е напредвала в продължение на много векове и вие 

трябва да я продължите сега с цел да я доведете до край, за да я предложите на вашия Отец. 

3 Не е необходимо всички народи на Земята да присъстват на тази проява. Защото ще се 

погрижа учението ми да се разпространи по цялото земно кълбо чрез писания и книги, както се 

случи през Втората епоха. Тогава моето духовно послание ще стане известно и хората с добра воля 

ще се опитат да го следват. 

4 В тази скромна и проста книга, но изпълнена с Божествена светлина, хората ще намерят 

разяснение на всичките си съмнения, ще открият завършека на ученията, които са били само 

частично разкрити в минали времена, и ще намерят ясния и прост начин да тълкуват всичко, което 

е скрито в древните текстове в алегория. 

5 Всеки, който след като получи това духовно послание, се убеди в истинността на 

съдържанието му и започне да се бори с жаждата си за усещания, с идолопоклонството и 

фанатизма си, да очисти ума и сърцето си от всички тези примеси, ще освободи душата си и ще й 

даде радост и мир, защото сега тя ще може да се бори за постигане на вечността, която я очаква. А 

онези, които продължават да се покланят външно, които настояват да обичат това, което 

принадлежи на света, и които не вярват в развитието на душата - истина ви казвам, те ще останат 

назад и ще проливат сълзи, когато осъзнаят своето изоставане и невежество. 

6 Докато всичко непрекъснато расте, променя се, усъвършенства се и се разгръща, защо 

душата ви да е в застой в продължение на векове? 

7 Душата на човешкия дух е тази, която трябва да предшества всички дела, които човешкото 

същество извършва, тъй като именно на нея е поверен животът на земята. Но тук, във вашия свят, 

вие правите точно обратното, защото душата пренебрегва най-висшите си задачи, за да се посвети 

на земни цели и да се хвърля все повече в опиянението от живота, който сте създали. 

8 Тъй като сте открили и научили много неща благодарение на науката, не сте наясно с 

непрекъснатата еволюция, която съществува във всички същества на творението. Ето защо искам 

да разберете, че не бива да оставяте душата си в тази изостаналост и застой, в които я вкарвате от 

дълго време, и че трябва да се стремите да постигнете хармония с всичко, което ви заобикаля, за да 

дойде ден за човешките същества, когато природата, вместо да крие тайните си, ще ги разкрие, а 

силите на природата, вместо да са враждебни към вас, ще се превърнат в слуги, сътрудници, братя. 

9 Изпратих душата да се въплъти на Земята и да стане човек, за да бъде принц и господар на 

всичко, което съществува на нея, а не за да бъде роб и жертва, нито пък нуждаещ се, какъвто 

всъщност го виждам. Човек е роб на своите нужди, страсти, пороци и невежество. 

10 Той е жертва на страданията, грешките и ударите на съдбата, които му носи липсата на 

духовно извисяване, докато върви по земята. Той е нуждаещ се, защото не знае за наследството, 

което му се полага в живота, не знае какво притежава и се държи така, сякаш няма нищо. 

11 Това човечество първо трябва да се събуди, за да започне да изучава Книгата на духовния 

живот, а след това скоро, чрез предаването на този свят на идеи от поколение на поколение, ще се 

появи благословеното семе, в което ще се изпълни моето Слово. Казвал съм ви, че един ден това 

човечество ще достигне одухотвореност и ще знае как да живее в хармония с всички сътворени 

неща, а душата, умът и сърцето ще вървят в крак. 

12 Това трето време, когато човешката злоба е достигнала своя връх, все пак ще бъде време на 

помирение и прошка. 
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13 Докато хората, водени от своите егоистични цели и вражди, подготвят унищожаването на 

своите ближни, които наричат врагове, Аз подготвям часа, в който ще трябва да ги съдя, като ги 

карам да съдят и признават своето дело. 

14 В онзи съдбовен час, когато съвестта бъде чута и нейната светлина засияе и озари ума и 

сърцето, хората ще си скубят косите и ще скърцат със зъби и ще Ми кажат: "Господи, как можах да 

бъда способен на толкова много зло? Защо ми позволи да извърша такова отвратително дело?" 

15 Благословени са онези, които се събудят в този момент на съд, защото ще видят светлината 

на Моята прошка, която ще се спусне над тях, ще видят как идва благословеният ден на 

помирението. Тогава много хора ще разберат причината за Моето учение за любовта и ще изпитат 

какво означава за Мен всяко Мое дете, дори и да е най-грешното. 

16 Да, възлюбени хора, Аз обичам всички без ограничения, защото дори зад големия грешник 

има душа, която се нуждае от Моята светлина, за да не греши повече. 

17 Идвам да спася нарушителите, защото човекът, който върши престъпления, също е Божие 

дете, а за Мен всяко от Моите деца означава много. 

18 Ще разпръсна това учение като мантия на надеждата и спасението над цялата земя, като дам 

на всеки възможност постепенно да изплати старите и настоящите си дългове, докато отново ме 

почувства в най-скритата част на своето същество. 

19 Дълго време не Ме усещахте, бяхте Ме изгубили, а сега ви давам възможност да се 

срещнете с Мен. Знам, че този, който Ме намери по пътя си, никога повече няма да Ме изгуби. 

20 Започнете да вървите към Мен, грешници. Не се страхувай, че когато влезеш в Моето 

присъствие, Моят глас ще те съди пред твоите ближни, защото Аз няма да те предам. Не се 

страхувайте, както не се страхуваше Магдалена, която, когато дойде при Мен, се освободи от 

тежкия товар на греха, без да обръща внимание на това кой я вижда, слуша или осъжда. Беше 

спокойна, защото знаеше, че вече не е жена, опетнена от греха, а грешница, пречистена чрез 

покаяние. 

21 Вземете ги за пример в тяхното покаяние и в тяхната любов. 

22 Ще направя така, че всички да чуят гласа Ми в съвестта си - глас от Отца, от Учителя, от 

Съдията, който ще проникне в сърцата и ще ги накара да бият по-бързо от щастие, от удивление и 

от любов. Гласът Ми ще се чуе във всяко създание, защото душата ви е готова да Ме приеме в тази 

форма. 

23 В тишината на затворническите килии ще се чуе Моят глас, който ще каже на тези мъже и 

жени: "Аз съм тук с вас. Вярваш ли, че си изоставен от Мен? Не, маловерни, не ви питам дали сте 

убийци или дали сте откраднали. С любовта Си изкупувам съгрешилия, насърчавам падналия и 

спасявам невинния, който е станал жертва на клевета, несправедливост или грешка." 

24 Гласът ми ще се чува сред грохота на войната, а звукът му ще бъде толкова пронизващ, че 

оръжията на хората ще замлъкнат, когато усетят присъствието ми. 

25 В болниците и навсякъде, където има болни, Аз също ще се чувствам и чувам, като 

"помазвам" и утешавам болните, както само Аз мога да направя. Аз ще разстлам мантията на мира 

и утехата над болката на страдащите - забравени от своите ближни - и ще излея божествен балсам 

върху техните страдания и ще ги възкреся, за да свидетелстват за Моето духовно присъствие. 

26 В домовете Аз ще бъда усещан от децата и възрастните, като и едните, и другите ще 

свидетелстват за Моето присъствие. 

27 Когато видя, че огънят на огнището е угаснал, ще извикам съпруга и ще му кажа: Защо не 

обичаш и не разбираш? Защо не разпалвате огъня на любовта, който дава живот на вашия брак? 

Когато го видя да пренебрегва задълженията си, ще го изненадам и ще му кажа: Защо се 

отклони от правия път и захвърли кръста? нямаше ли сили да изпиеш и последните капки горчиво 

питие, останали в чашата? Върнете се на пътя, по който ви поставих, само там ще Ме намерите, за 

да възнаградя вашата вяра, вашето послушание и вашата смелост. 

28 Ще докосна съпругата по най-чувствителните струни на сърцето и ще я попитам: Жено, 

мислиш ли, че ще намериш мира, за който копнееш, далеч от пътя на дълга си? Не, не се 

заблуждавайте. Твоята заслуга ще бъде да носиш със себеотрицание и търпение докрай кръста, 

който поставих на раменете ти. 
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29 Няма да остане сърце, на което да не позволя да усети Моето божествено присъствие и да 

призове за помирение, любов и мир. 

30 Търся подготвени сърца, за да вложа същността Си в тях, което е като влизане с дух във 

вътрешния храм на човека - този храм, от който трябва да изгоня греховете ви, сякаш са скверни 

търговци, докато светилището не бъде очистено. 

31 Не вземам камшик, за да ви накарам да разберете словото Ми, но нося хляб на живота, за да 

ви укрепя в идеала на вашето издигане. 

32 Докато светът вярваше, че съм го изоставил в бездната на болката и греха, Аз дойдох да му 

дам ново доказателство за Моята безкрайна любов, която никога не може да ви изостави и която 

затова ви говори бащински и ви прощава. 

33 Понякога, когато чуваш Моето Слово, изпълнено с божествена нежност, ти се объркваш, 

без да можеш да разбереш защо използвам този вид наставления към грешниците, въпреки че би 

трябвало да използвам известна строгост, за да те огъна. 

34 Казвам ви, че в тази "Трета епоха" - дори да ви се струва невъзможно - обновяването и 

спасението на човечеството няма да бъдат трудни, защото делото на изкуплението е божествено 

дело. 

35 Моята любов ще върне хората към пътя на светлината и истината. Моята любов, която 

тайно прониква във всяко сърце, гали всяка душа, проявява се чрез всяка съвест, ще превърне 

твърдите скали в чувствителни сърца, ще превърне материалистите в духовни същества, а 

закоравелите грешници - в хора на доброто, мира и добрата воля. 

36 Говоря ви по този начин, защото никой не познава по-добре от мен развитието на вашата 

душа и знам, че днешният човек, въпреки големия си материализъм, любовта си към света и 

страстите си, развити до степен на най-голям грях, живее само привидно като роб на "плътта" и 

материалния живот. Знам, че щом усети любящото докосване на Моята любов в душата си, той 

бързо ще дойде при Мен, за да се освободи от бремето си и да Ме последва по пътя на истината, по 

който несъзнателно копнее да върви. 

37 Няма да ми се налага да му показвам закона, изсечен в камък, както през Първата епоха, 

нито пък да проявявам присъствието Си чрез природните сили, за да може да Ме усети. Дори няма 

да ми се наложи да дойда на света в човешки образ, за да изкупя душата на човека чрез скръбен 

живот и кървава смърт. 

38 Тези времена са отминали, душата на човека се е развила. То вече не е малкото дете от 

миналите времена, което трябваше да докосне божественото с ръце и да го възприеме с 

физическите си сетива, за да повярва в Мен и в Моето присъствие. 

39 Зад материализма и липсата на чувствителност към духовното в човека се крие светла душа, 

духовна душа, която е изминала дълги разстояния и е преминала през големи изпитания, които са ѝ 

дали устойчивост, опит и знания. Достатъчно е само да пожелае да влезе във вътрешен диалог със 

съвестта си, за да може да се издигне за нов живот и да открие в сърцевината на своето същество 

истинската Светая Светих, откъдето безкрайният глас на Господ се излъчва като закон на вечна и 

мъдра справедливост - като път, който винаги е светъл и сигурен. 

40 Ако това духовно развитие не беше налице в това човечество и ако то не беше на прага на 

своето освобождение, нямаше да ви дам откровението за диалога на духа с духа за този път. 

41 Изпитанията, през които преминава вашият свят, са признаци за края на една епоха, са 

падението или предсмъртните гърчове на епохата на материализма; защото материализмът е във 

вашата наука, във вашите цели и във вашите страсти. Материализмът е определил предаността ви 

към Мен, а също и всичките ви дела. 

42 Любовта към света, алчността за земни неща, желанието на плътта, удоволствието от 

всички низки желания, егоизмът, самолюбието и арогантността бяха силата, с която създадохте 

живот според вашия интелект и вашата човешка воля, чиито плодове ви накарах да пожънете, за да 

бъде опитът ви съвършен. Но ако тази епоха, която сега приключва, ще бъде белязана в историята 

на човечеството със своя материализъм - истина ви казвам, че новата епоха ще бъде белязана със 

своята духовност. Защото в него съвестта и волята на Духа ще издигнат на земята свят на същества, 

които са щедри чрез любовта - живот, в който духът на Отца вибрира в духа на децата, защото 
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тогава всички дарби и способности, които днес живеят скрити във вашето същество, ще имат 

безкрайност като поле за действие. 

43 Възлюбени хора, вие трябва да Ме разбирате, защото Аз ви говоря с най-прости думи и в 

Моето слово няма тайни. Аз съм твой Отец и нямам тайни от теб. Отворих съкровищницата Си, за 

да намерите в нея мъдростта, от която се нуждаете, за да се просветлите в периода, който 

преживявате. 

44 Човешката душа се е развила, способностите ѝ са се разгърнали и тя е способна да започне 

да изучава моето Дело. 

45 Дарът на вдъхновението, на (вътрешното) слово и на познанието е във всички вас, когато 

сте подготвени, защото светлината се е изляла върху душата ви. 

46 Знай, че твоята съдба е да стигнеш до Мен по същия път, който проправих за теб, когато 

станах човек. Моят пример е известен на всички. Кой не е чувал да се произнася името на Христос? 

Кой не си е спомнял за своя Учител в часовете на изпитание? И кой (в предишния си земен живот), 

за да достигне духовните области, не е възкликнал в часа на смъртта, когато тялото му умира: "В 

Твоите ръце предавам духа си"? Познавам желанието ви за светлина, копнежа ви за 

одухотворяване. Ето защо дойдох при вас. 

47 Твоят Пастир те е подготвил да дойдеш при Мен. Той е същият като този, който викаше в 

пустинята през Втората епоха и при когото дойдоха много гладни и жадни за любов, за да се 

подготвят. 

48 Илия е този, който ви доведе при Мен, защото неговата мисия да Ме предшества при всяко 

Мое идване е и винаги ще бъде една и съща. 

49 Днес вие преживявате ново време и пред чудесата, на които сте станали свидетели, душата 

ви се е преклонила. То се е съсредоточило върху себе си и е намерило в моите думи отговора, от 

който се е нуждаело, за да успокои съмненията си - светлината, която го приканва да продължи по 

пътя. И там, в безкрайността, тя вижда как се отварят вратите на дома, който я очаква, където Отец 

и Майка ще я приемат, за да живее с тях завинаги. 

50 Отворете очите си за истината, защото сега не е време за тайни - напротив, време е за 

тяхното разясняване. 

51 Страхът няма да е този, който направлява стъпките ви, нито този, който ви принуждава да 

изпълнявате закона. Нека вярата и любовта бъдат силата, която ви подтиква да вършите добри дела 

в живота си. Защото тогава заслугите ви ще бъдат истински.  

