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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 
"Това е предсказаното време, когато трябваше да говоря на човечеството, и искам да съставите 

томове книги в изпълнение на Моите пророчества с това слово, което ви дадох, ...." (6, 52) 

Обявеното време се отнася до сегашното време, наричано още Трето време, като епоха, която 

наследява Първото време (Мойсей и пророците) и Второто време (Исус и неговите апостоли). 

Третото време е подготвено от Духа на Илия и неговия ученик Роке Рохас през 1866 г. в 

Мексико, за да може от 1884 г. до края на 1950 г., в продължение на 66 години, Божественият Дух 

да общува с човечеството: Неделя след неделя хората от простолюдието се събирали на обикновени 

места за срещи, за да слушат божественото послание в продължение на около два часа. Като 

говорители (porta vozes) Бог използва многобройните носители на глас (днешните пророци), които 

в приповдигнато състояние на духа правят чуваем лъча на божественото слово. 

Тези божествени откровения, послания или поучения са били съставени и записани през 

последното десетилетие преди 1950 г. След 1950 г. от този огромен брой протоколи са избрани 366 

учения, които са публикувани в големия 12-томник Libro de la Vida Verdadera (Книга за истинския 

живот). 

След 1975 г. Валтер Майер, който е присъствал на неделните събрания от 1943 до 1950 г., и 

Траугот Гьолтенбот превеждат том I до том V на немски език и ги публикуват в Reichl Verlag. След 

смъртта на Валтер Майер през 2001 г. том VI е завършен от Траугот Гьолтенбот и публикуван през 

2004 г. 

      Впоследствие томовете от VII до XI също са преведени от Траугот Гьолтенбот и публикувани 

през 2014-2015 г. от Buchdienst zum Leben. Очаква се том XII да бъде достъпен през 2016 г. 

Така във времената на най-голям научно-технически прогрес, но и на най-големи войни и 

идеологически отклонения, Божественият дух не е оставил човечеството само. 

В Своята безкрайна любов и мъдрост Бог, чрез мексиканските Откровения, ни е показал изход 

от идеологическите отклонения, дал е утеха и изцелителен балсам на гладните ни души и е 

предоставил много практични указания, за да ориентираме живота си според божествената воля. 

Дано следващите думи се сбъднат съвсем скоро: 

Слава на Бога във висините и мир на земята 

и удоволствие за хората. 
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Въведение 
Следващите откъси могат да дадат на читателя първа представа за този том. Номерата в скоби 

се отнасят до номерацията на инструкциите и стиховете. 

Добротата е истина и любов 

Признайте, че Моето Слово не е и не може да бъде нова религия. Тази работа е светлият път, по 

който всички идеологии, вероизповедания и религии ще се обединят духовно, за да влязат през 

портите на Обетованата земя. (310, 39) 

Познайте Ме, всички вие, за да не Ме отрича никой ─ познайте Ме, за да може представата ви 

за Бога да се основава на истината и да знаете, че там, където се проявява доброто, съм и Аз. 

Добротата не се смесва с нищо. Добротата е истина, любов, милост, разбиране. 

Добротата е ясно разпознаваема и неповторима. Разпознайте го, за да не сгрешите. Всеки човек 

може да върви по различен път, но ако всички се срещнат в една точка, която е добра, накрая ще се 

разпознаят и обединят. Не и ако постоянно се мамят, като придават на злото вид на добро и 

маскират злото като добро, както се случва с хората от този век. (329, 4547) 

Пътят обратно към духовния ни дом 

Всеки свят, всяко ниво на съществуване е създадено, за да може душата да се развива на него и 

да направи крачка към своя Създател и така, напредвайки все повече по пътя на съвършенството, да 

има възможност да достигне целта на своето пътуване, върха на духовното съвършенство, което е 

именно пребиваването в Царството Божие, безупречно, чисто и добре оформено. 

На кого все пак му се струва невъзможно да живее "в лоното на Бога"? Ах, вие, нещастни 

интелектуалци, които не умеете да мислите! Нима вече си забравил, че си се появил от моята 

утроба, тоест че си съществувал в нея преди? Няма нищо странно във факта, че всичко, което 

произлиза от източника на живота, се връща към него в своето време. Всяка душа, когато излизаше 

от Мен в живота, беше девствено чиста, но после много от тях се опетниха по пътя си. Въпреки 

това, тъй като всичко беше предвидено от Мен по мъдър, любящ и справедлив начин, Аз веднага се 

заех да осигуря всички необходими средства за тяхното спасение и обновление по пътя, през който 

трябваше да преминат Моите деца. 

Въпреки че тази девственост на душата е била нарушена от много същества, ще дойде ден, 

когато те ще се пречистят от всички свои прегрешения и така ще възвърнат първоначалната си 

чистота. В моите очи пречистването ще бъде много заслужено, защото душата ще го е постигнала 

чрез големи и постоянни изпитания на своята вяра, любов, вярност и търпение. (313, 21-23) 

Искам в края на борбата, когато всички мои деца се обединят завинаги в Духовния дом, те да 

споделят моето безкрайно щастие като Създател, като признание за това, че всеки от вас е 

участвал в божественото дело по начин, който изгражда или възстановява. 

Само като духовни същества ще откриете, че нищо от всичко, което съм създал от самото 

начало, не е изгубено, че всичко в Мен възкръсва, всичко оживява и се обновява. 

Така че, когато толкова много същества са били изгубени за дълго време, когато много от тях 

вместо дела на живота са вършили разрушителни дела, те ще открият, че времето на тяхното 

заблуждение е било само временно и че делата им, колкото и лоши да са били, ще намерят 

компенсация във Вечния живот и ще се превърнат в сътрудници на Моето непрестанно творческо 

дело. 

Какво са няколко века на грях и мрак, каквито човечеството е имало на земята, ако ги сравним с 

вечността, с времето на еволюция и безкраен мир? Вие се отдалечихте от Мен поради свободната 

си воля и, подтикнати от съвестта си, ще се върнете при Мен. (317, 17-20) 

Духовни същества от светлина стоят до нас 

Вие не вървите сами, защото Моето насърчение и Моята светлина са с всеки от вас. Но в случай 

че това ви се струва малко, Аз съм поставил духовно същество от светлина до всяко човешко 

същество, за да бди над стъпките ви, да ви накара да усетите някаква опасност, да ви служи като 
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спътник в самотата и като опора в житейския път. Те са онези същества, които наричате ангели-

пазители или покровители. 

Никога не проявявайте неблагодарност към тях и не бъдете глухи за подканите им, защото 

силите ви няма да са достатъчни, за да преминете всички изпитания на живота. Нуждаете се от по-

напреднали от вас, които знаят нещо за вашето бъдеще, защото Аз съм им го разкрил. 

Борбата на тези същества е много трудна, докато не постигнете одухотворяване, защото 

допринасяте много малко, за да ги подкрепите в трудната им мисия. 

Когато вашата духовност ви позволи да усетите и възприемете присъствието на онези ваши 

братя и сестри, които работят невидимо, без да се показват, за вашето благополучие и напредък, 

тогава ще съжалявате, че сте ги принудили да страдат толкова много заради вашите грехове. Но 

когато това прозрение се появи у вас, то е само защото вече е станало светло в ума ви. Тогава ще се 

събуди състрадание, благодарност и разбиране към тях. 

Какво голямо чувство на щастие ще изпитат вашите защитници, когато видят, че усилията им са 

подкрепени от вас и че вдъхновението им е в хармония с вашето издигане! 

Имате толкова много братя и сестри и толкова много приятели в "Духовната долина", които не 

познавате. 

Утре, когато познанието за духовния живот се разпространи по целия свят, човечеството ще 

осъзнае значението на тези същества, които са на ваша страна, и хората ще благославят моя 

Промисъл. (334, 70-76) 

Битката между светлината и тъмнината 

Отвъд човешкия ви живот съществува свят на духове, ваши братя и сестри, невидими за човека 

същества, които се борят помежду си, за да ви завладеят. 

Тази борба се дължи на разликата в развитието на едни и други. Докато съществата на 

светлината, носени от идеала за любов, хармония, мир и съвършенство, проправят пътя на 

човечеството със светлина, винаги му вдъхват добро и му разкриват всичко, което е за доброто на 

човечеството, съществата, които все още се придържат към материализма на земята, сеят, които не 

са успели да се откъснат от своя егоизъм и любовта си към света или които безкрайно подхранват 

човешките пристрастия и наклонности, засяват пътя на човечеството с объркване, като помрачават 

интелекта, заслепяват сърцата, поробват волята, за да се възползват от човешките същества и да ги 

превърнат в инструменти на своите планове или да ги използват като свои собствени тела. 

Духовният свят на Светлината се стреми да спечели душата на човека, за да й отвори път към 

вечността; Докато тези благословени войнства се трудят непрестанно, нараствайки в любовта, 

превръщайки се в медицински сестри до леглото на болния, в съветници на човека, който носи 

бремето на голяма отговорност, в съветници на младежите, в защитници на децата, в спътници на 

онези, които се забравят и живеят сами, легионите от същества без светлината на духовната 

мъдрост и без възвисяващото чувство на любовта също работят непрестанно сред хората. Но 

тяхната цел не е да улеснят пътя ви към Духовното царство ─ не; намерението на тези същества е 

напълно противоположно, техният стремеж е да господстват над света, да продължат да бъдат 

господари в него, да се увековечат на земята, да доминират над хората и да ги превърнат в роби и 

инструменти на своята воля ─ с една дума, да не позволят на никого да им отнеме това, което 

винаги са смятали за свое: света. 

И така, ученици: Между едно и друго същество се води жестока битка ─ битка, която 

физическите ви очи не виждат, но чиито отражения се усещат ден след ден във вашия свят. 

За да може човек да се защити и да се освободи от лошите влияния, той се нуждае от познаване 

на истината, която го заобикаля, трябва да се научи да се моли с духа и да знае с какви способности 

е надарен, за да може да ги използва като оръжия в тази велика битка на доброто срещу злото, на 

светлината срещу мрака, на одухотворяването срещу материализма. 

Именно духовният свят на светлината работи, бори се и подготвя всичко, за да може един ден 

светът да тръгне по пътя на одухотворяването. 

Помислете за всичко това и ще можете да си представите жестокостта на тази борба на вашите 

духовни братя и сестри, които се борят за спасението на хората ─ борба, която е чаша за тях, с 
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която вие постоянно им давате да пият жлъчката на неблагодарността, тъй като се ограничавате да 

получавате от тях всички блага, които те ви дават, но без никога да се поставяте до тях, за да им 

помагате в борбата. 

Малцина са тези, които знаят как да се присъединят към тях, малцина са тези, които са 

възприемчиви към техните вдъхновения и следват съветите им. Но колко силни са те в живота, 

колко защитени се чувстват, какви наслади и вдъхновения вдъхновяват духа им! 

Мнозинството от хората се разкъсват между двете влияния, без да избират едното, без да се 

отдават напълно на материализма, но и без да полагат усилия да се освободят от него и да 

одухотворят живота си, т.е. да го издигнат чрез доброто, знанието и духовната сила. Те все още са в 

пълна война със себе си. 

Онези, които са се отдали изцяло на материализма, без да се интересуват от гласа на съвестта, и 

които пренебрегват всичко, което се отнася до душата им, вече не се борят, те са победени в 

битката. Те си мислят, че са победили, че са свободни, и не осъзнават, че са затворници и че ще се 

наложи легионите на светлината да слязат в мрака, за да ги освободят. 

Това послание на светлината изпращам на всички народи на земята, за да могат хората да се 

събудят, за да осъзнаят кой е врагът, с когото трябва да се борят, докато не го победят, и какви 

оръжия носят, без да знаят това. (321, 5363) 

Божието видение за нашето бъдеще 

Очаквам одухотворяване от света. За Мен нямат никакво значение имената, с които се отличава 

всяка църква или секта, нито пък повече или по-малко голямото великолепие на нейните обреди и 

външни форми на поклонение. Това достига само до човешките сетива, но не и до духа ми. 

     Очаквам одухотворяване от хората, защото то означава издигане на живота, идеал за 

съвършенство, любов към доброто, обръщане към истината, упражняване на дейността на любовта, 

хармония със себе си, която е хармония с другите и следователно с Бога. (326, 21-22) 

     От днешните хора, лишени от духовност и любов, Аз ще изведем поколенията, които толкова 

често са пророкувани от Моето Слово. Но най-напред ще работя върху тези народи, които днес се 

преценяват погрешно, воюват и се унищожават взаимно. 

Тогава, когато моята присъда бъде изпълнена над всички и плевелите бъдат изкоренени, ще се 

появи ново човечество, което вече няма да носи в "кръвта си" семената на раздора, омразата или 

завистта, защото "кръвта" на неговите родители се е пречистила в горнилото на болката и 

покаянието. 

Аз ще ги приема и ще им кажа: "Искайте, искайте и ще ви се даде", както ви казах във Второто 

време. Но днес добавям: да знаете как да питате. (333, 54) 

Представете си напредъка на едно човечество, чийто морал произтича от духовността; 

представете си едно човечество без ограничения и национални граници, което споделя братски 

всички средства за живот, които земята предлага на своите деца. Опитайте се да си представите как 

би изглеждала човешката наука, ако нейният идеал беше любовта един към друг, ако човек 

получаваше знанието, което търси, чрез молитва. Помислете колко приятно ще Ми бъде да 

получавам поклонението на любовта, вярата, послушанието и смирението от хората през целия им 

живот, без да им се налага да прибягват до обреди и външни форми на поклонение. 

Само това ще бъде животът за хората, защото в него те ще дишат мир, ще се радват на свобода 

и ще се хранят само с това, което съдържа истината. (315, 57-58) 

Когато моят глас се чуе духовно в човечеството, хората ще усетят нещо вибриращо, което 

винаги е било в тях, макар да не е могло да се изрази свободно. Това ще бъде духът, който ─ 

насърчен от гласа на своя Господ ─ ще се издигне и ще откликне на моя призив. 

Тогава на земята ще започне нова епоха, защото вие вече няма да гледате на живота отдолу, а 

ще го гледате, ще го опознавате и ще му се наслаждавате от висотата на духовното си извисяване. 

(321, 38-39)  
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Инструкция 310 
Моят мир да бъде с вас! 

1 Елате при Мен, изгубено и заблудено човечество. Търсете първо моето царство и щом сте в 

него, пийте от неизчерпаемия извор на моята мъдрост. Но не забравяйте, че Моето царство не е от 

този свят и че можете да влезете в него само като следвате Моите закони на любовта. 

2 Ученици: Настоящата 1950 г. ще донесе решаващи събития за всички хора. Ето защо 

отговорността ви е толкова голяма, когато слушате моето учение. 

3 Човечеството е болно, сляпо и е на път към гибел. Отец ще ги спаси чрез твоето 

посредничество. Истина ви казвам: никой няма да се изгуби. 

4 След като обичам всичките си деца еднакво ─ защо в света има нещастие? Това е въпросът, 

който хората задават. Но вие знаете причината за случващото се. 

5 Душата ви не живее за първи път на този свят. Преди много време му позволих да се 

преражда в различни земни тела, за да може да поправи грешките си и да стане достоен за моя 

закон. Поставих душите на земята от самото начало на тяхното създаване, за да могат чрез 

собствените си заслуги да влязат в Моето Царство. 

6 Душата на човека е привилегированото създание на творението. В доказателство на моята 

любов му дарих свобода на волята. 

7 Всички останали същества са подчинени на моята воля. Но ако хората, упражнявайки 

свободата на волята си, само са се отклонили от пътя на Моята любов, те ще трябва да постигнат 

спасението си именно по този път, създаден от тяхната свобода на волята. Времето за жътва е 

настъпило за всички души и затова виждате объркване сред хората. Но наистина, казвам ви, в този 

хаос всеки ще пожъне собственото си семе. 

Но какво ще се случи с онези от моите деца, които постоянно нарушават моя закон? Наистина, 

всички онези, които спят и не искат да учат и да се вслушват в указанията ми, ще бъдат застигнати 

от изпитания като вихрушка, която ще ги повали. Но за всички, които са следвали моите 

напътствия, това ще бъде като насърчение за изпълнението на дълга им, като красива награда, 

която Бог им дава. 

8 Бащата е неизчерпаем, Той работи вечно за всички Свои деца и с оглед на този пример вие 

също трябва да бъдете неуморни в изпълнението на работата си, за да можете по този начин да се 

слеете с вашия Господ. Разберете, че работата ви е истинско благословение за вас, защото се 

състои в това да се приближавате все повече до вашия Бог. Това е тайната на съвършенството на 

вашия живот. 

9 Човекът е еволюирал и в хода на еволюцията си е получил много плодове, които да служат 

на човечеството. Но днес, в своето високомерие, той смята, че превъзхожда своя Създател. 

10 Питате Ме дали мога да помогна на децата Си да намерят изход от своето отклонение. И аз 

ви казвам: Да, хора. Възможността, която съм дал на душата в нейните прераждания в човешкия 

живот, е доказателство за Моята любов. Защото Моето царство може да бъде постигнато само чрез 

добрите дела на любов и милосърдие, които Моите деца извършват, следвайки указанията на 

съвестта си и използвайки изцяло свободата на волята си. 

11 Дори да се чувствате незначителни и слаби, ще помагате на ближните си чрез безкрайната 

сила, която ви поверих със заповедта. Чистата и силна молитва, на която ви научих, е тази, която 

ще обедини цялото човечество в пътя на Моята любов. 

12 Молете се, ученици, изпращайте мислите си като послание за мир на онези, които в момента 

преобразяват живота ви чрез своята интелигентност, така че плодовете, които получават, да бъдат 

балсам за страданията на човечеството. 

13 Защо Господ ви нарича "избран народ"? Защото още в Първата епоха ти възложих трудна 

мисия сред твоите събратя. Но Аз не те дарих с по-големи дарби от тях, нито те поставих над 

другите народи, а те направих верен син, вестител на Моето послание за светлина и любов към 

всички народи на земята, които все още са в заблуда. 



 

11 

14 На теб съм дал благодатта да чуеш Словото Ми чрез гласоподавател ─ послание, което, 

когато дойде времето, ще занесеш до сърцето на хората. 

15 Ученици, използвайте времето, погледнете към хората, които са потънали в материализма 

си и се придържат към фалшивите гласове на света. Страданието ще бъде в тях и само по този 

начин те ще се събудят по отношение на съвестта си. Страданието ─ дори да не го разбирате, стига 

да го преживеете ─ е благословия за душата ви. 

16 Издигни се към Мен в духа си, над всяко мъчение, всяко изкушение или слабост, и ще 

разбереш колко красив е пътят, който ти предлагам в изпълнение на Моя закон. Когато погледнете 

към човечеството, което в своята поквара е достигнало върха на покварата, Отецът ви казва: 

душата все пак се е развила, жестокостта на войните я е събудила и днес, търсейки мир с всички 

средства, тя е на кръстопът. 

17 Това е твоята мисия, Израел. Всеки от вас ще трябва да води човечеството с молитвата си и 

с примера си. Никой няма право да говори за недостатъците на ближния си. Тогава кой от вас е 

съвършен? 