52 Тази епоха на светлината ще донесе разбиране на всички хора, защото всяка загадка ще 

бъде изяснена. 

53 Казваш Ми в сърцето си: "Господи, ако поставиш пред нас Твоята истина, каква заслуга ще 

имаме? Казахте, че са благословени онези, които са повярвали, без да са видели." 

54 Ах, вие, които не знаете как да тълкувате словото Ми. Не виждаш ли колко е необходимо да 

ти помогна да вникнеш в смисъла му и да го разбереш? 

55 Вярно е, че тогава казах: "Блажени са онези, които са повярвали, без да виждат". Но исках 

да кажа: "Блажени са онези, които - без да се опитват да видят Божественото със земните си очи - 

умеят да го виждат през светлината на вярата, която е духовният поглед. Блажен е онзи, който - без 

да възнамерява да докосне или да възприеме духовното със сетивата си - е знаел как да се 

подготви, за да почувства божественото присъствие в душата си." 

56 Разберете, ученици, че когато казах: "Блажен е онзи, който вярва, без да вижда", имах 

предвид погледа и сетивата на "плътта", тъй като този, който повярва по този начин, го направи, 

защото Ме видя и почувства с душата си. 

57 Сега сте изправени пред време, в което не само ще вярвате с вяра, с онзи по-висш поглед на 

духовната душа, но и ще разбирате с разбиране, което е над това на човешкия ви интелект, защото 

това ще бъде душата, която е просветена от духовната мъдрост. 

58 Дори и сега ви казвам: "Блажени са онези, които, без да виждат с телесните си очи и без да 

разбират с ограничения си човешки интелект, все пак вярват, защото усещат с душата си, защото се 

издигат нагоре, за да гледат с духовното око и да разбират с онази интелигентност, която е над 

всяка човешка хитрост". 



U 309 

172 

59 Ако в един човек се заражда истинска вяра в божественото, то е, защото той е видял с духа. 

Кой или какво може да го накара да отрече преживяното по този начин? Тези обаче, които се мамят 

с фалшива вяра, защото никога не са знаели как да гледат или чувстват с духа и са се задоволявали 

да казват, че имат вяра, дори без да гледат, те вярват. Но това са онези, които при първото 

изпитание се съмняват, стават несигурни или объркани и накрая често се отричат. 

60 Но аз ви спасявам всички. Затова още в миналото ви е било казано, че ще дойде час, когато 

всяко око ще Ме види. 

61 Вашият напредък или възходяща еволюция ще ви позволи да откриете Моята истина и да 

възприемете Моето Божествено присъствие - както в духовното, така и във всяко Мое дело. Тогава 

ще ви кажа: "Блажени са онези, които могат да Ме разпознаят навсякъде, защото те са тези, които 

наистина Ме обичат. 

62 Благословени са онези, които могат да Ме усещат с душата и дори с тялото, защото те са 

тези, които са придали финес на цялото си същество, които наистина са се одухотворили." 

63 Колко много нечистите религиозни култове, практикувани от човечеството, са забавили 

развитието на душата! По този начин хората са попречили на чудесата, които духовната вяра 

извършва, да се превърнат в реалност, а естественото влияние на духовното върху човешкия живот 

също е било предотвратено. 

64 Когато хората получават моите благодеяния, моите отговори и моите непрестанни 

доказателства за любов, това не е награда за вяра или истинско одухотворяване, а поради моето 

състрадание към тяхната незрялост, страдание и невежество. 

65 Знам, че мнозина ще се възмутят, когато научат тази дума, но това ще бъдат онези, които в 

своето умствено объркване не искат да признаят, че в човека, освен човешката природа, 

съществува и духовната част на битието - или онези, които вярват в човешката душа, но обвързани 

с навика на своите традиции и вярвания, отричат, че душата има безкрайно дълъг път на развитие. 

66 Знам също, че трябва да ви говоря с думи на справедливост, за да ви разтърся и събудя от 

дълбоката летаргия, в която се намира светът. 

Дълго време хората са използвали силата си, за да изпълняват своята воля, използвайки дара на 

свободната воля за земни дела. Но аз виждам, че те все още имат сили, и ще ги използвам, като им 

вдъхна идеал за един нов свят, по-добър свят, чиято основа ще бъде истинската вяра, а целта - 

възвисяването на душата чрез любов и справедливост. Не е ли това Моето учение открай време? 

67 Проучете урока ми и след като го обмислите задълбочено, попитайте духа си за преценката 

му. Не бива нито умът, нито сърцето ви да са първите, които отсъждат за нещо, което е извън тях. 

Защото живеете във време, когато моята божествена светлина, превръщайки се в мисъл, достига до 

ума ви и го кара да навлезе в свят на безкрайна красота и мъдрост. 

68 Тук с теб е Онзи, Който никога не се е уморявал да те чака и Който се приближава до 

сърцето ти, вдъхновявайки го с духовни копнежи и изпълвайки огромната му празнота с Моята 

любов. 

69 Изминаха почти двадесет века, откакто светът престана да Ме чува и вижда, без да знае, че 

нито за миг не съм се отделил от него, нито за миг не съм му говорил. 

70 Тогава Аз трябваше да стана човек, за да можете да чуете Моето Слово. Сега трябваше да се 

изявя чрез човешкия интелект, за да може светът отново да чуе "Словото". 

71 Вече не Исус от Назарет се представя пред очите ви - това е Христос, това е Учителят в 

Духа, който се явява пред вашия дух, за да ви даде новия си урок. 

72 Исус беше тялото, въплътената форма, която използвах, за да направя Себе Си видим за 

човешките очи, а Назарет беше селото, в което израснах като човек, където прекарах детството си и 

започнах младостта си. От Назарет беше Мария, благословената Майка, която Ми предложи 

утробата си, за да стана човек, и там това тяло растеше и се развиваше, поради което по-късно 

светът Ме нарече Назарянин. 

73 Днес Аз не идвам от Назарет, Аз живея в света, който Ми съответства, който е духовното 

царство, което вече ви провъзгласих в онези времена, и ви позволявам да чуете гласа Ми, за който 

няма пречки, нито разстояния. 
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74 Благославям ви, о, хора, които се събирате тази вечер, за да посрещнете първия ден от 

последната година, в която ще имате проявлението на моето Слово в тази форма. 

75 Скоро вече няма да ви говоря с възторг чрез тези гласоподаватели. Но не бива да забравяте, 

че съм ви казал, че никога няма да се отделя от вас и че никога няма да престана да ви изпращам 

Словото Си под формата на вдъхновение. 

76 Имаше голямо объркване сред хората, когато се свързах с тях в онази Втора епоха. Но днес, 

когато позволявам на Моето човеколюбие да се чуе още веднъж, откривам, че объркването е още 

по-голямо. И така, виждам, че е настъпил обявеният от Мен час да се разкрия отново на 

човечеството, и започвам Моята работа на светлината, като разпространявам Моята истина и 

стъпка по стъпка приближавам хората към пътя, по който трябва да разгадаят всички тайни, които 

трябва да узнаят, и по който трябва да намерят всяко обяснение и всяко разяснение. 

77 Започнало е съдбоносно време - време с неизмерими последици за човешките същества и 

духове. 

78 И тази година, последната от Моите прокламации, също е от безкрайно значение за този 

народ, защото през нея ви давам нормите, светлината, заповедите и знанието, за да навлезете в 

новия период с кураж и твърдост. 

79 Моето послание е ясно, светло и разбираемо, така че никога да не се препъвате в камъните 

на грешката или невежеството. 

80 Погрижете се да запазите смисъла в сърцето си, така че да Ме носите в себе си, и във всеки 

от вас има съветник, водач, лекар. 

81 Ако следвате моето учение така, както съм ви го преподал, ако практикувате духовна 

любов, скоро няма да сте вече малки деца, а ще станете ученици и ще откриете колко лесно е да 

влезете в контакт с моя дух чрез чиста и възходяща мисъл. Тогава ще разберете защо периодът на 

моето проявление е ограничен. Защото, ако тя никога не свършваше, вие никога нямаше да се 

одухотворите, защото вместо да се издигате в желание за Моето вдъхновение чрез вашето 

пречистване и вашите заслуги, вие винаги щяхте да чакате там долу, във вашия свят, 

гласоподавателят да се подготви да ви донесе послание. 

82 Истина ви казвам, че плодът на Моето Слово, което е посято в сърцето ви, ще бъде, според 

Моята воля, диалог от дух на дух. Вече съм ви поверил семето, вече съм ви научил да го сеете. Сега 

имате задачата да го разпръснете и да се грижите за него. Защото ще очаквам плодовете на Моята 

сеитба, за да почувствам в духа си неизразимото щастие от присъствието на децата при Мен, да чуя 

духовния им глас, да усетя ласките им, както направих чрез устните на Исус. "Жадувам, жадувам за 

твоята любов." 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 306 
1 Събрали сте се да пиете от извора на живота, чиито кристално чисти води се изливат в 

душата ви. Ако приемете откровението на Словото ми за истина, това е доказателство, че сте 

изминали дълъг духовен път, за да получите новия ми урок под тази форма. 

2 Наистина ви казвам, че сте били много пъти както в "Духовната долина", така и на 

планетата, която обитавате. Но ще ви кажа и кога е било духовното ви раждане и кога за първи път 

сте стъпили върху пръстта на този свят, точно както вие намирате за необходимо да ви разкрия 

колко пъти сте били на него и кои сте били в други прераждания. 

Моето учение не ви разкрива онова, което засега не трябва да знаете и което може да ви се 

разкрие едва когато стигнете края на пътя. Моята работа ви показва пътя, по който ще достигнете 

върха на духовното познание, издигайки ви стъпка по стъпка по стълбата на доброто, любовта и 

братството. 

3 За да разпространявам Моето дело в тази "Трета епоха", Аз избрах 144 000 души сред 

огромните множества и ги белязах с целувката на Божествената светлина - не с целувката на Юда, 

нито с печата на завет, който излага душата ви на опасност. Моят знак е знакът, който Светият Дух 

поставя в Своите избраници, за да изпълнят велика мисия в тази "Трета епоха". Онези, които носят 

този знак, не са свободни от опасност - напротив, те са по-изкушавани и изпитвани от останалите. 

Спомнете си за всеки от дванадесетте избрани от Мен във "Втората епоха" и ще потвърдите това, 

което ви казвам сега. Сред тях имаше моменти на съмнение, на 

слабост, объркване, а имаше дори един, който Ме предаде, като Ме предаде на палачите с целувка. 

4 Как не трябва избраните в това време да бдят и да се молят, за да не се поддадат на 

изкушение! Но истина ви казвам, че все пак ще има предатели сред сто четиридесет и четирите 

хиляди. 

5 Внимавайте и се молете, възлюбени хора, земният път е пълен с опасности и изкушения, той 

е постоянна битка между светлината и тъмнината. Борете се и се молете непрестанно, 

подчинявайте се на думите ми и се подгответе, ако не искате да предадете делото ми. Помнете, че 

можете да станете предатели волно или неволно, ако предадете истината. 

6 Душата ви, разкъсвана между съвестта и свободата на волята, между склонността към 

високото, присъща на духа, и склонността към ниското, естествена за плътта, знае, че има 

възможност да се освободи и да придобие заслуги, за да постигне върховната победа на доброто 

над злото, на душата над "плътта", на светлината над тъмнината. 

7 Знакът означава изоставяне, възлагане и отговорност пред Бога. То не е гаранция срещу 

изкушения или болести; защото ако беше така, каква заслуга биха имали моите избраници? Какви 

усилия ще положи вашият дух, за да остане верен на думите ми? Говоря ви по този начин, защото 

сред този народ има много сърца, които искат да бъдат сред избраните. Но видях, че повече от 

желанието да служат на човечеството чрез даровете, които давам със Знака, ги кара да искат да ги 

призоват желанието да се чувстват сигурни или суетата. Аз ще подложа тези Мои ученици на 

изпитание и те ще се убедят, че думите Ми не са безпочвени. 

8 Знакът е невидимият знак, чрез който този, който го носи с любов, уважение, ревност и 

смирение, може да изпълни задачата си. Тогава той ще може да разбере, че знакът е божествена 

благодат, която го кара да се издигне над болката, която го просветлява в големите изпитания, 

която му разкрива дълбоки осъзнавания и му отваря, където пожелае, път, по който душата 

продължава да напредва. 

9 Знакът е като верижно звено, което свързва този, който го притежава, с духовния свят, той е 

средство за проявление на мисълта и словото на духовния свят във вашия свят, затова ви казвам, че 

знакът е пратеник от Мен, че той е Мой пратеник и Мое оръдие. 

10 Голяма е задачата, както и отговорността на отбелязания към моята работа. Но той не е сам 

по пътя си, до него винаги е ангелът-хранител, който го защитава, напътства, вдъхновява и 

насърчава. 

11 Колко силен е бил онзи, който е знаел как да се вкопчи в кръста си с любов, и колко труден 

и горчив е бил пътят на онзи избраник, който не е бил готов да понесе божествения знак на 
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избраника в "Третия път". Казвам на всички, които Ме слушат, да се научат да бдят и да се молят, 

да носят кръста си с любов и да действат праведно и послушно, за да не стане този живот, който за 

душата ви означава най-светлото прераждане, безплоден и по-късно да плачете за изгубеното време 

и неизползваните способности. 

12 Всички вие се замислете върху това учение, независимо дали сте отбелязани или не, защото 

всички вие имате съдба, която трябва да изпълните в моята работа. 

13 Припомням ви Закона - този, който не може да бъде изтрит от умовете ви, забравен от 

сърцата ви, нито поставен под съмнение, защото е продиктуван от мъдрата Разумност, 

универсалната Разумност, за да може всеки човек вътрешно да притежава светлината, която да го 

води по пътя към Бога. 

14 Необходимо е да се познава задълбочено Законът, така че всички действия в живота да се 

основават на истината и справедливостта. Без да познавате Закона, неизбежно ще допуснете много 

грешки. Но аз ви питам: Никога ли умът ви не ви е довел до светлината на познанието? Истина ви 

казвам: духът никога не е бил безучастен или безразличен. Сърцето ви, а също и умът ви, 

отхвърлят вътрешната светлина, очаровани от блясъка на външната светлина, т.е. от познанието за 

света. 

15 Въпреки че Аз трябва да бъда вашата първа любов, вие оставихте последната на Мен, 

защото илюзиите и мечтите, земните любови и страстите ви направиха твърде слаби, за да можете 

да Ме обичате. 

16 Много си изтощил сърцето си в любовта към света, а също и чрез страданието, но душата 

ти, която може да се издигне във всеки един момент, остава активна, тъй като при нея умората е 

само привидна и тя не остарява като тялото, нито се изтощава като сърцето. 