Не съдете никого и бъдете добър пример сред хората. По този начин ще живеете като отражение 

на вечния мир и блаженство. Тогава хората, изморени от много страдания, ще дойдат при вас и ще 

кажат: "Дайте ни от вашия хляб, дайте ни от тази неизчерпаема вода." 

18 Народите се борят да намерят мир, който все още не са постигнали. В някои части на света 

войните са прекратени, но в други хаосът продължава да обгражда хората в техните убийствени 

борби. Напразно те искат в този свят да цари мир, защото им липсват любов и милост. 

Хората треперят от страх пред новите оръжия, създадени от човешкия интелект. Помогнете им, 

хора, достигнете до тях с моето послание на любов, което ви поверих. Не отдавайте предпочитание 

на определени раси, езици или идеологии, виждайте в тях само своите братя и сестри, които се 

нуждаят от съвет и любов. 

19 Молете се, защото, истина ви казвам, Моят мир ще достигне до всички народи на земята и 

ще победи егоизма и човешките слабости. 

20 Така моето царство ще дойде при вас и тогава изобретенията, които днес причиняват 

разрушение и смърт, ще бъдат изпратени само за необходимото възстановяване, за да се превърне 

този свят в истински рай. Искам човекът най-накрая да се усъвършенства и да управлява тази 

планета така, както Отец управлява вселената: с любов. 

21 Човекът, който има голяма вяра в моя закон и преподава моето учение с голяма любов, няма 

от какво да се страхува, защото той ще бъде инструмент на Отец и същевременно част от Бога. 

22 Ученици: както светлината премахва тъмнината, така с моето божествено послание ще 

можете да премахнете невежеството на човечеството. 

23 Моето Слово, разкрито в тази Трета епоха, ще накара хората да открият истинското 

значение на правдата и да въведат закони, вдъхновени от Моето дело. 

24 Това учение, все още непознато на човечеството, в крайна сметка ще се разпространи по 

цялата земя и ще пусне корени в сърцата на много народи. Одухотворяването ще достигне пълното 

си развитие в човечеството на бъдещето. 

25 Имахте благодатта да чуете посланията ми чрез моите гласоподаватели, но вече няма да 

бъдете свидетели на разцвета на моето учение, защото вече няма да принадлежите на тази земя. 

Другите поколения ще станат свидетели на изпълнението на думите Ми. Защото ви е възложена 

задачата да бъдете пионери на одухотворяването. 

26 Но поради това вашата мисия няма да бъде по-малко важна от тази на бъдещите поколения 

─ напротив. Помнете, че от вас много зависи те да поемат по добрия път, да бъдат добри 

тълкуватели на моето дело и добри ученици. 

27 Вие ще дадете своя принос, който, както вече ви казах, е много важен. Но не се гордейте с 

това. Защото онзи, който е суетен в духовното дело, не е разбрал как да бъде достоен ученик, тъй 

като едно от най-важните условия да бъдеш Мой ученик е смирението. 

28 Погледнете се в огледалото на съвестта си, за да видите дали в него не се вижда някаква 

несправедливост. Преди да започнете да осъждате делата на ближните си, погледнете себе си в 

това вътрешно огледало. Тогава в делата ви ще има повече чистота и истинност. 
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29 Казвам ви това, защото виждам, че мнозина от вас изпитват удоволствие да осъждат 

грешките, които вашите събратя допускат в различните религиозни общности, както и техните 

обреди и служби. Казвам ви, че за вас би било по-добре да не съдите нито църквите, нито 

вероизповеданията, защото засега не познавате техния духовен обхват. 

30 Оставям ви като водачи, но не и като агитатори. Твоето семе ще бъде семе на мир и 

хармония, но никога на объркване или насилие. 

31 Целта на Моето Слово е единението и мирът, така че когато се вдъхновявате от него, да 

знаете как да се обръщате към ближните си и винаги да уважавате вярата им като нещо свещено. 

Защото тяхната вяра е вътрешен олтар, в който Аз живея. 

Тогава ще можете да разпознаете в своите ближни развитието, което са постигнали благодарение 

на борбата, усилията и несгодите си. 

32 Ако, когато сравнявате формата, в която вашите събратя практикуват религията си, с тази, 

която имате вие, откриете разлики, не спирайте да съдите по външния вид, а вникнете в същността 

на въпроса, където съществува истината. Тъй като сте духовници, помнете, че винаги трябва да се 

придържате към духа, а не към външните форми. 

33 Ако постепенно започнете да разбирате своите ближни по този начин, съвсем скоро ще 

откриете, че всеки човек върви по различен път, но че всички пътища се събират в една точка - 

пътя към светлината, истината и живота. 

34 Сега осъзнавате, че не е достатъчно да пренесете знанието на моето Слово в душата си, 

защото най-важната част все още предстои - да използвате моите учения. Това е изпитът, в който 

трябва да покажете колко много сте научили от Моето Слово. 

35 Когато ви казах на образен език, че затварям устните ви, това беше, за да разберете, че в 

този момент благославям устните ви, така че чрез тях душата ви да може да прояви вдъхновението 

си и да повтори божествените ми думи, докато тези устни остават затворени за съдене, 

критикуване, лъжа или богохулство. Съхранявайте с любов моето учение и позволете на душата си 

да прелее в думи на утеха, светлина, балсам, мъдрост и мир като поток, който е бил спиран в 

продължение на много векове. 

36 Няма да е необходимо да произнасяте името Ми често ─ напротив. Колкото по-малко го 

изричате и колкото по-добре прилагате Моето учение, толкова по-голямо свидетелство ще сте дали 

за Мен. 

37 Постепенно почувствайте съседите си в сърцата си като истински братя и сестри, гледайте 

на човечеството като на едно семейство, но се пазете да не обявявате това. Никога не разгласявайте 

заслугите си, защото само Аз мога да ги преценя. Единственото нещо, което трябва да оповестявате 

чрез живота и думите си, е моята работа. Защото това ще бъде известно на всички твои ближни. 

38 Смирението на духовния човек трябва да бъде истинско, а не само привидно, за да може 

следата му на земята да е пълна със светлина. 

39 Признайте, че Моето Слово не е и не може да бъде нова религия. Тази работа е светлият 

път, по който всички идеологии, вероизповедания и религии ще се обединят духовно, за да влязат 

през портите на Обетованата земя. 

40 В тази дума ви давам мира и любящата грижа, които ще ви накарат да забравите болката си. 

Укрепвам вярата ви и ви давам светлина, за да следвате пътя, който води към Мен. Тази светлина 

ви вдъхновява, приканва ви да се молите за онези, които страдат ─ настоящи или отсъстващи. Тя 

ви сближава с непознатите ви братя и сестри, които живеят далеч от вас и които не можете да 

докоснете или погалите физически. 

Моето учение ви учи да питате за всичко и да усещате какво се случва в сърцето на ближния ви. 

Казах ви, че Аз присъствам навсякъде, че за Мен никой не отсъства и не е далеч от Мен, и ви давам 

способността да се променяте, за да се обърнете към онези, които се нуждаят от помощ, утеха или 

компания. 

41 Колко много добрини ще можете да направите от деня, в който разпознаете дарбите си и 

знаете как да ги използвате в полза на ближните си! Подготвената душа може да преодолява 

разстояния, да се справя с опасности и да преодолява препятствия, за да отиде там, където е 

жадувала. 
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42 Ако носите тежко бреме в душата си, защото не сте успели да изплатите старите си дългове, 

работете по духовен начин и ще почувствате, че изгубеният мир и радост се връщат. 

43 Моето Слово ви кара да преживеете предишните времена, като ви напомня за Моите 

проявления чрез патриарсите и пророците и за Моето Слово чрез Исус във Втората епоха. Давам ти 

да почувстваш бащината ми любов и душата ти се възстановява със съзнанието, че е видяна и 

защитена от моята милост. 

44 Говоря ви със същата мъдрост, която дадох на учениците Си като Учител. Но днес, като 

Светия Дух, ви показвам още една страница от Книгата, за да я изучите и да се просветлите. 

45 Моята воля е да обедините трите завета, дадени ви в три времена, в едно и да се подготвите 

да отговорите на онези, които ви питат за причината на тези прояви. 

46 Примерът на вашите предци е написан с незаличими букви: Авраам, Исаак и Яков, които 

оставиха на народа си потомство на вяра, любов и твърдост, изпълниха съдбата си и са с Мен. Не 

искам от вас да правите жертви, защото тези времена вече са отминали. Животът ви днес така или 

иначе е тъжен и аз искам само да се одухотворите. Но ако възложа на децата ви мисията да 

пренесат Моето учение в други страни, не се съпротивлявайте. Ако трябва да те използвам, за да 

водиш тълпата с твоите думи и примери, не отказвай. Така ще оставите следа в това време и Аз ще 

покажа на следващите поколения плодовете, които Моето слово е дало. 

47 Времето на битката е дошло за вас. Духовниците от големите религиозни общности се 

обединяват помежду си, за да се почувстват силни и да се борят срещу моите избраници. 

Когато настъпи моментът, те ще искат да припишат на своя дар това откровение, което съм ви 

поверил, на тези, които просто съм подготвил. Ако съм вложил в теб тази благодат, то е защото те 

познавам, пречистил съм те и съм те възпитал да ме използваш с интелекта си. Но това, което съм 

ви дал, принадлежи на всички Мои деца и не искам то да бъде повод за борба. 

Ако тази борба все пак започне след 1950 г. - времето, когато вече няма да имате Моето 

провъзгласяване под тази форма - колко силно ще усетите липсата на Моето Слово! Тогава Аз ще 

ви позволя да вземете за пример само Моите апостоли с голяма вяра и силна воля. 