17 Вие вярвахте, че Ме обичате повече от всичко сътворено, но ще трябва да убедите себе си, 

че сте Ми дали само най-голямата си любов. 

18 Когато достигнеш старост и по естествени причини почувстваш, че страстите и желанията в 

сърцето ти са умрели, ще обърнеш очи към Мен и ще кажеш: "Господи, Ти беше прав. Докато се 

чувстваме млади и силни на земята, ние Те забравяме, въпреки че често сме вярвали, че Те обичаме 

и че Ти си на първо място в живота ни." 

19 Осъзнаваш ли, че ти казах истината, когато ти казах, че аз съм последната ти любов в 

живота? Нека обаче никой не си мисли, че когато ви казах, че Аз трябва да бъда първият в живота 

ви, исках да кажа, че не трябва да обичате никого освен Мен. Исках да разбереш, че който Ме 

обича повече от всеки друг, ще обича истински. Този човек ще обича само това, което е правилно, 

никога няма да се изчерпи в живота, нито ще претърпи разочарования. Защото, обичайки Ме над 

всичко, той обикна истината и справедливостта, които, прилагайки ги в живота и делата си, го 

издигнаха над човешките трудности, спасиха го от илюзиите и го накараха да живее в свят на 

светлина, мир и мъдрост. 

20 Понякога се засягате, когато откриете, че дори и да следвате моя закон колкото е възможно 

повече, не можете да избегнете болката, нещастията и изпитанията, и това е вярно, възлюбени 

хора. Но това се случва само тук, в тази долина на сълзите, която е камък за изпитание, 

пречистваща река и училище за душата. 

21 Но защо да смятаме, че изпитанията са наказания? По-добре е да вярвате, че изпитанията не 

са наказания, а опит, който трябва да преживеете, за да може душата ви да придобие повече 

светлина. Колко често ви подлагам на изпитания, за да се упражнявате в молитва, за да разпалите 

вярата си и да видите как веднага отговарям на призива ви, като ви изпращам утеха и мир! Но вие 

не го разбирате по този начин и вместо да се молите и да се доверявате на Мен, ставате 

неблагодарници и хулители, казвате, че съм ви забравил, че не ви чувам, и после чукате на вратите 

на вашите ближни, които се нуждаят от Мен също толкова, колкото и вие. 

22 Не Аз съм този, който е оттеглил милостта си от света, а хората, които са я отхвърлили. Ще 

ги оставя да продължат така още известно време, доверявайки се на тяхното знание и сила. Защото 

по-късно, когато се убедят в неспособността си да победят болката, която ще залее света, душите 

им бързо ще се върнат при Мен, за да признаят, че са незрели, крехки, неблагодарни и 

коравосърдечни. 
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23 Аз, за когото не може да има твоя работа, от която да не излезе светлина, дори и да е лоша 

твоя работа, ще направя така, че светът, когато се измъкне от хаоса, да има повече светлина в духа 

си от тази, която е имал преди падението си. 

24 Аз ще простя всички твои грехове, защото те бяха плод на твоето невежество. Но когато в 

същността ви засияе светлината, ще можете ли да съгрешите съзнателно, надхвърляйки опита и 

съвестта си? Не, ученици, вие никога повече не бихте могли да изпаднете в онази грешка, която ви 

накара да изпиете такава горчива чаша. 

25 Осъзнаваш ли, че съдиш лекомислено, когато наричаш изпитанията си наказание, че те имат 

само една цел - да ти дадат опит, да те укрепят във вярата, да те обогатят с истинско знание и да 

изчистят съвестта ти. 

26 Слушайте Ме със смирение, преодолявайки високомерието, което носите в сърцето си, и 

малко по малко започнете да откривате истинския смисъл на живота, разпознавайки на всяка 

крачка чудесата, които не сте виждали досега, защото вашата неспособност е разстилалала завеса 

от тайнственост над истината. 

Тук е Моята светлина, която не само ви разкрива тайната и ви казва, че не Аз съм се скрил от 

очите ви, а че вие не сте искали да Ме познаете. 

27 Когато насоча погледа си към болниците, затворите, домовете за скърбящи, разбитите 

бракове, сираците или духовно гладните, защо не те откривам там? Помнете, че Аз не само ви 

научих да се молите, но ви дадох и дар словото и ви научих да лекувате. Неведнъж съм ви казвал, 

че присъствието ви може да направи чудеса, когато сте истински подготвени. 

28 Колко много възможности за правене на добро ви предлага животът всеки ден! Но не 

забравяйте, че както има случаи, когато единственото, което можете да направите, е да се молите, 

така има и такива, когато е необходимо да говорите или да действате. 

29 Блажени са онези, които не се страхуват от лоши погледи или клюки и имат само желание 

да правят добро. Те са тези, които Ме придружават духовно до леглото на болния, които отиват 

при онези, които живеят в тъмнина, за да им донесат светлината на вярата, познанието или утехата. 

30 Блажени са онези, които помнят скърбящите, и онези, които помнят материално и духовно 

бедните, защото тяхното сърце бие близо до моя дух. 

31 Как ще мислите за болката на ближните си, ако позволите на своята собствена да ви владее? 

Как ще откриете, че по света има милиони хора, които страдат безкрайно повече от вас, ако само 

носите кръста си с нежелание и винаги казвате, че вие сте най-нещастният? 

Има много хора, които вървят далеч, много далеч от истинския път - много хора, които никога 

не са чували дума за любов, много хора, които не носят и искрица светлина в същността си, и 

въпреки това не сте се спрели, за да им помогнете, когато са пресекли пътя ви. Колко от тези 

духовно бедни хора носят тежестта на бремето си, без да хулят или да се бунтуват като вас! 

32 Трябва да се научите да виждате малко по-далеч от себе си, малко по-далеч от дома и 

чувствата си, да съчувствате на болката на другите, за да се събуди добротата в сърцето ви, 

възлюбени хора, за да може душата ви да прелее и да изпълни най-висшата заповед, записана в 

съвестта ви - тази, която гласи: "Обичайте се един друг". Ако сте материално бедни и поради тази 

причина не можете да помогнете на ближния си, не скърбете. Молете се и Аз ще направя така, че 

светлината да засияе и мирът да дойде там, където няма нищо. Истинското милосърдие, от което се 

ражда състраданието, е най-добрият подарък, който можете да дадете на нуждаещите се. Ако, 

когато давате монета, хляб или чаша вода, не изпитвате чувство на любов към ближния си - 

наистина ви казвам, тогава не сте дали нищо и за вас ще е по-добре да не се разделяте с това, което 

давате. 

33 Кога, човечество, ще познаеш силата на любовта? Досега никога не сте използвали тази 

сила, която е източник на живот. 

34 Когато обикалях из селата, следван от учениците си, посещавах села, градове и домове, 

никога не давах на бедните монети, защото никога не съм имал такива. И все пак им върнах 

здравето, което бяха намерили, безвъзмездно. Върнах ги на добрия път и им дадох път, изпълнен 

със светлина, утеха и радост. 
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При един случай, когато голяма тълпа Ме последва в пустинята, за да чуе словото Ми, 

благослових няколко хляба и риби и ги раздадох, след като бях дал на хората хляба на душата и 

видях, че те гладуват. Тълпата се учуди, че толкова малко количество е било достатъчно за всички. 

Това беше чудо, извършено чрез любов, като вечен урок за това скептично, материалистично и 

егоистично човечество. 

35 О, ако само народите на земята споделят хляба си като братя, дори и само за да изпитат 

моето учение - колко много добро биха получили тогава и какви прекрасни проявления биха 

преживели! Но те все още не се обичат помежду си, все още народите не се признават за братя. Те 

се смятат за чужденци и се наричат взаимно чужденци. Те си завиждат един на друг, негодуват, 

почти винаги се мразят и водят война един срещу друг. Войната, подхранвана от всички хора, е 

навсякъде, където има човешко сърце. Едни го насърчават по един начин, други - по друг, много от 

тях са наясно с това, което правят, а други не го осъзнават. 

36 Върху това безводно поле, лишено от любов, вяра и добра воля, Аз ще изпратя Своята 

милост като благотворен и плодотворен дъжд. Но първо, като буря, Моята справедливост ще 

помете всяко зло, ще повали лошите дървета, ще прочисти полята и градовете и ще събуди спящата 

душа на човечеството, за да може тя да приеме божественото послание, което Моята любов е 

приготвила за идните времена. 

37 Годината 1950, в която сега навлизате, показва - както е написано от вечността - края на 

етапа на моето духовно проявление чрез човешкия интелект. Това е годината, в която душата на 

човека ще почувства моето присъствие и ще се впусне в молитва. 

38 1950 г. не е краят на една епоха, а зората на ново време, в което хората очакват велики 

разкрития и събития. 

39 Какъв опит ви остави изминалата година, ученици? Какви решения сте взели за тази година, 

която е последната от моето рали? 

40 Вие се молите и аз ви благославям. Защото този, който отправя молбата си към Мен, никога 

няма да бъде разочарован. 

41 Продължавайте да се молите, но сега повече от всякога се опитайте да разберете моето 

учение, за да намерите изход от застоя и да премахнете всичко, което сте въвели в поклонението си 

и което вместо да ви донесе напредък, ви е задържало в рутината. 

42 Вслушайте се в гласа на съвестта си, той ще ви даде кураж да преодолеете препятствията и 

да скъсате с традициите. 

43 Имате много работа за вършене, възлюбени хора, сега ви сближавам и отправям призив към 

онези, които са се отдалечили от вашите събрания. Ще ги повикаш само веднъж и ако те се 

вслушат, ще им разкрия наследството им. Но ако останат глухи, ще оставите въпроса на Мен, 

защото Аз съм единственият, който може да съди онези, които вече не желаят да чуят своя Господ. 

44 Словото Ми, което ви давам през тази последна година, ще бъде същността на цялото 

послание, което ви донесох в това време на Моето проявление. В него ще намерите инструкции за 

всички стъпки в живота си и откровения, за да имате оръжия, когато битката започне. 

45 Кажете на ближните си, че съм ви призовал към единство и хармония. Защото докато това 

братство не съществува, е лъжа, че сте един народ, защото тогава сте само привидно обединени, а 

всъщност сте разделени и отдалечени един от друг. Кажете им, че трябва да сте единни, защото ще 

дойдат гоненията и враждебните действия срещу вас - че не искам по-късно да плачат за 

непослушанието си, нито да се оплакват, когато не остане време да се поправят. 

46 Осъзнайте, че Аз не оставям нито една точка, без да внеса светлина в нея, поради което 

никой няма да може да се оплаче и да каже, че не съм предупредил хората с Моето слово. 

47 Гласът ми е пророчески, словото ми е на Бог, за когото бъдещето не може да скрие нищо. 

Всичко е предвидено, всичко е предсказано, трябва само да се съгласите с моето слово, за да се 

случи всичко според моята воля. 

48 Дори ако мнозинството от хората станат жертва на заблуда и се отклонят от предписания 

път, дори ако повечето от тях не спазват Моите заповеди, тази светлина няма да престане да свети, 

защото истината никога не може да бъде помрачена от злоба. 
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49 Няколко послушни, енергични, духовни и смирени сърца биха били достатъчни, за да ги 

използвам като инструменти за по-нататъшно разпространение на истината на Моето Слово. 

50 Мой дълг е да ви говоря по този начин, защото вече трябва да знаете, че много от вас ще Ми 

подадат нова чаша страдание в последния час. В този народ ще настъпи объркване и мрак, както 

светът беше помрачен в часа, когато Исус умря на кръста. Но сега не знаете колко време ще 

продължи тази тъмнина и затова ви казвам да бдите и да се молите, за да не паднете в изкушение и 

да не принадлежите към онези, които не се подчиняват на Моите напътствия. 

51 Казвам ви, че в мрака на това объркване ще се появи пробив на светлина, така че всеки, 

който иска да Ме следва със сърце и душа, ще открие пътя и ще дойде при Мен по пътя на 

одухотворяването. 

52 Този народ не осъзнава, че сам създава дори изпитанията, които трябва да го разтърсят утре, 

за да го събудят от дълбоката му летаргия. 

53 Както винаги, имаше много призовани и малко избрани, защото Аз избирам само онези, 

които са готови навреме да изпълнят задачата си, а на останалите давам светлина, за да знаят как да 

очакват времето, когато и те ще бъдат избрани. 

54 Колко много хора, които само са били призовани, без още да е дошло времето да ги избера 

за мисия, са се наредили сред моите ученици и работници, без душите им да имат абсолютно 

необходимото развитие, за да понесат бремето на този кръст, нито умовете им - необходимата 

светлина, за да приемат моето вдъхновение! Какво са правили много от тях, след като са се 

присъединили към редиците на избраните? Оскверняване, отравяне на атмосферата, заразяване на 

другите със злите си наклонности, лъжа, сеене на раздор, злоупотреба с Моето име и с духовните 

дарби, които съм вложил в Моите ученици. 

55 Никой не се опитва да открие кои са те, защото не би могъл. Само Моето проницателно 

съдийско око не ги изпуска от поглед и Аз позволявам на словото Си да влезе в съвестта им, което 

им казва: "Бдете и се молете, за да се покаете навреме за прегрешенията си, защото ако го 

направите, ви обещавам, че духовно бързо ще ви настаня на Моята трапеза и ще отпразнувам 

празника на помирението и прошката. 

56 Възлюбени ученици: Това е благословеният час, в който ви карам да почувствате Моето 

присъствие. Гласоносецът, чрез когото ви предавам Словото Си, се е подготвил и множествата, 

които Ме слушат, са се събрали, издигнали са се към Мен в мисли. 

57 Така искам да ви виждам винаги, за да можете да станете свидетели на чудото на моето 

проявление и да усетите в дълбините на съществото си моята любов, моя поглед, моята същност. 

58 Наистина ви казвам, че не сте единствените, които имат Моето присъствие в момента на 

духовната подготовка. Няма религия, нито пък може да има действие, посветено на Мен, в което да 

не присъства Моят Дух. Точно в този момент, когато тълпата е развълнувана, моли се и иска, 

произнася и благославя името Ми, Аз прониквам в дъното на сърцето й, за да й дам това, за което е 

помолила. 

59 Ако народите и религиозните общности по света вече бяха развили своите духовни дарби, 

те щяха да са придобили онази чувствителност, която щеше да им позволи да се насладят на 

благодатта да възприемат по някакъв начин Моето присъствие. Но те не могат да Ме видят, нито да 

Ме чуят, нито да Ме почувстват, защото сетивата и способностите им са заспали в практиките на 

идолопоклоннически и фанатични култове. 

60 Ако ме попитате сега: Учителю, кога нашите братя и сестри от различните религиозни 

общности ще Те почувстват, ще Те чуят и ще Те видят така, както ни наставляваш в момента? - Бих 

ви отговорил: Тогава, когато всички ще са се одухотворили. - Но когато това се случи, те вече ще 

са се отказали от всякаква чувствена религиозна практика и фанатична вяра. 

61 Говоря им чрез изпитания, които са уроци за тях - понякога възнаграждавам вярата им, 

понякога ги наказвам с Божественото Си правосъдие, когато търсят Моите облаги чрез действия, 

които не са подходящи да бъдат принесени на Мен. 

62 Много рядко те разбират това, което искам да им дам да разберат чрез Моите изпитания. Но 

с оглед на болката им, вярата им или надеждата им в Мен, Аз им прощавам грешките и 

невежеството и им изпращам Своята милост. 
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63 Сега е време, когато Моят Дух говори непрестанно на духа, душата, ума и сърцето на 

хората. Моят глас достига до хората чрез мисли и изпитания, чрез които мнозина се пробуждат за 

истината от само себе си, тъй като тези, които ги водят или наставляват, спят и искат светът никога 

да не се събуди. 

64 Възлюбени хора, помнете: ако сте готови да занесете Благата вест на Моето Слово в други 

страни, много хора ще разберат посланието Ми. 

65 Когато ви говоря по този начин, вие казвате в дъното на сърцето си: "Как ще мога да 

преподавам на различни езици, когато самият аз се чувствам твърде неудобно да се изразявам на 

собствения си език?" 

Но аз ви казвам: Ах, вие, хора без вяра в Моето слово! Мислите ли, че апостолите от Втората 

епоха са имали физическо обучение да говорят различни езици? Не, деца Мои, и все пак те се 

разбираха от всички, защото езикът, на който говореха и който бяха научили от Мен, беше езикът 

на любовта. Те утешаваха, както ги беше научил техният Учител, изцеляваха болни, помиряваха, 

носеха светлина, разкриваха истината и показваха пътя. Но те го правеха повече с дела, отколкото с 

думи. 

Ето как се изразява любовта: чрез дела. По същия начин говори и светлата душа, за която 

човешките думи често са излишни. 

66 Осъзнавате ли вече колко много духовни напътствия се изсипват от тези устни в кратките 

периоди от време, в които ви предавам посланието си? Виждате ли колко много думи излизат от 

тази уста, докато трае Моето проявление? И все пак те се оказват малки, когато ги сравниш с броя 

на делата, които извършвам с теб час след час и по всяко време. Затова ви казвам истината, че ви 

говоря повече чрез делата Си, отколкото чрез думите Си. Само че все още не сте положили усилия 

да се научите да тълкувате Моето Слово, което ви говори мъдро и непрестанно. Вие вярвате, че 

можете да получите Моите откровения само чрез човешкото слово, и затова ви дадох възможност 

да чуете словото Ми, очовечено на вашия собствен език. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 307 
1 Моето Слово е това, което дава покой на сърцето ви и мир на душата ви. Най-голямото 

нещо, което съм му отредил, е мир. Който притежава това съкровище, има всичко - който познава 

това състояние на душата си, не би го заменил и за най-големите притежания и съкровища на 

земята. 

2 Ако ме попитате каква е тайната за постигане и запазване на мира, ще ви кажа, че тайната е 

да изпълнявате волята на вашия Отец. И ако Ме попиташ как да изпълниш Божествената воля, Аз 

ще ти отговоря, като приложа Моя закон и Моето учение в живота ти. 

3 Някои изпитват разочарование, когато Ме чуят да казвам, че най-голямото нещо, което ви 

давам, е мир. Защото те биха искали да Ме чуят да казвам, че съм дошъл да разпределя 

съкровищата и благата на този свят. Причината е, че те не знаят какво е мир - но не само те. Кой 

познава мира? Кое човешко същество може да претендира, че я притежава? Никой, хора. Затова 

виждам много хора, на които им се струва малко това, което ви нося като най-голям дар: мир. 

Щом разберете какво е това състояние на душата, ще направите всичко възможно да не 

изгубите тази благодат, защото чрез нея ще разберете какво представлява духовният живот в 

Царството на светлината. 

4 Тъй като не знаете какво е истинският покой, вие се задоволявате да копнеете за него и да се 

опитвате да получите малко спокойствие, комфорт и удовлетворение с всички възможни средства и 

по всички възможни начини, но никога това, което е истинският покой. Казвам ви, че само 

послушанието на детето към волята на Господ го постига. 

5 В света липсват добри обяснители на Моето Слово, добри тълкуватели на Моите учения. 

Затова човечеството, дори и да се нарича християнско, живее духовно изостанало, защото няма кой 

да го разтърси с Моето истинско учение, няма кой да възпитава сърцата с любовта, с която Аз учех 

хората. 

6 Ден след ден - в енорийски зали, църкви и катедрали - хората произнасят името ми и 

повтарят думите ми, но никой не се трогва вътрешно, никой не трепва от светлината им, а това е 

така, защото хората не са разбрали смисъла им. Повечето вярват, че ефикасността на Христовото 

слово се основава на механичното му повтаряне отново и отново, без да разбират, че не е 

необходимо да го рецитираме, а да го изучаваме, да мислим за него, да го практикуваме и да го 

живеем. 

7 Ако хората търсят смисъла на Христовото Слово, то винаги ще бъде ново, свежо, живо и 

близко до живота за тях. Но те я познават само повърхностно и затова не могат да се хранят с нея, 

нито пък някога ще могат да го направят по този начин. 

8 Бедното човечество - лута се в тъмнината, макар че светлината е толкова близо до него, 

страшно тъгува, макар че мирът е на една ръка разстояние! Но хората не могат да видят тази 

божествена светлина, защото е имало хора, които са им завързали очите без съжаление. Аз, който 

наистина ви обичам, ви идвам на помощ, като ви избавям от тъмнината и ви доказвам, че всичко, 

което ви казах тогава, е предназначено за всички времена и че не трябва да смятате това 

Божествено слово за старо учение от отминала епоха. Защото любовта, която е същността на 

цялото Ми учение, е вечна и в нея се крие тайната на вашето спасение в това време на отклонения, 

безмерни страдания и необуздани страсти. 

9 Това, което ви поднасям сега, не е и ново учение, а светлина, за да разберете всичко, което 

ви е било разкрито от най-древни времена до днес. 

10 Човечеството ще бъде изненадано, когато получи това духовно послание, и ще се убеди в 

безкрайната любов на моите предишни учения - любов, за която дори не е подозирало. Тогава то 

ще разбере, че е било неблагодарно, невярно, безразлично към своя Отец, към когото се обръща 

само когато го измъчва някаква нужда или материално затруднение. 

11 Прощавам ти, обичам те и съм истински милостив към теб. Блажен е онзи, който се 

подготвя духовно, умствено и интелектуално, защото той ще получи директно моята светлина, 

която от този момент нататък ще го води по пътища, много далечни от тези, които са му очертани 

от неговите събратя в света. 
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12 Позволявам ви да почувствате любовта ми, за да не ви липсва кураж в борбата. 

13 Третото време означава духовна борба, то е крайъгълен камък, а също и наследство, защото 

ви оставих Божествен завет. 

14 Вдъхновявам работниците, които са работили на Моите ниви, да се грижат за посевите си, 

за да Ми ги представят в деня на благодатта, който вече наближава и ще настъпи в края на 1950 г., 

последната година на Моето проявление към вас. Искам тогава да донесете златния кочан, най-

чистия и най-красивия, който сте събрали на полето. Тогава ще приема реколтата ти, за да я 

благословя и да ти кажа: "Това семе ще бъде, което ще продължиш да сееш на Моите ниви." 

15 Не е ли така, ученици, че когато сте се борили добре по този път, същевременно сте 

получавали радости и че когато сте изпили чашата на страданието, сте разбрали по-добре Исус, 

вашия Учител? Не е ли така, че след изпитанията си вие Ме обикнахте повече? Да, хора, наистина 

ви казвам, че има голяма разлика между това да искаш и да получаваш, за да даваш. 

16 Наближава денят, в който ще останете без моето слово, така че вие ще бъдете тези, които 

ще говорят за моето учение и ще го обясняват с дела и с ясен и убедителен език. 

17 Молете се, за да можете да влезете с твърда крачка във времето на делата си - във времето 

на борбата си. Но се молете с онази простота, с която накарах множествата да се молят, когато Ме 

последваха в пустинята, в долината на река Йордан или на планината. 

18 Молете се за цялото човечество, молете се и за себе си, духовници, защото часът на вашето 

изпитание наближава. 

19 Не се ужасявайте, когато ви казвам, че при моето заминаване във вашата общност ще 

настъпи объркване, което временно ще ви раздели. За известно време ще бъдете разделени на три 

групи, докато всички разберете моята заповед. Но още днес Аз благославям онези, които разбират 

Моята воля, които й се подчиняват с любов и добра воля, защото ще обсипя душите им с Моите 

вдъхновения в изобилие. Те ще поемат отговорността да се подготвят, да одухотворят начините си 

на действие и да бъдат верни във всичко на Моето дело, така че когато дойде изпитанието, което 

трябва да обедини всички отново, да могат да отворят сърцата си без угризения, без суета, без 

чувство за превъзходство над братята и сестрите си. 

20 Облак на тъга засенчи мира в сърцата ви, когато чухте съобщението за тези предстоящи 

събития. Нека тази болка, която изпитваш, да те предпази от това да бъдеш сред онези, които са 

неверни - онези, които се противопоставят на Моето Слово, опитвайки се да изпълняват тяхната 

воля. 

21 На онези, които Ми обръщат гръб, вече казвам, че ще трябва много да плачат, преди да 

признаят грешката си и да се върнат по пътя на послушанието. А на онези, които ще Ми бъдат 

верни, съобщавам, че борбата, която ги очаква, ще бъде голяма и че докато останалите не се 

подчинят на божествената заповед, която всички вие знаете, защото е записана в съвестта ви, ще 

трябва да пролеете много сълзи, да изтърпите, да страдате и да се надявате на много заради 

разединението. 

22 Блажени са онези, които упорстват, защото те ще видят обединението на този народ и 

началото на духовната битка. 

23 Молете се, ученици, да бъдете изпълнени със светлина и сила и да не се поддавате на 

изкушения. 

24 Научете се да изпивате чашата на страданието си с любов - в това е заслугата на ученика. 

Върви твърдо по пътя си и стигни до върха на Голгота, благославяйки своя Отец и човечеството. 

Казвам ви: Този, който знае как да остане верен и послушен в моя път, няма да падне и няма да се 

заблуди. Той ще усеща моето присъствие и ще изпитва моя мир по време на житейския път. 

25 Защо някои искат да се спасят в момента на физическата си смърт, след като са живели в 

грях? Защо мнозина искат да живеят в мръсотия и да ходят по бодили, без да се изцапат или 

наранят? 

26 Давам ви ясни и прости напътствия, за да се научите да живеете сред грешници, без да се 

заразявате; да си проправяте път сред тръни, без да се наранявате; да ставате свидетели на зверства 

и безчестия, без да се разгневявате; да живеете в свят, пълен с нещастие, без да се опитвате да 

избягате от него, а да желаете да останете сред него, за да правите всичко възможно добро на 

нуждаещите се и да разпръсквате семето на доброто по всякакъв начин. 
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27 Тъй като земният рай се е превърнал в ад заради греховете на хората, е необходимо те да 

измият петната си и така да върнат живота си към първоначалната му чистота. 

28 Ученици, забелязвайте как с всяко от тези учения ви разяснявам все по-ясно божествения 

Си план и оповестявам вашата мисия, поради което вие разбирате все повече смисъла на това 

послание. 

29 Моето учение ще се разпространи и ще завладее много сърца. И все пак ще има много хора, 

които ще му се подиграват, ще го отхвърлят и ще се борят с него. Но това няма да е нищо ново, ще 

бъде същото, което се е вършило срещу истината през всички времена. 

30 За да може този народ да върви напред сред бурята, която ще го изненада, той ще трябва да 

укрепи стъпките си по пътя на Моя закон, ще трябва да остави пламъка на вярата да свети в 

сърцето му. Духът му, като спасителна лодка, ще трябва да се стреми към истинското поклонение 

на Духа, а сърцето му ще трябва да намери убежище в предаността към семейството, което е 

вторият храм в живота на човека. 

31 На този ден говоря най-вече на момичетата, които утре трябва да осветят с присъствието си 

живота на един нов дом, които трябва да знаят, че сърцето на съпруга и на майката са светлини, 

които осветяват това светилище, както Духът осветява вътрешния храм. 

32 Подгответе се сега, за да не ви изненада новият живот; подгответе сега пътя, по който ще 

вървят децата ви - онези души, които чакат часа да се приближат до утробата ви, да приемат форма 

и човешки живот, да изпълнят задача. 

33 Бъдете мои сътрудници в плановете ми за възстановяване, в делото ми за обновяване и 

правда. 

34 Отвърнете се от многобройните изкушения, които заобикалят стъпките ви през това време. 

Молете се за греховните градове, в които загиват толкова много жени, в които се оскверняват 

толкова много светилища и в които изгасват толкова много лампи. 

35 Разпространявайте с примера си семето на живота, истината и светлината, които ще спрат 

последиците от липсата на духовност в човечеството. 

36 Девиците на този народ: Събудете се и се пригответе за битка! Не се оставяйте да бъдете 

заслепени от страстите на сърцето, не се оставяйте да бъдете заслепени от нереалното. Развийте 

дарбите си на интуиция, вдъхновение, чувствителност и нежност. Станете силни в истината и ще 

имате най-добрите си оръжия, готови да се изправят срещу битката в този живот. За да предадете 

любовта с кръвта си, за да помогнете на децата си със същността на живота, която е любовта, за 

която ви говоря толкова много, първо трябва да я изпитате, да й позволите да ви проникне и да я 

почувствате дълбоко. Това е, което моето учение иска да направи в сърцата ви. 

37 Да бъде щастливо сърцето на жената, защото то е убежище на съпруга. Да бъде 

благословено сърцето на майката, защото то е източник на нежност към децата ѝ. Но също така ви 

казвам, че са благословени девиците, които защитават нуждаещите се под своята мантия, защото 

тяхната нежност ще бъде като ангажимент и като майчинство, които са отвъд човешкото. Колко 

малко са тези, които са знаели как да отхвърлят задълженията на света, за да изпълняват 

задълженията на духа. 

38 Не всички жени и мъже имат мисията да бъдат родители в света. Децата са като вериги за 

майките си, а има души, които се нуждаят от свобода, за да изпълнят някаква мисия, която не е 

съвместима с децата. 

39 Кога това човечество ще се превърне в единно и истинско семейство, в което всеки - когато 

седне на масата с баща си или се помоли и се изправи пред Мен - ще Ми покаже радостта си, че 

току-що е изпълнил мисията си? 