48 Словото Ми скоро ще достигне до други народи и ще обуздае хората в тяхната омраза и 

жажда за отмъщение. Ето ─ все още болните не стават от лагера си и все още има новини за нови 

войни. Домовете не са възстановени, народите не са възстановени и все още има жажда за кръв. До 

тях ще достигне посланието ми за мир и съгласие. 

49 Знаете, че отвъд вашия континент народите са опустошени и болката е достигнала до 

всички сърца. Няма деца, младежи или възрастни, които да не са изпразнили чашата на 

страданието, и сред тях откривам онези, които въпреки страданието си имат силата да поискат 

народите, които пазят мира, да не бъдат опустошавани от война. И в различните секти откривам 

благочестиви души, които се молят с искрена любов и състрадание за онези, които преминават през 

тези големи изпитания. Приемам техните произведения, уважавам техните обичаи и им признавам 

техните заслуги. Гледайте, молете се, искайте като добри ученици и Аз ще ви дам Моята благодат. 

Аз защитавам всяко създание и благославям всички народи. 

50 Всички вие ще получите мира, който сте заслужили, но ви обещавам по-добри времена. 

След пречистването, което трябва да се извърши на земята, ще се появят изпратените от Мен мъже, 

добродетелни души с велики мисии да създадат послушно човешко семейство. Четири поколения 

след вашето ще минат, докато Моето учение се разпространи по земята и пожъне прекрасни 

плодове. 

51 Не всички Мои деца ще разберат Моето идване в духа в този момент, нито ще знаят, че 

подготвям човечеството да се върне при Мен. 

Искам да се върнете такива, каквито сте излезли от Мен, а именно чисти, за да влезете в небесното 

царство. 

52 Всяка душа носи в себе си сила, която я защитава при гонения и изкушения, и светлина, 

която я води, а именно съвестта. Ако съм дал на човека свобода на волята, то е, за да може той да 

притежава собствена воля и по този начин да се чувства господар на живота си, на делата си и да 

бъде подобен на Мен. Доказах любовта Си към него, като го направих носител на висока съдба и го 

обградих с удобства, въпреки че това дете не се подчиняваше на законите, които му дадох. 
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53 Моят призив в това време е за всички, но малцина са тези, които Ме следват. Не се 

чувствайте далеч от Мен, защото живеете в този свят днес. Искам да Ме разпознаеш вече в твоя 

свят на живот, сърцето ти да е възприемчиво към всяка божествена проява, да Ме обичаш и да си 

тясно свързан с Мен. Тъй като притежавате Моята природа, макар и в ограничена форма, вие 

можете да Ме разбирате и да вършите велики дела. 

54 Пътят, който съм очертал за душата, я води към възвишение, макар че по пътя си често 

среща бодили и тръни. 

55 Ако търсите свети или праведни хора, които да ви напътстват, няма да ги намерите. Ако 

искате да се стремите към най-високо съвършенство, обърнете се към Мен в Безкрайността, 

свържете се с Мен и Аз ще ви съветвам и вдъхновявам. 

56 Вие не сте говорили на света за това, което сте чули от Мен. Но този материалистичен и 

студен свят чака знак от Мен, намек или дума, за да се върне при своя Господ и да започне нов 

живот. 

Учените наблюдават и се чудят каква е причината за толкова много явления в космоса. 

Теолозите искат да проникнат в Моите тайни и всяка душа, чувствителна към Моето присъствие, се 

пита дали светът е навлязъл в нова епоха, а Аз имам отговор за тези жадни за познание, жадни, на 

които ще дам да пият от извора водата, която утолява жаждата им. 

57 Вече сте подготвени, даровете ви са трайни. Ако сте ценили благодатта, която имате, не я 

губете. Ако имате заслуги, увеличете ги. Защото нито една жертва няма да бъде безплодна, нито 

едно усилие ще бъде напразно, защото всяко дело остава записано и няма ръка, която да може да 

изтрие или промени книгата ви. 

58 Вие, които носите в себе си душата на Израел, знайте, че същността, която Моето Слово 

излива, е същата като тази, която ви дадох през Първата и Втората епоха. Днес ви показвам 

страниците на третата част на Книгата на живота, която, както и предишните, съдържа Моята 

безкрайна мъдрост. 

59 Аз съм книгата, в която е написан животът и в която присъства цялата мъдрост. Елате, 

почукайте на вратата Ми и Аз ще ви отворя незабавно. Но аз искам да видя в сърцето ви истинско 

желание за светлина. 

Ако смятате, че разбирането ви е достигнало своя предел и не можете да го надхвърлите, не се 

притеснявайте. Защото тогава вашият дух, за който съществуват още по-далечни хоризонти, ще се 

издигне над ограниченията на материята, докато достигне светлината, която е пожелал да види. 

60 Всеки път, когато човек в желанието си да увеличи знанията си е поверявал всичко на 

силата на своя интелект, той се е провалял поради препятствия, непреодолими за човешкия ум. Или 

пък се е потопил в бездни, пълни със загадки, без да успее да задоволи любопитството си или 

желанието си да открие повече светлина за своята наука. 

61 До днес на учените им е липсвала духовност, поради което знанията им винаги са били 

ограничени, защото не са знаели как да търсят истинския произход, първопричината и принципа на 

всичко, което изучават. 

62 Истина ви казвам, че след тази епоха на материалистична, егоистична и пагубна наука ще 

дойде време, когато учените ще знаят как да проникнат в тайните на природата ─ духовно 

подготвени чрез молитва, облечени в смирение и уважение, вдъхновени от благородни, високи, 

човешки идеи и намерения. 

63 С огромни крачки човечеството се движи към края на този свят, създаден от човешката 

наука, този фалшив и повърхностен свят, и човекът ще бъде този, който ще разруши със 

собствената си ръка произведението, което неговата арогантност и алчност са изградили. 

След това ще настъпи тишина, размисъл и по този начин обновяване, възвишени решения и 

идеали. Пред хората ще настъпи нова епоха и в нея ще навлезе човечество, пречистено от болка и 

от опит. Хората ще изградят нов свят, но това ще бъде свят, ръководен от духовната душа, 

просветен от духа, влязъл в пътя на моя закон. 

64 Искам този свят да разбере, че материалистичната наука никога не е била цел на вашето 

съществуване, нито пък ще бъде, защото вие дори не сте успели да постигнете щастието си на 

земята с нея. 
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65 Трябва да знаете, че когато напуснете тази планета, за да достигнете по-висш свят на живот, 

няма да можете да го направите, ако напуснете научен и материалистичен свят, а само ако това е 

свят, одухотворен от любовта, от добродетелта. 

66 Материализираните души са слепи в другите светове, защото са пренебрегнали 

способността си да разбират духовното и по този начин са си попречили да станат достатъчно 

чувствителни, за да възприемат финото, чистото, високото, светлото. 

67 Никой не се осмелява да отрече, че той носи в себе си духовни задачи. Само аз и твоят дух 

знаем какъв е договорът между Отец и Неговите деца. Вярвайте обаче и знайте, че ще трябва да 

отговаряте пред Мен за всичко, което съм ви предал, че ще трябва да дадете отчет за всички дарове 

и задачи, които съм ви поверил, когато се завърнете във вечното царство като духовни същества. 

68 Тъй като сте достигнали време, когато вече можете да разберете, приемете и осмислите 

Духовния живот, Аз ви изпратих Моето Слово, което е учение за душата, което е сигурен път и е 

пълно със светлина, за да можете да дойдете при Мен по него с уверена и твърда стъпка, да се 

поправите с търпение и любов, да се отървете от наметалото на нечистотата, които сте носили 

дълго време, и да придобивате все повече светлина, така че когато дойде благословеният час да ви 

отстрани от този свят на изпитания и борба, да можете достойно да влезете в "долината", която ви 

очаква, за да ви даде реколта от светлина и плод на мир. 

69 Всички вие имате Моята светлина в себе си, всяка душа притежава тази благодат; но докато 

при едни тази светлина става все по-силна и по-силна, увеличава се, прониква навън, за да се изяви, 

при други тя остава само в тайно, скрито, несъзнателно състояние. Но наистина ви казвам: Колкото 

и духовно изостанал да е един човек, той винаги ще може да различава доброто от злото, ето защо 

всички вие сте отговорни пред Мен за делата си. 

70 Трябва да ви кажа, че отговорността ви нараства с увеличаването на знанията ви, защото 

тогава ще ставате все по-чувствителни към указанията на съвестта. 

71 Осъзнавате ли колко много се нуждаете от обучение на земята, което да улесни разбирането 

ви по допустим, правилен и прост начин? 

72 Ето ви Моето Слово, хора, обещаното Слово, посланието, което вече е обявено от Мен във 

Втората епоха ─ това, чиято същност ще бъде Духът на Истината, Божествената Светлина, която 

ще дойде, за да осветли всяка тайна, която човешките умове не са успели да разгадаят. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 311 
1 Възлюбени ученици: вие приготвихте светилището, за да Ме приемете, и Аз съм тук, 

присъствам в дух и истина. 

Всеки от вас Ми показва собственото си светилище. Но Учителят харесва онова, което вие 

формирате чрез вашето единство, чрез вашата духовна хармония. За това ви научих на любов, за да 

можете чрез нея да достигнете духом до епохата на духовното единение. Наистина, казвам ви, само 

тогава ще можете да Ми покажете истинското светилище, където се чува божественият концерт. 

2 Днес Аз съм в процес на изграждане на този храм чрез Моето Слово, чрез вдъхновенията на 

Моя Закон в душата на моето дете. Но вие все още сте мои ученици, детски ученици, които 

непрекъснато влизат в моето присъствие. На някои преподавам от много години, а на други 

започвам да преподавам първите уроци в Третата епоха. 