40 Вие все още живеете далеч от това послушание, съгласие и хармония. Защото, докато някои 

пропускат пътя, други не са съгласни със съдбата си. 

41 Необходимо е учението на духа, което ви разкрих чрез интелекта на тези носители на 

гласове, да се разпространи на земята, за да може мракът да отстъпи място на светлината на 

одухотворяването, за да може човечеството да пие водата на истината. 

42 Днес моето учение се ограничава до подготовката ви за битка, а моите пророчества ви 

съобщават само за големите изпитания. Словото Ми ви предупреждава, поправя и съди. Но ще 

дойде времето на благодатта, когато човек ще общува от дух на дух. Тогава той ще усети как 
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божественото Слово звучи в най-висшите слоеве на неговото същество - това, което се разбира без 

човешки изрази или акценти от онези, които го приемат. 

43 Това Слово вече няма да носи присъда, укор или предупреждение. Това послание ще бъде 

изпълнено с мъдрост и любов. 

44 Искате да преживеете настъпването на това време, но все пак ще трябва да бъдете 

търпеливи - не в пасивно очакване, а с непрестанни усилия и работа. 

45 Научих ви да се молите и ви разкрих пътя към одухотворяването. Защото в него се крие 

ключът, който ще отвори вратата към съвършеното общение между Бога и човека чрез духа. 

46 За да постигнете това, възлюбени хора, придобийте заслуги, за да се противопоставите на 

греховете на света. Увеличете усилията си, стигнете до саможертва, ако е необходимо. Ако чашата 

ви е горчива, бъдете търпеливи. 

47 Доверете ми се. Помнете, че сте Мои ученици и трябва да Ме вземете за пример. Ако сте 

повярвали, ако вярата ви е голяма, тогава приемете изпитанията, преживейте ги смело. Ако вие 

свидетелствате за Мен, и Аз ще свидетелствам за вас. 

48 Духът Ми се излива върху всички хора, но вие сте хората, които успяха да усетят 

присъствието Ми. Другите народи на Земята не познават откровенията на това време, те не знаят, 

че е настъпила Третата епоха. Ето защо вашата мисия е още по-голяма, защото вие трябва да сте 

тези, които да пробуждат - тези, които разпространяват Благата вест. 

49 Вярно е, че много хора вече са разпознали знаците на Моето завръщане, претърсват 

Писанията в търсене на пророчествата - смятат, че изпитанията, които тегнат над човечеството 

днес, говорят за Господния съд. Те Ме търсят, очакват Ме, копнеят за Мен, но не знаят, че Моето 

божествено излъчване вече е сред хората. Те не знаят начина, по който съм се изявил на този 

народ, и процедурата, по която излъчвам през цялата материя и всяка душа. 

50 Благата вест ще бъде донесена на народите от устата на онези, които са Ме чули по време на 

Моето провъзгласяване. Тогава целият свят ще узнае за Моето идване, ще узнае Моето послание. 

Когато хората научат кога е започнало това провъзгласяване и кога е приключило, те с удивление 

ще разберат, че всяка нация, всеки народ и всяко човешко същество са преминали през изпитания и 

събития, които са предвещавали моето присъствие. 

51 Истина ви казвам, че вече няма да се проявявам във вида, в който сте Ме изпитали, нито 

тук, нито в други народи, защото заслугата ще бъде, че този народ ще разпространи свидетелството 

на Моето слово по земята и че човечеството ще повярва в Моето послание. 

52 Истина ви казвам: ако някога дори царете са се учудвали на нищетата, в която съм се родил, 

в това време те ще бъдат също толкова изумени, когато научат за незабележимия начин, който 

избрах, за да ви донеса Моето Слово. 

53 Около моето послание ще избухнат спорове: Някои ще потвърдят, че това е вярно, други ще 

се опитат да го отрекат - някои ще свидетелстват за собствените си духовни преживявания, а други 

ще отричат съществуването на такива прояви. Но истината ще надделее, защото сега е моментът, в 

който дарбите и способностите, които дремят в душата, избухват и се проявяват чрез човешките 

същества. Защото по това време телата вече са достигнали абсолютно необходимото развитие и 

финес за общуване с духовното. 

54 От децата, през юношите до възрастните, всички ще имат прояви, които в началото ще им 

изглеждат странни, защото хората дълго време са живели далеч от духовното. Но след това ще ги 

смятат за нещо напълно естествено във висшия живот на човека. 

Това ще се случи, когато дори децата ще говорят за дълбоки неща, когато мъжете и жените ще 

имат духовни видения и пророчески сънища и когато дарът на изцеление ще се разпространи по 

цялата земя. 

55 Колко много ще се противопоставят на първите, които ще проявят пробуждането на своите 

духовни дарби! Но Аз ще им дам сила и търпение да устоят на критиките, осъжданията и 

подигравките. 

56 Бъдете спокойни, възлюбени свидетели. Обявявам ви, че това материалистично човечество, 

което толкова дълго е вярвало само в това, което докосва, вижда и разбира с ограничения си 

интелект, и в това, което доказва с науката си, ще стане духовно и ще може да Ме гледа с духовния 

си поглед и да търси истината. 
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57 Голям ще бъде ужасът на владетелите и могъщите мъже на земята, когато открият истината 

за Моето завръщане. Защото в сърцата си те ще се питат за какво съм дошъл. От друга страна, сред 

бедните ще има голяма радост, защото сърцата им ще им подскажат, че моментът на благодатта, 

свободата и мира наближава за потиснатите и за онези, които са изпитвали безкраен глад за любов 

и справедливост. 

58 Това дело, което днес все още виждате ограничено в социалната си незначителност и скрито 

във вашата мизерия, ще засияе като божествена светлина, ще освети цялата земя, ще събуди 

спящите души, ще запали вярата в сърцата и ще отвори пред разбирането на хората Книгата на 

истинския живот, Книгата на истината. 

59 Хора: Ако искате да знаете една от причините, поради които моето провъзгласяване е 

толкова дълго при вас, тя е, че вие, които ме чухте, ще запазите думите ми в сърцата си и ще ги 

запишете в книги. Вие ще бъдете пратениците и посредниците, които ще я донесат до сърцата на 

хората. 

60 Скоро ще можете да започнете подготовката си за нея, защото моята прокламация 

приключва през 1950 г. 

61 Скоро ще настъпи нова епоха и в нея ще се стремите към разцъфтяване на дарбите си, така 

че да ви обземе вдъхновение, да се появи дарбата на (вътрешното) слово, да се усъвършенства 

дарбата на ясновидството и сърцето ви да се изпълни с любов и милосърдие към вашите ближни. 

62 Ще получиш трите Завета като едно наследство и когато срещнеш по пътя си онези, които 

очакват идването на Светия Дух, ще им посочиш моето послание и ще им кажеш да не бъдат като 

еврейския народ, който очакваше Месията и не Го разпозна, когато Той дойде при тях, и все още 

Го очаква. 

Вървете по пътя на своята духовна мисия - така, че когато вашите ближни видят начина ви на 

живот и чуят думите ви, да ви разпознаят като семето на един нов свят, като поколенията, които 

служат за основа на едно ново човечество. 

63 Бащи и майки, вие, които сте имали привилегията да водите тези поколения и тези, които 

скоро ще дойдат на земята: Гледайте и се молете за тях! Подгответе пътя за тях! Ще ги намеря 

подготвени да приемат новите ми откровения. Сред тях ще се появят пророци, които ще разтърсят 

света с предсказанията си, както са го правили великите пророци в древността, които са били като 

вестители в часовете на изпитание и като факли сред тъмнината. 

64 Духовният свят ще бди над стъпките на тези същества като неизмеримо велик ангел-

хранител и по този начин ще помага на онези, които приемат тези хора, за които ви съобщавам и 

обещавам, сред себе си като деца. 

65 Аз ви благославям, хора, защото за кратко време се откъснахте от всичко, което принадлежи 

на света, и се отдадохте на духовната наслада да Ме слушате, осъзнавайки, че в Моето Слово е 

целият мир, радост и утеха, от които се нуждаете, за да понесете бремето на кръста си. 

66 Моята любов ви заобикаля, Моят мир ви гали, Моят Дух ви приканва да се молите за онези, 

които страдат и не намират на земята капка балсам или дума на утеха и любов. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 308 
1 Възлюбени ученици: Практикувайте ежедневно духовна молитва и влагайте цялото си 

добро желание в усъвършенстването си. Помнете: освен че влизате в интимно общение с вашия 

Учител и изпитвате безкраен мир в тези моменти, това е най-добрата възможност да получавате 

моите божествени вдъхновения. В тях ще намерите обяснение за всичко, което не сте разбрали или 

сте разбрали погрешно. Ще намерите начин да предотвратите някаква опасност, да разрешите 

някакъв проблем, да премахнете неяснота. В този час на благословен духовен разговор всичките ви 

сетива ще се прояснят и ще се почувствате по-подготвени и склонни да правите добро. 

2 Научете се да се молите по този начин - сега, когато светът ви крие всякакви опасности. 

Който се научи да се моли с духа, ще има оръжията, които ще го направят неуязвим в битката и ще 

му дадат сила да устои на всички изпитания. 

3 Нося ви моята светлина, защото все още не сте в състояние да осветите пътя си със 

собствената си светлина. Но щом приложите моето учение в живота си, ще ми кажете: "Благодаря 

ти, Отче, че ни научи да вървим по пътя на живота, защото сега вече няма да се погубим и няма да 

паднем." 

4 Веднъж ви казах: "Аз съм светлината на света", защото говорех като човек и защото хората 

не знаеха нищо извън своя малък свят. Сега в духа си ви казвам: Аз съм Вселенската светлина, 

която осветява живота на всички светове, небеса и домове, която просветлява всички същества и 

създания и им дава живот. 

5 Вие сте деца на Бащата на Светлината; но ако поради своята слабост сте изпаднали в мрака 

на един живот, изпълнен с проблеми, грешки и сълзи, тези страдания ще отминат, защото ще 

станете по Моя зов, когато ви повикам и ви кажа: "Ето ме, просветлявам вашия свят и ви каня да 

изкачите планината, на чийто връх ще намерите целия мир, щастие и богатство, които напразно сте 

се опитвали да натрупате на земята". 

6 Моята прошка ви обгръща, вие, народите и създанията на този свят, а Моята светлина, 

подобно на крадец, който влиза в спалнята през нощта, достига до най-скритите сърца, за да ги 

накара да почувстват Моето присъствие като Отец, защото Аз ви обичам всички. 

7 Благославям вашите страдания и сълзи, възлюбени хора, но ви казвам, че все още не сте се 

научили да приемате чашата на страданието с любов и отдаденост. Вие не сте се настроили да Ме 

вземете за пример и затова често показвате нежелание и дори бунт в изпитанията си. 

8 Виждате, че искате да бъдете Мои ученици, но като такива трябва да изпразните чашата си, 

както ви научих. Не показвайте слабостта си на света и не разгласявайте нещастията си. 

Съпротивлявах ли се на палачите Си по пътя на страданията към Голгота? Не. тези устни само 

благославяха и казваха с тих глас: "Отче, да бъде Твоята воля". "Отче, прости им, защото не знаят 

какво правят." 

9 Не забравяйте, че заслугите не се състоят в страданието, а в това да страдате с любов към 

Отца, с вяра и търпение, за да извлечете най-голяма полза от страданието и да получите най-

дълбоките уроци. Ако в изпитанията ви няма любов към волята на Отца, вие няма да сте придобили 

заслуги в моите очи, няма да сте разбрали как да използвате възможността да се издигнете още 

малко и затова ще трябва да преминете още веднъж през изпитанието, от което се нуждае душата 

ви. 

Животът ви щеше да бъде различен, ако вместо да влачите кръста със себе си в скръб, вървяхте 

напред по пътя, благославяйки болката си. Защото веднага ще почувствате, че към вас се 

приближава невидима ръка, за да отдръпне чашата на страданието от устните ви. 

10 Блажен е онзи, който благославя волята на своя Господ, блажен е онзи, който благославя 

собственото си страдание, знаейки, че то ще измие петната му. Защото това дава подкрепа на 

стъпките му да изкачи Духовната планина. 

11 Няма да е необходимо винаги да изпразвате чашата на страданието докрай. Защото за Мен е 

достатъчно да видя твоята вяра, твоето послушание, твоята решителност и твоето намерение да се 

подчиниш на Моята заповед, за да ти спестя най-трудния момент от твоето изпитание. 



U 308 

186 

Спомнете си, че от Авраам се изискваше да пожертва живота на сина си Исаак, когото той 

много обичаше и когото патриархът, преодолявайки болката и любовта към сина си, щеше да 

пожертва в изпитание на послушание, вяра, любов и смирение, което все още не можете да 

разберете. Но не му било позволено да завърши жертвата за Сина, защото в дъното на сърцето си 

вече бил доказал послушанието си към Божията воля и това било достатъчно. Колко голяма е била 

вътрешната радост на Авраам, когато ръката му е била спряна от по-висша сила и му е попречила 

да принесе Исаак в жертва! Как благославяше името на своя Господ и се възхищаваше на неговата 

мъдрост! 

12 И така, възлюбени хора, искам винаги да сте наясно с великите примери за учение, които 

съм ви дал, за да Ме познаете истински, за да усещате Моето присъствие в изпитанията си, в 

решителните моменти и да чувствате Моята милост във всички трудни и горчиви моменти. Защото 

досега не сте придобили пълна духовна чувствителност, която да ви позволи да усещате Моето 

присъствие. Затова не можете да оцените Моите дела на любов и справедливост, които извършвам 

във вашия живот на всяка крачка. 

13 Колко много изпитания си отхвърлил от невежество, без да знаеш каква светлина са 

донесли на душата ти! Колко уроци не са достигнали целта си, защото вашето нежелание, липсата 

на вяра или малодушието ви не са позволили това! 

14 Не ви казвам да обичате болката - не, вие трябва да обичате мира, щастието, светлината. Но 

тъй като болката е дошла до устните ти в резултат на твоите несъвършенства, като чаша на 

спасението, изпразни я с търпение и я благослови - знаейки, че чрез нея можеш да получиш своето 

пречистване, както и разкриването на много истини. 

15 Вие, мъже и жени с малка вяра: Защо губите сърцето си в изпитанията? Никога ли не сте 

виждали как бързам да възкреся падналия, как пресушавам сълзите на плачещия, как помагам на 

самотния и посещавам болния? 

16 Мъже и жени, които са плакали много в живота си, този урок е посветен на вас. Помислете 

дълбоко за това и ще изпитате каква сладка утеха влиза в сърцето ви. В най-скритата част на твоето 

същество ще се запали малка светлинка и чувствителност, която никога не си изпитвал преди, ще 

развълнува отпуснатите струни на сърцето ти и ще те накара да почувстваш моето духовно 

присъствие - както в твоите страдания, така и в радостите ти и в моментите на покой. 