3 Словото Ми чрез това проявление скоро ще приключи. Но кои ще бъдат тези, които ще 

предадат на хората урока според Мен? Кои ще бъдат тези, които ще предадат напътствията, 

съдържащи се във Великата книга на живота?..: Моите ученици, които подготвям от дълго време, 

за да заемат Моето място. Но не така, че да се опитват само да повтарят думите Ми. Защото тогава 

само ще повторите формулировката на 

Не ви завещавам човешкото слово. Въпреки това ви завещавам не човешкото слово, а смисъла на 

моето послание. 

4 Вие чухте словото ми чрез моите гласоподаватели. В него открихте несъвършенства, които 

някои приписват на тялото на носителя на гласа, а други - на Мен. Не искам да обвинявам Моите 

деца, чрез които се проявявам, но все пак ви казвам: не съм ви измамил в тази проява, никога не 

съм го правил. Аз ви донесох Моите откровения и вдъхновението на Светия Дух с помощта на 

човешкия интелект, а заедно с Моите съвършени наставления се появиха и човешките 

несъвършенства. Учителят ви казва: Този етап от моето проявление ще премине и тогава, озарени 

от светлината на Светия ми Дух, ще разберете ясно къде се изразява моята същност и какво е 

човешка недостатъчност. 

Както работниците на земята, които, когато съберат житото, знаят как да отделят плявата, така и 

вие отделете житото на моето учение от плявата и го запазете в житницата на сърцата си. Но 

плявата, която е несъвършенството на носителите на гласове, ще бъде забравена, докато смисълът 

на моите учения ще остане завинаги в душата ви. 

5 За да се изявя в това време и в тази форма, Аз отправих призив към огромни множества. 

Сред тях избрах мъже и жени на различна възраст, с различно положение и раса. Тези избрани, от 

които сте част и вие, са души, които познавам. Защото няма нито една душа, която да е чужда за 

Мен. Всички вие сте Мои деца. 

6 Проследих пътя на развитие на всеки един от вас, защото съм определил съдбата ви. И 

когато ви призовах да присъствате на тези прояви, Аз избрах Моите избраници. Аз съм ги надарил 

с дарби и способности и те са подкрепяни в задачата си от духове на светлината, от Моите 

пратеници на мира ─ души, изпълнени със Словото, които ви водят стъпка по стъпка по пътя на 

спиритуализма и ви помагат да откриете в себе си дарбите и благодатите и да пробудите душите си 

за отвъдното, за вечността. 

7 Чрез моите божествени учения и чрез изпитанията, които мъдро разпределях през живота 

ви, аз все повече разгръщах душата ви, подготвях я за битка и ѝ разкривах това, което преди беше 

мистерия за нея, непроницаема тайна. Вие се радвате на Моята работа и чрез Моите уроци 

постепенно се научавате да тълкувате ученията на Първата и Втората епоха, които богословите не 

са в състояние да разберат. 

8 Изпитанията, с които се сблъсквате по пътя си в живота, ви натоварват. Но веднага си 

спомняте, че Моят Божествен Дух е във вашето същество ─ като звезда, като фар, и винаги се 

обръщате към тази светлина, за да ви спаси. 

9 Много от избраните, които съм обсипал с дарове на благодатта, са били студени към 

задачата си в Моето дело. 
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Идеалите на света, изкушенията и липсата на подготовка са ги отделили от Мен. И все пак, колко 

много хора, които са останали верни на Моите учения, виждам облечени в Моята благодат, въпреки 

че не са били сред избраните, нито са получили печата и даровете чрез Гласоносителя. Защото Аз 

им дадох техните дарове от дух на дух и в тях е благодатта, която е скрита във всички вас от 

началото на времето. 

10 Блажени са верните, блажени са онези, които остават непоколебими до края на изпитанията 

си. Блажени са онези, които не са пропилели силата, получена от моите наставления, защото в 

предстоящите времена на горчивина те ще преодолеят превратностите на живота със сила и 

светлина. 

11 Бъдете верни, ученици, защото Моето дело никога няма да ви провали, Учителят ще 

изпълни обещанието си и няма да отсъства нито за миг от борбата ви с човечеството. 

12 Моето учение, което подхранва душата ви, иска да ви превърне в учители, във верни 

апостоли на Светия Дух. 

13 С тези откровения не искам само да ви донеса мира на света и да облекча страданията ви 

чрез физическо облекчение. С тази проява ви давам великите учения, които ви говорят за вашето 

духовно развитие. Защото, ако исках само да ви донеса благата на света ─ наистина, казвам ви, за 

това щеше да е достатъчно да поръчам на учените, които просвещавам чрез интуицията си и на 

които разкрих тайните на природата, за да вземат от нея лечебния балсам, който да ви излекува от 

физическите ви страдания. 

14 Моята работа иска да ви покаже други хоризонти, отвъд вашата планета, с този безкраен 

брой светове, които ви заобикалят ─ хоризонти, които нямат край, които ви показват пътя към 

вечността, която е ваша. 

15 Аз говоря на душата ви, за да може тя да се стреми към своето съвършенство чрез Моята 

светлина, Моя закон, който е в духа. Превърнете този закон в стълба, в път, за да можете да Ме 

достигнете. Защото Аз очаквам с копнеж вашето пристигане, за да можете вие, о, многообичани 

деца, да се насладите на Моето Царство, да разберете Моята любов, а Аз на свой ред да получа 

вашата, която трябва да бъде съвършена, за да може вашата духовна душа да се наслади на 

всеобщата слава на Моето дело. 

16 Постигнете това царство, ученици, в което аз ще ви помагам. Защото колко много врагове, 

колко много изкушения ще се изправят срещу твоята стъпка и колко много пропасти ще трябва да 

избягваш! 

17 Вие сте народът на Израел, който се скита из пустинята в търсене на обетованата земя. Вече 

нямате Мойсей за свой водач ─ вашият Отец е този, който води този народ, който ви насърчава и 

издига. Въпреки че ви водя чрез избраните от Мен хора, осъзнайте, че над тях е Вселенският водач, 

който е Бог, който е вашият Отец, който ви говори и ви казва: Продължавайте напред, 

побеждавайте враговете си, не отслабвайте в изпитанията, за да не загинете по пътя. Напред! Не 

изневерявайте на съдбата си, защото не знаете дали точно в този момент няма да успеете да зърнете 

Обетованата земя на хоризонта. 

18 Поверих велики дарове на моите избраници. Една от тях е тази на изцелението ─ лечебният 

балсам, за да може с този дар да се изпълни една от най-прекрасните задачи сред човешките 

същества, тъй като вашата планета е долина на сълзите, където винаги има болка. С тази 

способност имате широко поле за действие, за да давате утеха според Моята воля. Поставих този 

балсам в същността ви, в най-нежните струни на сърцето ви, и вие се освежавахте с него, пред 

чудесата му шията ви се огъваше, сърцето ви се смекчаваше през болката на хората и винаги 

вървяхте по пътя на милосърдието. Продължавайте да давате този лечебен балсам, който не е във 

вашите ръце, защото той се предава чрез погледи на състрадание, утеха, разбиране, предава се чрез 

добри мисли и се превръща в лечебни съвети, в думи на светлина. 

19 Дарът на изцелението няма граници. Никога не забравяй, че си надарен с него; и ако болката 

те завладее, защото си подложен на изпитание, ако не можеш да я премахнеш с този балсам, не 

забравяй моите учения, забрави страданието си и помисли за другите, за които мъчението е по-

голямо. Тогава ще преживеете чудеса в себе си и в своите ближни. 
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20 Позволих на Духовния си свят да ви се изяви чрез носителите на дарове в същия период, в 

който се проявих в това време, за да могат те да приемат тези същества, наситени с моя лечебен 

балсам, и да бъдат сред вас като учители на любовта и милосърдието. Някои от вас са оценили 

тяхното търпение, тяхното смирение, други са ги превърнали в обект на унижения, тормоз, 

материализация. 

Но тези светлинни същества не донесоха своите оплаквания, своите упреци пред Мен. Те са 

разбиращи души, които, за да ви измъкнат от духовната ви мизерия, са слезли с оглед на вашата 

нужда и окаяност, често жертвайки собственото си одухотворяване, с цел да ви изтръгнат от 

тъмнината, да ви доведат до светлината. Но този период скоро ще приключи. 

21 Моят духовен свят, застъпник на "работниците" и множествата, ще Ми каже: "Господи, не 

съди нашите братя и сестри за обидите, които са ни причинили." Но ако те се застъпват за вас по 

този начин и ви прощават ─ какво ли няма да направи Отец, когато ви даде Своята прошка? 

Те са влезли дори в най-бедните домове, следвайки вашите стъпки на страдание и болка. Те се 

втурнаха на всяко място по призива на моите работници и на болните, без да се страхуват да се 

осквернят, грижейки се само раната да зарасне, страданието да остави утеха, болестта да се 

превърне в здраве. 

Отец ти казва: Примерът, който моят Духовен свят ви даде, трябва да се втълпи в душата ви. Не 

го забравяйте. Искам да бъдете такива, каквито са те, така че когато тези прояви приключат, да 

можете да разнасяте този лечебен балсам на всички свои ближни, без разлика на социални класи, 

раси и мирогледи ─ да можете да влизате както в кралски дворци, така и в най-нещастните колиби 

или в най-мръсното място, без да се страхувате от зараза, от критика или подигравки. 