17 Остави всяко оплакване и болка при Мен в тези моменти. Плачете и ридайте, защото с 

плача душата ви ще се отърве от тежкото бреме и след това сърцето ще бъде по-свободно. 

18 Плачете, възлюбени хора, защото плачът е една от най-искрените молитви, които идват от 

сърцето към Бога. Утре, когато победиш болката и постигнеш духовност, плачът вече няма да е 

най-добрата ти молитва, а мирът на душата ти, чрез който се приближаваш към Мен, за да Ме 

благословиш. 

19 Днес Аз ви се явявам в дух и ви говоря в дух, за да Ме опознаете малко по-добре. 

20 Когато бях в света, хората Ме виждаха като човек и знаеха името Ми: Исус. Едва след 

Моето възнесение хората започнаха да разбират, че Този, Който е говорил в Исус, е Христос, 

обявен от пророците, и оттогава наричат Исус "Христос". 

21 Истина ви казвам: Христос не се е родил във вашия свят, защото Той беше преди всички 

светове, бидейки едно с Отца. 

22 Този, който се роди на вашия свят и прие плът в утробата на майка, беше Исус, човекът, 

благословеното тяло, което беше Моят инструмент и Моят говорител, за да Ме види и чуе 

човечеството. 

23 Аз, Христос, който ви говоря, бях в Исус. Дадох му живот, укрепих го и го вдъхнових. Той е 

предопределен да изпълни божествена мисия и че животът, тялото и кръвта му, посветени на Онзи, 

който го вдъхновява духовно, ще запечатат всичко, което "Словото" ще произнесе чрез неговите 

устни. 

24 Исус е човешко същество, но е заченат без осквернение, без нечистота, за да служи на Бога 

като инструмент. В него се въплъти "Словото", което е божественото Слово. На 30-годишна 

възраст, когато е достигнал пълна мъжественост, Христос, Който живее в него, се разкрива в 

цялото великолепие на Своята слава, истина и любов. 
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25 Исус, любящият и смирен Назарянин, който очакваше часа, в който божественото слово 

щеше да излезе от устата му, потърси Йоан на брега на Йордан, за да получи водата за кръщение. 

Дали Исус е отишъл в желанието си да се пречисти? Не, хора мои. Дали е отишъл да извърши 

обред? Той също не го направи. Исус е знаел, че е настъпил часът, в който Той самият е престанал 

да бъде, когато човекът е изчезнал, за да остави Духа да говори, и е искал да отбележи този час с 

действие, което да се впише в паметта на хората. 

26 Символичната вода не е имала петно, което да измие, но е направила това тяло - като 

пример за човечеството - свободно от всякаква привързаност към света, за да може то доброволно 

да се слее с Духа. Това се случи, когато присъстващите чуха божествен глас, говорещ с човешки 

думи: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение. Слушайте го." 

27 От този момент нататък Божието слово се превръща в слово за вечен живот от устата на 

Исус, защото Христос се изявява в пълнота чрез Него. Хората Го наричаха Равин, Учител, 

Пратеник, Месия и Син Божий. 

28 В продължение на три години аз говорех на света чрез устата на Исус, без нито една от 

моите думи или мисли да е била изопачена от този ум, без нито едно от неговите действия да не е 

било в съответствие с моята воля. Причината за това е, че Исус и Христос, човекът и духът, са едно 

цяло, както Христос е едно цяло с Отца. 

29 Ученици: Сега ви говорих, като се проявих духовно чрез хора. Но те не са Моето тяло, както 

беше Исус, нито пък Аз станах човек в това време и затова виждате, че когато говоря чрез нечисти 

същества, каквито сте всички вие, трябва да се подготвите да Ме чуете, да откриете Моето 

Божествено значение и истина, отвъд тромавия и несъвършен израз на моите гласоподаватели. 

30 Благословени са онези, които откриват смисъла Ми и го отделят от несъвършенствата на 

човешкия изказ, защото те ще бъдат най-добрите Ми тълкуватели, които няма да изпаднат в 

объркване като онези, които, изучавайки Словото Ми и Моите произведения от Втората епоха, не 

знаят как да различат кога говори Исус - човекът и кога наставлява Христос - Духът. 

31 Изучавайте моите уроци с любов, за да можете по-късно, когато се наложи да 

свидетелствате за моето проявление, да знаете как да говорите правдиво и просто на своите 

ближни. 

32 Вие с радост Ми показвате делата си, разказвате Ми за победите и пораженията си, а Аз, 

Отецът, който направлява живота ви и бди над вас вечно, ви насърчавам да продължавате, да се 

борите с ревност, за да постигнете добродетел и правда във всичките си действия. 

33 Научили сте се да се молите, преди да направите крачка, искате да работите в най-строго 

подчинение на моите закони и винаги мислите за отговорностите си като мои ученици, каквито сте. 

Подгответе се така, че да можете да изпълнявате задълженията си на земята, без те да отнемат 

цялото ви време и внимание, за да посветите най-добрите часове, енергията и сърцето си на 

изпълнението на духовната си мисия. 

Замисляте се, че времето, което ви е дадено, е достатъчно, за да извършите велико дело, 

достойно за вашия дух. Ето защо, когато познавате дарбите си, вие се подготвяте да работите с 

всички сили на своето същество. Тогава ще има радост за вас и удовлетворение за вашия Отец. 

34 Призовах ви и ви подготвих като чист съд, способен да побере цялата същност на това 

учение. Когато напълните този съд, занесете го на ближните си, за да могат и те да споделят 

радостта ви. 

Вече виждате пред себе си обширен хоризонт, път, който започва с Мен и завършва с Мен. 

Помнете, че Аз ви казах: "Аз съм Пътят", и ако го приемете покорно, ако приемете с любов това, 

което ви предлагам, ще достигнете целта с удовлетворение и мир, отразени в същността ви. Няма 

да се оплакваш пред Мен, защото ще си раздал всичко, което си притежавал. Вие ще сте се отдали 

изцяло на това да помагате на част от човечеството по пътя му към одухотворяване - тази част, 

която ви е отредена в тази работа по възстановяването. 

35 Не се разпръсквайте, преди да сте се почувствали силни, учете, преди да заминете за други 

провинции, за да бъдете фар по пътя на своите събратя. Подгответе се така, както го направиха 

моите ученици от Втората епоха. След като заживяха със своя Учител, възприемайки с желание 



U 308 

188 

думите Ми и ставайки свидетели на чудесата Ми, те също се почувстваха твърде слаби и 

незначителни, за да продължат делото Ми, и затова Ме помолиха да остана с тях по-дълго. 

Но колкото повече наближаваше денят на моето заминаване, толкова повече те се съгласяваха, 

че техният толкова обичан Учител ще си отиде и ще им остави такава трудна мисия за изпълнение. 

Проникнах в сърцата им и видях болката, която ги притискаше, а думите Ми капеха върху тях като 

балсам, за да ги утешат в голямата им скръб, и така им казах: "Не се страхувайте, защото Аз ще 

бъда с вас и Моята светлина винаги ще грее, за да ви просветлява." 

По същия начин дори сега съм дошъл само за определен период от време, през който сте 

получавали Моите блага, и това Слово също ще приключи, за да продължи да тече от дух към дух 

след това без посредничеството на човешко същество. 

36 Не искам да се оплаквате недоволно от изчезването на тези прояви, но както много се 

радвахте на думите ми, така искам и да приемете, че тази форма приключва, за да освободи място 

за нова, по-висша, която ще ви доближи още повече до Мен. 

37 Погледнете Ме с духа си и, изпълнени с любов, се отдайте на тържествеността на този 

момент. Моят лъч осветява носителя на гласа и Моето слово се стича, за да слезе върху почвата на 

сърцето ти, което е градина, за която Аз се грижа с любов. Моето Слово е водата, която го напоява, 

за да го направи плодоносно и продуктивно, а след това да разпръсне новите семена по полята на 

това човечество, жадно за любов. 

38 Позволете Ми да ви водя и в края на пътя ще откриете, че работата ви е велика, защото сте 

знаели как да се подчините и да следвате волята Ми. 

39 Вече наближава краят на моята прокламация, тъй като тази 1950 година е към своя край. 

След това ще дойде вихрушка, която ще повали мощното дърво, така че от него ще паднат сухите 

листа без живот и лошите плодове. 

40 В резултат на това голямо изпитание, което ще сполети народа Ми, много сърца ще 

отпаднат като сухи листа, откъснати от дървото, което им е давало сок. Те ще отпаднат поради 

липса на вяра или любов, поради объркване или липса на идеал. Но пропуските, които са оставили, 

по-късно ще бъдат запълнени от ревностни вярващи и ученици с добра воля. 

41 Новите ученици ще дойдат от онези, които днес дори не познават Моето дело по име. Някои 

от тях ще бъдат смирени и ревностни от първия момент и щом чуят гласа Ми, който им казва: 

"Следвай Ме", ще Ме последват и така ще заприличат на учениците, които намерих да ловят риба 

край морето през Втората епоха. 

42 Ще има и такива, които ще се надигнат срещу делото Ми и ще преследват яростно народа 

Ми. Но дори и сред тях ще се появят Моите велики сеячи, Моите най-верни и щедри ученици, 

които с обръщането си ще си спомнят за Савел, Моят възлюбен Павел, който с дара си на любов 

към своя Учител запълни мястото, оставено празно сред дванадесетте ученици от онзи, който Ме 

продаде. 

43 По същия начин в настоящето време новите множества ще трябва да дойдат в Моя народ, за 

да запълнят празното място на онези, които са Ми обърнали гръб, отрекли са се от Мен или са Ме 

предали. 

44 О, вие, сърца, които ще Ми изневерите в часа на изпитанието! Съхранявайте в душите си 

безсмъртното семе на Моето Слово, за да можете един ден да намерите спасението си в него! 

45 А на онези, които ще Ми бъдат верни - на онези, които ще Ме следват докрай, казвам, че 

трябва да се подготвят, да се укрепят в същността на Моето Слово, за да не изпитат нито миг 

слабост пред онези, които ви осъждат, критикуват, клеветят или преследват. 

46 Не забравяй случая с Петър, Моят ученик, когато Саул го преследваше до смърт. Доказах на 

верния апостол, че не е сам в изпитанието си и че ако се довери на Моята сила, ще го защитя от 

преследвачите му. Саул беше изненадан от моята божествена светлина, когато отиде да търси 

Петър, за да го арестува. Светлината Ми достигна до дълбините на сърцето на Саул, който, повален 

на земята в Моето присъствие, победен от Моята любов, неспособен да довърши задачата, която 

беше замислил срещу Моя ученик, усещайки в най-дълбоката си същност преобразяването на 

цялото си същество и сега, обърнат към вярата в Христос, побърза да потърси Петър, но вече не за 
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да го убие, а за да го помоли да го научи на словото на Господа и да го направи съпричастен към 

Неговото дело. 

47 От този момент нататък Савел е Павел, като тази промяна на името показва пълната 

духовна трансформация на този човек, неговото пълно обръщане. 

48 Дори в това време казвам на хората Си, че ако наистина се доверят на Мен като онези 

ученици, няма да им се налага да се защитават срещу клеветниците или преследвачите си. Защото 

Аз ще ги изненадам насред пътя им и ще ги накарам да чуят гласа Ми в най-чистите си души - 

същият глас, който проговори в сърцето на Саул и му каза: "Защо Ме гониш?" 

На колко случаи на обръщане ще станете свидетели! На колко чудеса ще станат свидетели 

очите ви! Но знайте как да се подготвите и да чакате. Гледайте и се молете, хора. Бурите ще 

разклатят дървото и аз искам всички вие да останете единни с него. Тогава ще можете да видите 

как се изпълняват всички Мои пророчества. 

49 Не се притеснявай заради слабата си памет, като мислиш, че повечето от думите ми са се 

изплъзнали от нея. В интерес на истината мога да ви кажа, че ако знаете как да се подготвите и да 

се потопите в момента на изпита, моята на пръв поглед забравена дума ще се върне в паметта ви. 

50 Там, в тишината и вътрешното събрание на вашата медитация, ще ви се стори, че чувате 

тази дума, и ще се случи така, че наистина ще получите нейното духовно значение. 

51 Това преживяване ще ви изпълни с увереност, защото вече знаете, че Моето слово ще идва 

на устните ви във всеки момент от борбата ви и Моята светлина ще осветява ума ви. 

52 Роке Рохас, пионерът, вдъхновен от духа на Илия, пише следното изречение: "Помилвайте и 

пак помилвайте ближните си и ще видите Отца ми в цялата му слава". 

Истината и светлината са в тези думи, ученици, защото всеки, който не проявява милосърдие в 

живота си, никога няма да влезе в Моето царство. Уверявам ви обаче, че дори най-твърдоглавият и 

упорит грешник може да се спаси чрез милост. 

53 Не отлагайте упражняването на милосърдието за последния момент, за да не се окажете 

пред вратата на Духовното царство с много малко заслуги и да не успеете да влезете. 

54 Съветвам ви по време на житейския път, който ви предстои да извървите, да сеете и 

отглеждате това семе, за да пожънете богата реколта. 

55 Внимавайте дейността на любовта да е на първо място сред стремежите ви и никога не 

съжалявайте, че сте били милосърдни; защото чрез тази добродетел ще получите най-голямото 

удовлетворение и щастие в съществуването си и същевременно ще постигнете цялата мъдрост, 

сила и възвишеност, за които копнее всяка благородна душа. 

56 Чрез милосърдието към ближните си ще пречистите душата си и така ще изплатите стари 

дългове. Ще облагородите човешкия си живот и ще издигнете духовния си живот. Когато стигнете 

до вратата, на която всички ще почукате, блаженството ви ще бъде голямо, защото ще чуете 

призива за добре дошли от духовния свят, който ще ви благослови и ще ви призове към работата по 

обновяването и одухотворяването. 

57 Елате при Мен, вие, човешки множества, и се научете от Моето Слово да проявявате 

милосърдие. Елате, чуйте Ме и приемете всичко, което искам да излея върху вас, за да разберете, 

че и най-бедният от вас притежава духовно съкровище от блага, което чрез вашата милост може да 

се превърне в живот, в здраве, в утеха, в мир, в мъдрост. 

58 Нека никой не казва, че не е в състояние да върши дела на милосърдие поради материалната 

си бедност. Защото така ще говорят неговото невежество, липсата на вяра и безразличието на 

душата му. 

59 Тук, в моя народ, не може да има бедни, защото моето царство се приближи до народа, за да 

излее върху него съкровищата си. 

60 Словото Ми е като река, богата на кристално чиста и прозрачна вода, която е дошла в 

земите ви, за да напои нивите и да ги направи плодородни. Пречистете в него сърцето и душата си, 

за да можете да вървите по пътя си, освободени от бремето на своите грешки, които наричате 

грехове. 

61 Ако първо не пречистите себе си, няма да можете да изпитате милосърдие към ближните си, 

а още по-малко ще можете да плачете с тях и да съпреживявате болката им. Винаги имайте 
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предвид, че този народ е донесъл със себе си на Земята мисията да обедини духовно човечеството в 

едно семейство. 

62 Вие вече сте в 1950 г., последното от Моите проявления в тази форма. Няма да можете да 

отречете, че често сте Ме чували и че когато посланието Ми свърши, всичко е казано от Мен. 

Ето защо е дошъл часът, в който да ви кажа да оставите пасивността си и да станете активни 

работници в тези благословени полета - че вече не сте само онези, които се задоволяват да 

присъстват на Моето слово, за да го чуят или да го обмислят. Време е душата ви да се издигне, 

освободена от връзки, окови или вериги, и да се появи в този момент, носейки на света посланието, 

което ѝ е поверено. 

63 Необходимо е мнозина, които се задоволяват само да посещават тези духовни прояви, да 

започнат да изпълняват своята мисия и да приемат тези места за събиране, където се чуват думите 

на Учителя и съветите на духовния свят, като училище. Необходимо е също така работниците, 

които дълго време са се ограничавали да работят само в тези места за срещи, да разберат, че скоро 

ще настъпи часът, когато ще трябва да се разпръснат в различни части на земята, за да 

разпространят семето на светлината и любовта, с което ги е надарил Моят Дух. 

64 Все още ще трябва да се борите много помежду си и Аз ще трябва да ви изпитвам често, за 

да можете да придобиете необходимото оборудване за изпълнение на мисията си. 

65 Изпитанията са за вашето обединение. Защото докато в лоното на този народ няма духовно 

единство, семето, което жънат, ще бъде глухо. 

66 Ето защо ви казах навреме да започнете да влизате в хармония помежду си, ако по-късно 

искате да влезете в хармония с цялото човечество, и ви казах от най-ранните дни: "Помилвайте и 

пак помилвайте ближните си, и ще видите Отца Ми в цялата Му слава." 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 309 
Моят мир да бъде с вас! 

1 Добре дошли, о, ученици, на Моето поучително слово. Усетихте Ме в най-чистата част на 

съществото си и Аз говорих на душата ви. Моето учение е за Израел и за цялото човечество. 

Обучавам ви, за да изчезне несигурността от душата ви. 

2 Трябва да се научите да разбирате и оценявате величието на мисията, която съм ви поверил. 

За да може душата ти да се справи с нея, тя трябва да отхвърли съмнението, несигурността в 

молитвата си, да знае, че се нуждае от помощ, която могат да й дадат само моите откровения, 

моите наставления и моите вдъхновения. 

Душите, които се пробудиха по този начин за моето учение, се превърнаха от деца-ученици в 

ученици, защото неуморно слушаха моето учение. Ако пропуснат някоя от думите ми, те се 

оплакват от това. Те са тези, които предвиждат бъдещата борба - тези, които осъзнават, че трябва 

да споделят с човечеството всички блага, които са получили от моята милост. 

Всички, които са разбрали великата отговорност по този начин, чуват тук Моите наставления 

чрез Гласоносеца - Словото, което им обяснява и тълкува всички изпитания, уроци и събития, 

които малко по малко преживявате в живота си. Защото, истина ви казвам, Аз не се ограничавам да 

говоря само чрез носители на глас. Има безкрайно много форми, в които мога да ви се изявя, и това 

е само една от тях, чрез която ви карам да чуете Моето учение в човешка форма. Непрекъснато се 

показвам на децата Си, не чакам деня или нощта, нямам определен час, нито определено време, за 

да се приближа до вас. Аз съм вечен във всичко, което е създадено. 

3 Моето универсално присъствие изпълва всичко, в нито едно място или местообитание на 

Вселената няма празнота, всичко е проникнато от Мен. 

4 Душата ви винаги е била в контакт с Мен, но досега не сте осъзнавали напълно този контакт 

и затова в Третата епоха Аз се изявих чрез вас, като ви направих носители на гласа на вечното 

Слово, за да ви кажа, че от това проявление до проявлението на духа към духа има само една 

крачка, така че да се опитате да постигнете най-висш контакт с Моята Божественост. Но преди това 

този период на прокламация от страна на гласоподавателя трябва да приключи. 

5 Когато вече не Ме имате в тази форма на откровение, ще повдигнете душата си, 

призовавайки Моето име, и колко много уроци ще ви разкрия в тази форма на търсене на Мен! 

Моето божествено вдъхновение ще ви освети пътища, по които да пътувате. Тогава ще видите 

миналото си - вече не в тъмнина, а в ярка дневна светлина. Ще разберете стъпките, които сте 

предприели, и ще осъзнаете кои от тях са били правилни и кои не. В това възвишено начинание 

Израел ще стане силен и тази сила ще преминава от сърце в сърце и от народ в народ, докато 

всички човешки същества Ме потърсят от дух в дух. 

6 Погледнете света, изучавайте го и ще видите неговия материализъм, низки страсти и 

поквара. Засега постигането на духовност ще ви се струва невъзможно, но Учителят ви е оставил 

примери от минали времена, за да не се провалите. 

Спомнете си, че когато станах човек, за да живея сред вас, донесох на света едно толкова високо 

за човечеството указание, че дори за Моите ученици беше трудно и дори невъзможно да го следват. 

Въпреки това тези апостоли оставиха пример за изпълнение на Моите закони на любовта и 

направиха плодотворно Моето послание на любовта, което посях в сърцето на този народ, и го 

накараха да разцъфти и да даде плод. Защо тогава практикуването на одухотворяване сред хората 

да е невъзможно в Третата епоха? 

7 Истина ви казвам: човечеството ще даде силни знаци, че материализмът му е към своя край. 

Прогресивността на учените, които са получили тайните си от самата природа, достига своя предел 

и силите на природата ще се обърнат срещу онези, които ги оскверняват. Природата ще откаже да 

дари плодовете си за зли цели, а хората в заблудата и омразата си ще намерят смъртта, ще намерят 

плодовете на желанието си за власт, отприщени от собствената им ръка: Бури, епидемии, 

епидемии. И кой може да спре всичко това? Собствената им ръка? Или човешката наука, която 

оскверни моите тайни, като ги отвори с ключ, който не е ключът на любовта? Истина ви казвам, те 

само ще отворят вратите на моето небесно правосъдие! 
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8 Истина, горко на хората от Третата епоха! Плачът им ще се чуе по всички краища на земята. 

Дрождите от чашата на страданието ще бъдат изпити както никога досега и всеки ще трябва да 

вземе своя дял. Защото болката се усилва с всеки изминал ден и човек вече започва да изпитва глад 

и жажда - глад за чисто семе и жажда за кристално чиста вода, за истина и вечност. 

9 Каква е задачата ви пред лицето на тези събития сред хората? Да възприемат моите учения, 

да ги разбират и да ги живеят. Защото спиритуализмът не трябва да бъде само на устата ви, а 

трябва да го прилагате на практика, да го живеете духовно, морално и практически, без да изпадате 

във фанатизъм или в потайност, като живеете просто и чисто, като давате на духовната душа 

стойността и мястото, което заслужава, за да може тя да властва над тялото си, което е преходно, в 

човешкия живот, за да има съвършена хармония в изпълнението на мисията ви и този пример да 

дава плодове сред хората. 

10 Благославям всяка ваша стъпка в моята работа и ще се погрижа тя да се умножи, така че по-

късно, когато широките пътища на света се отворят за вас, да можете да вървите по тях като 

вестители на моя мир и моите нови откровения. Моята воля е душата ви, напътствана от моите 

божествени уроци, да проправи пътища за обновление на хората и те да се пробудят за 

здравословни идеали, вдъхновявайки се от възвишеното, за да постигнат одухотворяване. За това 

време ще сте постигнали необходимата подготовка и устойчивост в душата си. Нищо няма да може 

да ви накара да отстъпите по пътя си. 

11 Тогава изпитанията, които ви разтърсват днес и ви спират по пътя, ще изглеждат само като 

лек ветрец, който не може да нарани лицето ви. Само тогава ще можете да разпознаете силата, 

която сте придобили, следвайки Моя закон. 

Продължавайте да се подготвяте, да прониквате все повече в смисъла на Моето Слово. Първо 

направете това, което ви се полага като ученици, и Ми позволете да се проявя във вас като Учител, 

като Отец, като Светлина. 

12 Всички души ще изпълнят задачата си и Аз ще използвам всеки един от тях, така че всичко 

да бъде подготвено за изпълнението на Моето слово. Но ако вярвате, че сте единствените, които 

имат мисията да спасят човечеството и върху които лежи кръстът на изпълнението на тази мисия, 

грешите. На вас се пада само много малка част от тази работа, защото всяко същество, на своето 

различно ниво на живот, е предназначено да сътрудничи в обединението на Вселената. 

13 Ще има много хора, които ще тръгнат с идеала за мир, с молитвата, с любовта и добрата 

воля като инструменти, и тези добродетели ще ги обединят, а душите им ще победят с моите 

наставления. 

14 Не се превръщайте в съдници на вашите ближни и на Моето Божествено правосъдие. Моят 

закон често е осъждан от хората, но аз ви казвам: Само Аз мога да проникна в Моите високи 

съвети. 

15 Онези, които гладуват и жадуват за мир, онези, които живеят в скръб, ден след ден очакват 

удара на Моето скиптърче на справедливостта, което ще се спусне върху онези хора, които водят 

народите към мизерия, към унищожение. Ти няма да бъдеш сред онези, които Ме очакват по този 

начин, защото Моята Божествена справедливост е съвършена и Аз ти я доказвам чрез Моята 

любов. 

16 Вникнете в Моето слово, за да не се заблудите като мнозина относно действията на Моята 

Божествена справедливост, когато силно накърнявам онези, които са извършили само леко 

прегрешение, и, от друга страна, изглежда, че прощавам на онези, които са извършили тежко 

престъпление. Учителят ви казва: Ако посещавам със сила онези, които изглежда, че са извършили 

само леко нарушение, то е защото познавам слабостта на душите и ако се отклонят от пътя на 

изпълнение на Закона, това може да е първата стъпка, която ги води към гибел. Но когато наказвам 

другите за тежко провинение, това е защото знам, че голямото провинение е причина за също 

толкова голямо покаяние на душата. 

17 Не съдете, не осъждайте, дори в мислите си не желайте Моето правосъдие да се стовари 

върху онези, които причиняват кръвопролития сред народите. Помислете само, че и те като вас са 

мои деца, мои създания, и ще трябва да изкупят големите си престъпления с големи изкупления. 

Истина ви казвам, че точно тези, които сочите с пръст като онези, които безмилостно са разрушили 
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мира и са ви потопили в хаос, ще станат великите миротворци в идните времена, великите 

благодетели на човечеството. 

18 Кръвта на милиони жертви вика от земята за моето божествено правосъдие, но отвъд 

човешката юриспруденция то ще бъде моето, което ще достигне до всяка душа, до всяко сърце. 

Съдебната практика на хората не прощава, не изкупува, не обича. Моят обича, прощава, изкупува, 

съживява, въздига и просветлява; и точно тези, които са причинили толкова много болка на 

човечеството, ще изкупя и спася, като ги накарам да преминат през великото изкупление, което ще 

бъде тигелът, в който ще бъдат пречистени и напълно пробудени за гласа на съвестта си, за да 

могат да прозрат до най-дълбокото дъно на делата си. Ще ги накарам да изминат същия път, по 

който те накараха да изминат своите жертви, своите народи. Но в крайна сметка те ще достигнат 

чистотата на душата си, за да могат да се върнат на земята, да възстановят всичко, което е било 

разрушено, да възстановят всичко, което е било разрушено. 

19 Мислите ли, че съм слаб в справедливостта Си спрямо тези прегрешения на децата Ми? 

Толерантен и слаб съдия ли съм? Истина ви казвам, че от първия убиец, за когото знаете, който 

беше Каин, разкрих същото правосъдие като това, за което ви говоря в този момент. 

Докато Каин и Авел Ми принасяха своите всеизгаряния, Аз размишлявах върху приноса на 

всеки от тях: Авеловата беше невинна и искрена, а Каиновата - суетна. Приех Авеловото и 

отхвърлих Каиновото. Но когато разбра това, той уби брат си с омраза и гняв. 

Поисках отчет за този живот, за тази кръв и му показах недоволството си от това. Тогава той Ми 

каза: "Престъплението ми е твърде голямо, за да ми бъде простено. Ядосваш ми се, защото убих 

брат си. Вие ме прогонвате от тази земя и аз чувствам, че ме убивате по този начин, както убих 

брат си." 

Но аз му отговорих: "Истина ти казвам: който убие Каин, ще бъде наказан седемкратно." Тогава 

той разбра, че все още го обичам и че е доказателство, че му давам Своята прошка, но че е 

необходимо да изкупи това престъпление, да измие петното и да докаже, че е достоен за тази 

възвишена и Божествена прошка. 

20 Какъв беше гласът, който говореше на Каин? Това е съвестта му, онзи вътрешен съдия, 

който съм поставил във всяко Мое човешко създание. Един и същ глас ще говори на всеки човек и 

ще бъде неумолим, защото е съдия, който не може да бъде подкупен. Тя ще му говори със същата 

яснота, с която е говорила на Каин. Но трябва да разберете, че Каин не е знаел колко тежко е 

престъплението му, когато е пролял кръвта на брат си. Той не е знаел какво е смъртта, но хората от 

онова време знаят много добре какво е тя. 

21 Затова в този момент няма да чакам справедливостта на хората да се прояви в 

престъпленията на техните ближни. Аз ще чакам пристигането на всяко от Моите деца в Моя Съд и 

там Съдът ще им издаде присъдата, която им се полага, за да могат да изкупят вината си чрез 

страданията, които покаянието носи на съвестта. Само там те ще разберат голямата любов на своя 

Господ. 

22 В тази Трета епоха ви донесох потвърждението за прераждането на душата. Човечеството 

винаги е имало интуитивно знание за това и душата е разкривала тази тайна на плътта, но плътта, 

винаги невярна и слаба, се е съмнявала в нея. 

Съществата от отвъдното са дошли, за да предадат това откровение на хората, но са намерили 

вяра само в някои от тях, а те са се противопоставили на убежденията си и са били отхвърлени от 

невежите и невярващите. Но днес, както никога досега, предчувствието, увереността в тези прояви 

живее в човечеството, макар и не всички да се осмеляват да го признаят от страх пред света. 