22 Винаги отивайте при тези, които страдат, и оставяйте като следа от ходенето си най-добрите 

плодове на вашата любов. Ако действате по този начин, вие ще сте взели за свой модел моя 

Духовен свят, който е мой верен ученик и ваш учител. И както те не търсят възнаграждение и 

когато са ви направили най-голямото добро, винаги са го правили в мое име, така и вие ще вървите 

по моята воля по пътищата на света, сеейки утеха, здраве и любов, дори ако за всичко това, 

подобно на моя духовен свят и на вашия Учител в онази Втора епоха, пожънете само обиди, 

страдания и неблагодарност. Не бива да очаквате никаква награда в този свят. Но ако искате 

награда, нека тя да бъде удовлетворението, радостта от това, че съм накарал плачещия да се 

усмихне, че съм възкресил "мъртвите" за моята истина и че съм утешил страдащите. 

23 Аз ви дадох вечен мир в Моя закон и искам всеки от вас да бъде като гълъб на мира, 

крилата ви никога да не се затварят, чрез молитвите си да умеете да се придвижвате до всички 

места, било то физически или умствено, и там, където има война и раздор, където се проявява 

несправедливост, вие да бъдете като ангели на мира, като ангели пазители и пратеници на Светия 

Дух. 

24 Осъзнайте, че това човечество никога не Ми е предлагало плодове на мира. От самото си 

начало тя живее във войни, непрестанно воюва, за да постигне безсмислени цели, да живее 

разпуснато и да подхранва омраза и отмъщение. Това е плодът, който хората Ми предлагат, и дори 

днес тези битки не са приключили. Човечеството се готви да започне най-голямата си битка и 

подготвя най-мощните си оръжия - оръжията на своя ум. 

25 Хората вървят към собственото си унищожение. Над тях действат съществата от отвъдното. 

Някои от тях са пратеници на моята любов и вдъхновяват хората за мир, справедливост и 

хармония. Другите ги вдъхновяват единствено за омраза, за войни и разкриват на учените средства 

за унищожение, които човешкият мозък не би могъл да открие. 

Отдавна обявих тези събития на хората чрез моя апостол Йоан, за да бъдат будни и да се молят. 

Но те само са спали и затова има врагове на мира, които се борят в сърцето на човечеството, за да 

го доведат до гибел. Затова ви пращам за мои пратеници на любовта, за да се обедините с 

легионите на мира и доброто да възтържествува ─ за да съдействате за изпълнението на 

пророчеството на Йоан. 

26 Когато настъпи времето на битката, за която ви съобщих, и в която трябва да прекосите 

провинции, страни и морета, не позволявайте ревът на войните да ви уплаши, нито да се отчаете 
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пред лицето на смъртта, а разперете крилата на идеала си за мир, за да може тази молитва да 

защити хората. Ще използваш всички дарби на духа си, за да посееш моето семе на любовта. 

27 Моето проявление в този момент ви накара да осъзнаете значението на борбата и на 

изпитанията, които ви очакват: Ще преодолее ли любовта ви коравосърдечието на хората? Ще 

победи ли вашият мир жестокостта на войните? Истина ви казвам: Моят мир трябва да 

възтържествува. Но аз няма да го наложа със сила, а чрез силата на убеждението, която излъчват 

моите учения. Щом влезе в сърцето на най-заблуденото от злото дете, то най-накрая ще намери 

покой. 

28 Учителят ви казва: Ще дойде болка, по-голяма от всички страдания и грехове на хората. 

Тази болка ще бъде чашата на тяхното покаяние. Пред него те ще преклонят шии и когато получат 

моята прошка и моя балсам, ще се обявят за мои служители. 

29 Аз ви дадох, о, деца Мои, дара на Словото, защото Аз съм "Вечното Слово". Аз съм 

Божественото Слово, което никога не свършва. Аз съм Божественият концерт и ви дадох част от 

него. Това Слово, което съм вложил в душата ти, ще проговори и устните ти, които днес са твърде 

тромави, за да изразят вдъхновенията и вдъхновенията, които ти давам, ще станат красноречиви, 

ще бъдат доброволни и верни предаватели на Божествения концерт. Това ще бъде дар, който ще ви 

изуми, чрез който ще бъдете възхитени и чрез който хората ще се радват и ще усещат Моето 

присъствие. Започнали сте да разгръщате този дар. Защото ви казвам още веднъж: устните ви ще 

говорят от изобилието, което е в сърцето ви и в душата ви. 

30 Пазете и обичайте това, което е родено от сърцето ви, и ако го предадете, то ще има 

същност и живот. Ако говорите срещу него, без да казвате истината, това ще бъде като глухо семе, 

което няма да пусне корени в сърцата на вашите ближни. 

31 Ученици: Велики са уроците, които ви дадох. Но краят на това проявление вече е съвсем 

близо и не бива да забравяте, че едва след този период словото ми ще разцъфне във вашите 

събрания чрез диалога между духовете. Само тогава устните ви ще предадат великите откровения 

на моето царство и ще проникнат във всички сърца с моето послание за любов. Тогава хората ще 

кажат: "Как така този може да прочете това, което се пази в сърцето ми?" Но помнете, че не вие ще 

говорите, а Аз ще говоря чрез вашето посредничество. 

Заради тези дарби няма да се чувствате господари, няма да се изтъквате сред хората, защото 

тялото ви няма да показва нищо от това духовно величие. Ще бъдеш като всички останали, няма да 

носиш отличителни знаци, които да те отличават. Ще изглеждаш като всички останали, но в 

подходящите моменти съкровището на моята мъдрост ще се влее в душата ти. 

32 Благодарение на благодатта на Светия Дух вие притежавате дарбата да виждате, която не се 

ограничава до това да виждате в духовното посланията на отвъдното. Ясновидството е по-широка 

дарба, то е интуиция, предчувствие, пророчество; то е и посланията, които получавате в сънищата 

си. Ясновидството е духовният поглед, който може да вижда миналото, настоящето и дори 

бъдещето, доколкото това е моята воля. Колко често ясновидецът, когато види видение, не знае 

какво е видял. Но тези, които чуят свидетелството му, все пак ще разберат това послание. 

33 Понастоящем ясновидците са все още във фаза на подготовка. Но истина ви казвам: Всички 

вие сте ясновидци. Някои са се развили по един начин, други - по друг, но всички вие имате 

духовно лице в латентно състояние. Онези, които виждат моята воля в молитвата си под формата 

на символични образи, Аз продължавам да подготвям. Защото след 1950 г. мисията, която ще им 

възложа, ще бъде много голяма, а отговорността им ще бъде още по-голяма. 

Затова ви казвам: Подгответе се, защото когато това Слово престане да звучи чрез 

гласоподавателите, множествата, както вярващите, така и невярващите, ще почувстват голяма 

загуба. Тогава вашето свидетелство, вашият призив за пробуждане и вътрешен размисъл ще бъде 

като факел посред нощ. Вие ще бъдете като вестители, които събуждат все още спящите народи. 

Подгответе се, хора, така че след 1950 г. да можете да приемете в душата си посланията, които 

идват от моята любов. 

34 Говорил съм ви за духовните дарби и когато вече не Ме чувате под тази форма, ще 

откривате в тях все повече и повече цялата слава, която присъства във вашето собствено същество. 

Ще Ме чуете отново и ще пролеете сълзи от удивление пред толкова много любов, толкова много 
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благодат, с която ви дарих. Но след края на 1950 г. вече не трябва да използвате способността си да 

контактувате с духовния свят чрез интелекта си. 

Духовните Същества на Светлината ще продължат да се усещат чрез носителите на дарове и 

тези, които не са били, но тяхното проявление ще се усеща чрез вдъхновение. Също така те ще 

продължат да ви дават лечебния си балсам и да правят чудеса, а словото им ще бъде неизчерпаемо 

сред вас. 

35 Но ако след известно време след тези прояви започнете да чувате слухове, че Учителят или 

Духовният свят се е върнал, за да се прояви чрез човешкия ум, можете да отречете това, защото 

Моето Слово е едно и Моят Закон никога не се променя. 

36 Живейте бодро, народе, за да знаете как да различавате гласа на истинските пророци и 

свидетелството на апостолите от измамата! Живейте бдително, за да не попаднете в мрежите на 

лъжата, и бъдете силни в тези времена на битка и в тези, които тепърва предстоят. Защото групата 

мои ученици, които останат верни на моите учения, няма да се осквернят, нито пък ще бъдат 

войници, които изоставят знамето на духовната си чистота. Истината ще бъде в тях и Аз ще се 

изявя пред другите народи, ще им говоря и ще им казвам: Това е Моето дело, това са Моите 

ученици, и най-добрият знак, който ще дам на света за това кои са Моите пратеници, ще бъде, че 

лъжливите ще паднат в големите изпитания, а верните ще останат непоколебими. Фалшивите ще 

проклинат пред лицето на болката, а верните ще Ме благославят. Лъжливите ще обърнат гръб на 

Моя закон, но верните винаги ще се придържат към него. 

37 Искам всички вие да бъдете Мои верни свидетели и възлюбени ученици и ви подготвям за 

това. Но преди да приключа урока си за този ден, ще ви кажа нещо, което няма да ви изненада: В 

ученията Си съм говорил за призовани и за избрани. Мислите ли, че един съвършен като Мен баща 

може да има предпочитания или любимци сред децата си? Може ли една еволюирала душа да 

приеме, че баща ѝ трябва да дари някои от децата си с подаръци, а другите да остави без 

наследство? 

38 Когато започнете да изпълнявате мисията си и стигнете до народите, до най-отдалечените 

народи, дори до девствените гори, ще срещнете човешки същества и ще ги накарате да разберат, че 

всички вие сте братя, ще им дадете свидетелство за моето духовно учение. Тогава ще бъдете 

изумени от доказателствата за любов, които ще ви дам. 