Но Аз дойдох в този момент, за да ви донеса потвърждение за това и да ви кажа: в прераждането 

на душата се разкрива Моят съвършен закон на любовта. Но наистина ви казвам: Колко малко са 

тези, които са станали хора само веднъж на земята, и колко много възможности съм предоставил на 

душите чрез различни тела в света, за да компенсирам злото, което душите са извършили. Но 

тялото ви е плътна завеса, която ви пречи да откриете същността на тези учения. 

23 Много малко е онова, което съм ти позволил да знаеш за това, което си бил през вековете, 

защото не искам да проникваш в светилището, в интимността на Моите висши съвети, в плът, 

преди да си достигнал истинска душевна зрялост. Не искам да превръщате ученията за духовния 
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живот в нови науки, които ще ви доведат само до любопитство, до недоумение и до загуба на 

време. Не искам да направите дори една безполезна за вас стъпка по духовния път. Искам всички 

те да ви бъдат от полза, да чувате и да ви се разкрива само това, което ви помага в духовното ви 

развитие. Но всичко онова, което ви служи само за човешко удовлетворение, няма да изпитате. Тя 

винаги ще бъде покрита с воал, защото представлява свещената, интимната част от вашето духовно 

наследство. 

24 Щом това човечество направи решителни стъпки в одухотворяването, в изпълнението на 

моите закони, то ще открие великите учения на Светия Дух още в човешкия си живот и тогава ще 

има ясна представа за миналото, настоящето и бъдещето - ограничени само дотолкова, доколкото 

това е моята воля. 

Затова, ученици, влезте в истинския път на одухотворяването, който моето учение ви показва, за 

да бъдете добрите пророци, които известяват на масите за опасността и ги спасяват от провал. 

Ще ви помогна в мисията ви, като в подходящия момент ви покажа част от предишния живот на 

тези невярващи. Но това няма да стане, за да ги осъдите, а за да ги научите на Моите откровения. 

25 По този начин те ще събудят хората в тяхното развитие и ще разберат, че човешкият живот 

не е достатъчен, за да познаеш моя вечен урок. 

26 Ако водите тази битка с пълна отдаденост, ще постигнете много. Но кой от вас е сигурен, че 

ще се върне на този свят или никога няма да се върне? Кой би могъл да каже: "Всичко, което 

направих в живота си, беше онова, което Отец беше предвидил за моята съдба. Сега мога да се 

преместя в други светове и да продължа да се приближавам към Бога по безкрайната стълба на 

еволюцията." 

Наистина ви казвам, че за да разберете тези уроци, знанията, които имате, са твърде малко. Но 

всички, които изпълнят задачата си, ще направят крачка към Мен по духовния път и ще вървят от 

урок на урок, от свят на живот към свят на живот, към вечността. Ако това не беше така, вярвате 

ли, че бихте могли да живеете на по-висшите нива на живота и че съвестта би ви позволила да го 

направите, което е Моята справедливост? 

27 Бъдете отдадени, работете и позволете на Божествената ми воля да се изпълни във вас. 

Много от вас все още ще виждат в земното тяло изпълнението на моите пророчества, 

преобразяването на това човечество, изкуплението на всички в моя закон. Но преди това ще трябва 

да станете свидетели на велики битки, на велики войни, каквито още не са известни на хората, 

каквито историята още не е записала. 

Но ако вие, които вече знаете какво ще се случи, какви събития предстоят, трябва да се 

пречистите - какво ще стане с онези, които не са се събудили пред учението на Светия Дух, които 

са осквернили Моя Закон, които са забравили своята мисия, които живеят в своите традиции и са се 

обременили с веригите на невежеството? 

28 Смущението, страданието и покаянието ще бъдат като тигел за огромните легиони от души, 

които ще се изправят пред своя съдия. Но наистина ви казвам, че ще помогна и на тях и когато се 

събудят от дълбокия си сън, ще видят Моето сияйно лице, което им показва Моята прошка, и ще 

чакат само да ги изпратя на пътя, който преди това са осквернили и презрели, за да поправят 

престъпленията си и да докажат, че са достойни за Моята любов. И Аз, като любящ Баща, ще им 

дам това. 

29 Затова ви казвам в Моето учение, че не трябва да съдите онези, които виждате днес 

изцапани с човешка кръв и с всички престъпления. Защото във вечното ви съществуване има по-

големи престъпления от проливането на човешка кръв. Но засега не изисквайте да знаете всичко. 

Вече ви посочих, че само Аз мога да съдя справедливо в моите висши съвети. 

30 Сега трябва само да обичате и да прощавате и ако ви позволявам да изучавате и оценявате 

събитията, които се случват около вас, то е защото не искам да сте безразлични, слепи и 

безразлични към болката на вашите ближни. Направих ви чувствителни към Моето учение, за да 

можете, когато дойде времето, да давате наставления, разбиране, любов, прошка и утеха на всички 

ваши ближни. За тази цел ви правя фар, блестяща звезда и верен приятел, за да се държите по този 

начин в домовете си, в институциите и сред народите. 
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31 Не искам повече да се възприемате като непознати. Искам универсалното братство да 

разцъфне сред вас и да започне да дава плодове сред вас. 

32 Добре е да спазвате човешките си закони, но поставяйте моето учение и вашата духовност 

над тях. Бъдете послушни на Моите закони и наистина ви казвам, че ще ви избавя от най-

сериозните конфликти, които възникват за вас заради човешките закони. Но се борете с 

несправедливостта, борете се с корупцията - не с убийствени оръжия, нито с омраза, а с моето семе 

на любовта. 

Няма да сте сами в борбата, вече ви казах, че сред човечеството има народи, където хората вече 

тръгват на път, освобождават се от материализма си, укрепват в ударите на съдбата си - с цел да се 

обединят с Мен. Кои са тези души? Засега не е необходимо да ги познавате. 

33 Издигнете душата си, обичайте се, обединете се в отвъдното с този идеал за универсално 

братство. Ще ви повикам на Духовната планина и там ще бъда с едни и други - с всички, които 

копнеят за мир, за спасение, за да им дам сила и вяра в моите откровения, така че да продължат 

пътя си, дарени по този начин. 

Душите ще продължат да се появяват - някои като диви цветя, други като тръни в пустинята. Но 

някои, както и други, ще бъдат обединени от един идеал и в отвъдното цветята на вашата любов ще 

се обединят, за да стигнат до Мен като жертва на любовта. 

34 По този начин ви наставлявам, о, ученици, през последната година от тези прояви. Защото 

истина ви казвам, че когато този период приключи, вашата духовност ще бъде подложена на много 

големи изпитания. Колко от вас ще станат жертви на фанатизма и идолопоклонничеството? Колко 

от вас ще вървят само по пътя на тайната и колко други, за да се отличат сред хората, ще искат да 

добавят към Моето дело нещо, което не му принадлежи? 

Внимавайте и се молете, о, хора! Но не забравяй, че колкото по-чиста и по-проста е 

религиозната ти практика и колкото повече е вдъхновена от Моите закони, толкова по-голямо ще 

бъде съвършенството, което ще постигне душата ти. Имайте по-малко церемонии и ритуали и 

повече духовност, повече милосърдие и любов към ближния, и тогава ще Ме обикнете. 

35 Настъпва време на идолопоклонство и фанатизъм сред всички народи по земята. Обредите и 

церемониите ще достигнат най-голяма интензивност и ще бъдат доведени до крайност. 

Духовниците и свещениците на различните религии и секти ще доведат своите последователи до 

възвисяване. Позволявам това, защото то ще бъде като буря сред човечеството и в този хаос 

душите ще се чувстват като разсеяни. Никой няма да се чувства в безопасно пристанище или в 

спасителна лодка. 

36 Ще дойде време, когато сред всички души ще цари объркване и те няма да намерят мирно 

убежище на никое място. Тогава хората ще търсят най-прочутите глави, министрите, които се 

отличават с по-голяма интелигентност, онези, които човечеството смята за свещени. Но учудването 

им ще бъде много голямо, когато разберат, че и те са отхвърлени, без компас, без мир и без 

светлина. 

Тогава ще настъпи мракът. Но сред този хаос душите ще се издигнат в търсене на своето 

спасение и отвъд тъмните буреносни облаци ще съзрат светлина като нов живот, като нова зора, и 

тази светлина ще бъде светлината на Светия Дух, ще бъде фарът, който осветява цялата вселена, 

очаква завръщането на децата и осветява бурните океани. 

37 След този период на изпитания за човечеството ще настъпи свобода на духа. Човешкият 

крак ще потъпче старите си идоли, разочарован ще разруши техните сборища на суета, разкош и 

фалшив блясък. Авторите на научни трудове ще хвърлят в огъня собствените си трудове. 

38 В това време най-необразованите и най-слабите от вас ще бъдат изслушани с внимание. 

Колко много от тези, които сега слушат моето учение сред този прост и нещастен народ и се 

чувстват незначителни, защото смятат, че им липсва красноречие и духовност, след това ще се 

окажат заобиколени от тълпи хора и сред тях ще бъдат някои от онези, които са смятали за луди, 

когато са ме чули чрез гласоподавателя. Колко от онези, които днес се съмняват в Моето послание, 

по-късно ще плачат като Петър, когато видят изпълнението на Моето слово на всяка крачка. 

39 Дотогава продължавайте да се подготвяте, да укрепвате душата си в моето учение, което не 

е заблудило никого, защото изисква от вас единствено освобождение, спасение чрез 
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одухотворяване. Но какво е одухотворяването? Това е пътят, очертан от Мен от началото на 

времето, и по него всички пречистени души ще достигнат до лоното на Бога. Върху него е 

Божественият закон, който е източник на всяка добродетел. Има отворена книга, Книгата на 

живота, която съдържа цялата Божия мъдрост. По този път ви поканих още веднъж. 

40 От върха на планината ви говоря за трети път и ви казвам: "Аз съм Пътят, Истината и 

Животът. Не се отделяйте повече от Мен. 

41 Не забравяйте: Когато тялото Ми беше свалено от кръста и погребано, учениците, които 

бяха ужасени и не можеха да разберат какво се е случило, вярваха, че със смъртта на Учителя 

всичко е приключило. Беше необходимо очите им да Ме видят отново и ушите им да Ме чуят 

отново, за да се разпали вярата им и да се укрепи познанието им за Моите думи. 

42 Сега мога да ви кажа, че сред тези ученици имаше един, който никога не се усъмни в Мен, 

който не се поколеба пред изпитанията и който нито за миг не Ме изостави. Това беше Йоан, 

верният, смел, пламенен и най-любящ ученик. В името на тази любов му поверих Мария, когато 

застанаха в подножието на кръста, за да продължи да намира любов в това неопетнено сърце и да 

се укрепи още повече край нея за битката, която го очакваше. Докато братята му, останалите 

ученици, падат един по един под смъртоносния удар на палача, запечатвайки с кръвта и живота си 

истината, която са проповядвали, и името на своя Учител, Йоан побеждава смъртта и избягва 

мъченическата смърт. Изгонен в пустошта, преследвачите му не са си помислили, че там, на 

острова, където са го прогонили, ще се спусне към този човек от небесата великото откровение за 

вековете, които постепенно преживявате - пророчеството, което говори на хората за всичко, което 

ще се сбъдне и ще се изпълни. 

43 След като Йоан е отдал много любов на братята си и е посветил живота си да им служи в 

името на своя Учител, той трябва да живее отделно от тях, сам; но винаги се моли за човечеството, 

винаги мисли за тези, за които Исус е пролял кръвта си. 

44 Молитвата, мълчанието, самоанализът, искреността на съществуването му и добротата на 

мислите му са постигнали чудото, че този човек, тази душа, е развила за кратко време това, за 

което на други души са им нужни хилядолетия. 

45 Да, ученици, Йоан е пример за това, което човешката душа ще постигне в бъдещите 

времена. Грабването на Йоан, чрез което той говореше, виждаше и чуваше, беше откровението за 

това, което ще преживеете в онова време. Духовните видения, представени в алегории, са били 

виждани чрез дара на зрението, т.е. духовното зрение. 

46 Божественият глас и гласът от духовния свят, които достигнаха до мозъка му и докоснаха 

сърцето му, бяха предварителни знаци за проявлението, което имахте в този момент чрез 

носителите на гласове и дарове. И накрая, Йоан, който под ръководството на ангел записва всичко, 

което е видял и чул, разкрива на човечеството диалога между духовете, който ще настъпи, когато 

хората се освободят от нечистотиите и материализма. 

47 Кога хората ще обърнат внимание на това, което моят възлюбен ученик е оставил в писмен 

вид? Странен е начинът, по който е записано откровението му, загадъчен е смисълът му, дълбоки 

до неизмеримост са думите му. Кой би могъл да ги разбере? Хората, които започват да се 

интересуват от Откровението на Йоан, се задълбочават в него, тълкуват го, наблюдават го и го 

изучават. Някои се доближават малко повече до истината, други смятат, че са открили смисъла на 

Откровението и го провъзгласяват на целия свят; трети са объркани или твърде уморени, за да 

продължат изследването, и накрая отричат божественото значение на посланието. 

48 Ученици от "Третата епоха", сега ви казвам, че ако наистина имате желание да влезете в 

това светилище и да узнаете истинското значение на тези откровения, трябва да се запознаете с 

молитвата от дух към дух - същата молитва, която Йоан е практикувал в изгнанието си. Първо 

трябва да разберете, че божественото откровение, макар и представено чрез земни фигури и образи, 

е изцяло посветено на човешката душа, на нейното развитие, на нейните борби, на нейните 

изкушения и падения, на нейните проклятия и непослушания. Става дума за моята правда, моята 

мъдрост, моето царство, моите прояви на любов и моето общуване с хората, тяхното пробуждане, 

обновяване и накрая одухотворяване. 
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49 Там ви разкрих духовния житейски път на човечеството, разделен на периоди от време, за 

да можете да разберете по-добре развитието на душата. 

50 И така, ученици, тъй като Откровението се отнася до вашия духовен живот, е уместно да го 

изучавате и да го разглеждате от духовна гледна точка; защото ако го тълкувате само от гледна 

точка на земните събития, вие, както и много други, ще изпаднете в объркване. 

51 Вярно е, че много земни събития са свързани с изпълнението на това откровение и ще бъдат 

свързани с него и в бъдеще. Но знайте, че събитията и знаците, които се съдържат в тях, са също 

фигури, образи и примери, които да ви помогнат да разберете Моята истина и да изпълните съдбата 

си да се издигнете до Мен по пътя на чистотата на душата, чийто блестящ пример ви остави Моят 

ученик Йоан, който в продължение на хилядолетия изпреварваше човечеството в диалога между 

духовете със своя Господ. 

Моят мир да бъде с вас! 
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