39 Там, сред тези, които са откъснати от цивилизацията, но и много далеч от човешката 

поквара, ще откриете велики души, които ще увеличат редиците на народа на Израел. 

40 Болните ще получат целебния балсам по пътя ти и ще оздравеят; страдащите ще заплачат за 

последен път, но сълзите им ще бъдат сълзи на радост. С оглед на тези доказателства, които ще 

дадете, множествата ще благославят Господа и учениците Му; ще ви прославят, както стана в онзи 

ден, когато вашият Учител влезе в Йерусалим. Но дори и сред тези, които ви радват, ще има мъже 

и жени, които са пълни с духовните дарби, които притежавате. При някои от тях дарбата им на 

пророчество ще ви изуми; при други изцелителният ми балсам ще бъде неизчерпаем; при трети 

словото ми ще блика като кристално чиста вода. По този начин, подобно на неизчерпаемо семе, ще 

видите как даровете на Светия Дух се появяват сред вашите братя и сестри. 

41 Тогава ще осъзнаете, че не сте единствените, че сте само носители на гласа на Бога, 

натоварени да пробудят човечеството и да му кажат, че човекът има неизчерпаемо съкровище от 

способности в душата си и че Аз съм им дал дарбите като техен Господ и Отец. Ще откриете, че 

всички сте равни пред справедливостта на Божията любов, че всички сте надарени с една и съща 

благодат в дух и истина. Само тогава хората ще се опитат да разгадаят тайната на своето 

съществуване в самите себе си, ще проникнат в себе си и ще разпознаят собствените си души. 

Тогава те ще издигнат лицата си към Безкрайността и ще се запитат за всичко, което не могат да 

разберат. 

42 Всичко, на което можеш да ги научиш, ще им дадеш да разберат, а за всичко, което не 

можеш да им обясниш, тъй като познанието за него е според твоя Отец, ще се подготвиш, за да 

мога да им го разкрия с твое посредничество. Но първо трябва да разпознаете мисията си. 

Въпреки че ви наричам "народ на Израел", ще дойде ден, в който всички ще бъдат равни пред 

Мен, пред своя Господ, и накрая ще образуват един народ, който ще бъде народът на Бога. 
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43 Когато моята поучителна беседа приключи, твоята душа от отвъдното, където се освежава в 

моето присъствие, заедно с духовните войнства на мира ще изпрати своите чувства на любов, 

своите мисли за мир и милосърдие на това човечество, което не е успяло да постигне напълно 

светлината за своята душа. Но какво можете да поискате от Отца, въпреки че Той вече ви е дал 

всичко от самото начало? Вашият дух е този, който позволява на душата ви да вземе за себе си 

плодовете, на които е придобила право. 

44 Когато пътувате по бойните си пътища, всичко, от което се нуждаете, вече е осигурено на 

тях. Трябва само да придобиеш достойнства, които да те направят достоен за моята любов. 

45 Защо ви говоря така, деца Мои? Защото ви обичам, защото не се радвам на вашите 

страдания. Отецът винаги иска да види на лицето ви духовната усмивка на мира. 

46 Благославям ви и ви казвам още веднъж: Бъдете достойни вестители на моя всеобщ мир! 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 312 
1 Учителят отново е сред вас в изпълнение на Своето обещание. Той иска да ви повери още 

един лист от Книгата, който ще остави като дар от любов към Своя народ ─ още един лист, 

възлюбени ученици, който ще бъде прочетен, изучен и разбран от бъдещите поколения. 

2 Кой, ако не Аз, би могъл да ви разкрие, че живеете в Третата епоха? Кой, ако не Аз, би 

могъл да ви каже, че вие сте народът на Израел? Вие знаете това и вярвате в него, защото Аз ви 

научих. Вие сте тези, тези и същите по дух и Аз ще ви обединя в едно семейство. 

3 Аз съм този, който създаде вашето семейство и в един дом разпределих душите на различни 

племена. В едно и също семейство има души от племето Леви, Симеон, Рувим, Юда ─ членове на 

различни племена, и когато в тях цари мир и те се обичат един друг, в истина и в дух започва да 

изкристализира желанието на Отец: обединението на всички хора. 

4 Домове и семейства на Израел: Винаги, когато усетите, че изкушението се усеща сред вас, 

потърсете уединение, призовете Ме и Ми кажете: "Учителю, ела и ни дай силата Си, дай ни меча 

Си и не ми позволявай като баща да скрия децата си; не ми позволявай като съпруг да скрия 

другаря си или като другар да скрия съпруга си." Аз ще чуя молитвата ти, ще те защитя и ще ти 

помогна да продължиш, защото такава е Моята воля. 

5 Днес дойдох при вас и ударих камбаната, която ви призовава да се съберете в тази Трета 

епоха. Отново човечеството ще съзре духовно обединените племена, които съставляват народа на 

Израел. 

6 Още в Първата епоха ти направих много услуги. Народите или държавите в онази епоха 

нямаха по-мъдри мъже от Соломон, по-просветляващи пратеници от моите пророци, по-красиви и 

целомъдрени жени от тези на Израил, нито по-съвършени мъже от тези на моя народ. Направих 

така, че сред тях да се появи дарът на мъдростта, на вдъхновението, на красотата. Накарах да 

разцъфнат даровете на Светия Дух и тогава вие разбрахте, че сте избраният народ на Бога ─ 

разбрахте, че вашият Господ е с вас и ви милва ─ разбрахте, че Аз съм вашият силен герой. И все 

пак вие свикнахте с Моите дарове, с Моята ласка и с Моето присъствие. Затова справедливостта на 

Отца дойде върху вас. 

7 Многобройни са "племената на Израил според Духа". 

От всеки от тях ще избера дванадесет хиляди души и ще ги отбележа на челата им. Но "народът на 

Израил" не е ограничен до 144 000 души. Избраният народ е неизмеримо голям. 

8 Учителят ви научи във Втората епоха, че мнозина са сред призованите, а малцина са сред 

избраните; но целият "народ на Израел" ще бъде призован и Аз ще отбележа сред тях 144 000 

души. Във всички тях ще поставя мир, духовност и начало на разговор между духовете. 

9 Наближава времето, когато хората ще отдадат по-голямо значение на душата и ще се 

разочароват от материалистичната наука, която ще ги доведе до болка, разочарование и летаргия. 

Но тогава ще дойде народът на Израел, ще разтърси заспалите, ще възкреси падналите и ще 

възкреси "мъртвите", както гласът на Исус, който казва на Лазар: "Стани и ходи". 

След като хората се одухотворят, след като умовете и чувствата им се издигнат, те ще узнаят 

това, което никога не са узнавали чрез науката. Тогава те ще се издигнат в хармония, братство и 

благородни мисли, за да живеят в царството, което съм вдъхновил за човека. 

10 В дома на вашия Отец има много "жилища", които са безкрайните стъпала на стълбата, 

водеща към съвършенството. Оттам "духовният свят" слиза, за да се изяви сред вас. Вие много 

пъти сте Ме питали от дух на дух за причината за съществуването на този огромен брой звезди и 

планети, които блестят над вашия свят, и сте Ми казвали: "Учителю, празни ли са тези светове?" 

Но аз ви казвам: Все още не е дошло времето, когато ще ви го разкрия напълно. Когато човек 

постигне духовност, само тогава ще му бъдат дадени велики откровения и той ще може да 

разговаря с тези възлюбени същества на Моята Божественост от дух на дух и тогава ще се 

осъществи обмен на идеи между всички братя. 

11 Но ще разберете още днес: Всички светове са обитавани от моите създания, нищо не е 

празно, всички са благословени царства и градини, за които се грижи Мария, въплъщение на 

божествената нежност. 
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12 Светият Дух отново ще предаде чрез устата ви високи учения, непознати за вас и за 

човечеството. Кога, любими хора? Когато сте одухотворени и отдадени на мисията си. 

13 Виждам, че хлябът, с който човек се храни духовно, не е хлябът на моята трапеза. Всичко е 

било осквернено с течение на времето, всичко е омърсено и е оставило сърцето и ръката на човека 

нечисти. И все пак Аз дойдох при вас, хора, и се изявих чрез грешни тела като вашето, за да ви 

предам слово, което е неподправено и чисто по същество. Въпреки това не съдете словото Ми и 

проявите Ми повърхностно, защото в тях има много човешки несъвършенства. Потърсете смисъла 

на моите прояви и ще видите любящото лице на вашия Учител, ще чуете звука на гласа му, който 

душата ви все още помни. 

14 Моите апостоли от Втората епоха, които трябва да вземете за образец, молеха Светия Дух 

да слезе върху душите им, като казваха под Неговото вдъхновение. По същия начин ще се 

подготвите и вие, хора. Защото духът може да говори чрез тялото под вдъхновението на Светия 

Дух. 

15 Затова бдете над себе си ─ бдете да не се оскверни интелектът ви. Пазете сърцето си чисто, 

за да можете да получите росата на благодатта, която ви изпращам ─ тази кристално чиста вода, 

която трябва да се съхранява в извора на собственото ви същество, за да можете да утолите 

жаждата на света. 

16 Не се страхувайте от човешкия съд, възлюбени хора, страхувайте се от Божествения съд, 

ако с прегрешенията си го заслужавате. 

17 Никога не се срамувайте да се събирате на такива скромни места като това, където чувате 

словото Ми. 

18 Ако ви попитат дали тези места за събиране са ваши храмове, трябва да отговорите честно, 

че това не е така, че в момента изграждате своя храм в душата. 

19 Някои ще се удивляват на откровението ти, а други ще се подиграват на думите ти. 

20 Не се чувствайте засегнати от подигравките на вашите ближни, тъй като знаете, че този, 

който ги прави, не е в състояние да разпознае истината поради своето невежество. Компенсацията 

за това ще откриете в онези, които идват при вас, за да ви изследват, и след това се изненадват от 

вътрешния мир, който сияе във всеки мой истински ученик. 

21 От друга страна, никога не бива да се подигравате на онези, които са идолопоклонници в 

своя религиозен фанатизъм. Защото, макар да Ме търсят в материални форми, те Ме почитат в тях. 

Не е необходимо да изтъквате грешките им пред вашите ближни, за да ги отстраните. По-скоро ще 

предизвикате гнева им и ще засилите фанатизма им. Достатъчно е да приложите моето учение на 

практика с духовността, която то изисква, за да изведете грешките на вашите ближни на светло. 

22 Ще трябва да проявиш много търпение, голяма милост и истинска любов, ако искаш 

човечеството скоро да се научи да разпознава духовното съдържание на Моето Слово и да му 

отдава истинска почит, както и да разпознава във всяко човешко същество духовен и земен брат в 

Бога. 

23 Кой ви е казал, че сте само духовни братя и сестри? Сигурно сега ще се замислите, за да 

разберете, че същият духовен произход, който имате, е и физическият ви произход, тъй като всичко 

произлиза от Мен. Освен това ви напомням, че на земята цялото човечество е произлязло от един 

Баща и една Майка. 

24 Защо тогава не се обичате и не се признавате като братя и сестри, въпреки че духовните ви 

връзки са вечни, а човешките - толкова дълбоки? Истина ви казвам: това е така поради липса на 

духовно познание сред хората ─ въпреки техните религии. 

25 В деня, когато хората открият същността си чрез интроспекция ─ вдъхновени от светлината, 

която идва от Духа, за да озари мозъка и сърцето на човека ─ мирът ще започне да покълва сред 

хората. Казвам ви също, че щом човек се пробуди за духовната светлина, няма да има нищо и 

никой, който да го спре по пътя му на неуморен търсач на истината. Никога повече няма да изгуби 

свободата на духа си, която е постигнал след много болки и сълзи. 

26 Няма да е необходимо да се изявявам по целия свят чрез носители на глас, за да се събудят 

народите и хората да се освободят от мрака. Онези, които мислят, че трябва да усилвам Словото 

Си, докато целият свят не го чуе, са в грешка. Защото това би означавало, че човешкият мозък е 
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единственото средство, с което разполагам, за да достигнат посланията Ми до душата на хората. 

Но сега ви доказвам истинността на онова древно пророчество, в което ви беше разкрито, че ще 

дойде време, когато Божественият Дух ще се излее върху всяка плът и дух. 

27 Истина ви казвам, че времето, обявено от Пророка, е именно това, в което живеете ─ тази 

епоха, която сега започва и която вие познавате като Трета епоха. 

28 Заслугата на този народ ще бъде да разнася това божествено послание от сърце на сърце и 

от провинция на провинция, така че тези, които са се събудили за светлината на тази нова зора, да 

приемат в сърцата си семето на моето Слово, веднага щом почвата стане плодородна чрез росата на 

моята благодат. 

29 В онази Втора епоха Аз позволих да бъда чут само от един народ и само три години 

прекарах в даване на Моето Слово на света. 

30 Аз ви донесох семето и инструктирах учениците Си как да го посеят. След като се научиха 

от Мен, Аз им поверих обширните полета, за да ги обработват. 

Заслугата на тези сеячи е, че не настояват Учителят да остане при тях по-дълго, отколкото е 

записано, нито пък възразяват, че има още много народи и държави, които трябва да познаят това 

семе. Те знаеха, че са наследили истината от своя Учител и че тя е достатъчна, за да победят мрака, 

да обърнат света и да накарат божественото семе да пребъде във всички човешки поколения. 

31 Отстранете от ума си всяка погрешна представа, която понякога си създавате, и се 

ограничете само с това, което съм ви разкрил от първите дни на Моето проявление, като знаете, че 

всяка Моя дума е закон и че всеки закон трябва да се спазва. 

32 Възлюбени хора: Сърцата ви са изпълнени с удовлетворение при мисълта, че сте Мои 

ученици в тази Трета епоха. И все пак ви казвам, че никога не трябва да позволявате на суетата да 

ви заслепи. Защото, ако се поддадеш на тази слабост, вече няма да слушаш дори съвестта си, когато 

те упреква за прегрешенията ти. Който не започне да пречиства и облагородява човешкия си живот, 

не може да очаква, че ще се развие нагоре в душата си, защото стъпките му ще бъдат 

заблуждаващи, а делата му няма да съдържат семето на истината. 

33 Помислете, че в Моите уроци понякога преминавам от духовни наставления към съвети, за 

да можете да се държите правилно в човешкия си живот. След това се обръщам към сърцето на 

човека, като го подтиквам към обновление и го карам да разбере вредата, която пороците нанасят 

на тялото, и злото, което те причиняват на душата. Казвал съм ви, че човек, който се оставя да бъде 

доминиран от порока, е забравил, че духът не трябва да бъде побеждаван ─ забравил е, че 

истинската сила се състои в преодоляване на злото чрез добродетел. 

34 Този човек, победен от плътта, е унизил себе си, накърнил е самоуважението си, от 

високото си положение на човек е паднал до бедно същество, твърде страхливо, за да се бори. 

35 Вместо да донесе светлина, хляб и вино в дома си, този човек внася сянка, страдание и 

смърт, прави тежък своя кръст, кръста на жена си и децата си и пречи на духовното развитие на 

всички около себе си. 

36 Говорих на сърцето на жената, майка и съпруга, която не можеше да запази чистотата на 

сърцето си, нито да даде топлината на нежността и разбирането на своя спътник и децата си. 

37 Как биха могли мъжете и жените да издигнат душевния си живот, ако преди това не са 

поправили сериозните грешки, които съществуват в човешкия им живот? 

38 Моята работа изисква учениците му да знаят как да свидетелстват за нея чрез искреността и 

истинността на действията в живота си. 

39 Питам и едните, и другите: Имате ли деца? Тогава се смили над тях. Ако можехте да 

погледнете душите им дори за миг, щяхте да се почувствате недостойни да се наречете техни 

родители. Не им давайте лоши примери, пазете се да не крещите в присъствието на деца. 

40 Знам, че в момента, както никога досега, има проблеми в браковете ─ проблеми, за които 

засегнатите хора намират само едно решение: раздяла, развод. 

41 Ако човек притежаваше необходимите знания за духовното познание, той не би допускал 

такива сериозни грешки, защото в молитвата и одухотворяването би намерил вдъхновение да 

разреши най-трудните заплетени ситуации и да премине през най-тежките изпитания. 
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42 Моята светлина достига до всички сърца, дори до тъжните и потиснатите, за да им вдъхне 

нов кураж да живеят. 

43 Моята сила се дава на слабите, за да могат скоро да се издигнат ─ с желязна воля да 

преобразят тъмното си и празно съществуване в сияен живот чрез знание, добродетел и 

одухотворяване. 

44 Ученици, искам всички вие да проповядвате с примера си, да не се преструвате, да не 

разгласявате истината, а да правите обратното, за да може плодът, който жънете, вместо да е 

горчив, да е вкусен. 

45 Ето защо, хора, не забравяйте, че първо трябва да се справите с живота си на земята, за да 

можете след това да намерите удовлетворение в Моята работа. 

46 Преди да продължите да се оплаквате от страданията си в света, спрете за няколко минути, 

за да размислите и да откриете причината за проблемите си. 

47 Съгласен съм да търсите, докато откриете причината за болката си, за да можете да 

приложите лекарство. Защото от вас зависи да предотвратите навлизането на болката в дома ви. 

Уверявам ви, че не само ще откриете причината за всичко, което ви кара да страдате, но и ще ви 

бъде разкрита процедурата за излекуване на вашето страдание. Моята милост ще слезе върху 

онези, които знаят как да се молят и размишляват, и тази милост ще бъде като балсам за душата и 

тялото ви. 

48 Ще ви докажа, че обещаният Утешител е дошъл при вас, за да изсуши сълзите ви и да 

превърне болката ви в мир. 

49 Елате при Мен, всички, които носите скрита скръб в сърцето си. Тайно носите в себе си 

болката, която ви е причинило едно предателство, и горчивината ви е много голяма, защото това е 

било много любимо същество, което ви е наранило дълбоко. 

50 Успокойте се в себе си, за да може молитвата да ви просветли и да разберете дали някога не 

сте били причина да бъдете предадени. Тогава молитвата ще ви укрепи в мисълта, че трябва да 

простите на онези, които ви предават в любовта, вярата и доверието ви. 

51 Наистина ви казвам, че в момента, в който простите на този, който ви е обидил, ще 

почувствате напълно Моя мир, защото в този момент вашият дух ще се е съединил с Моя и Аз ще 

разтворя мантията Си, за да ви простя и да ви обгърна и двамата в Моята любов. 

52 Изправям ви пред трудности. Затова никога не си мислете, че днешните ви страдания са 

безплодни. Какво искате, хора? Все още се нуждаете от болка, която да ви даде своите уроци. 

53 Това време на изпитания и уроци за душата ви ще отмине, но ще остави във всеки мой 

ученик семената на вярата, опита, мъдростта и силата. След това ще настъпят времена на борба, 

когато ще бъдете преследвани, клеветени и подигравани ─ дори от онези, които се наричат ваши 

приятели. Но с изненада ще установите, че няма да изпаднете в безсилие пред лицето на 

предателството, че тогава никой няма да може да ви разочарова, защото ще сте се научили да 

прощавате и да проявявате разбиране и прошка към ближните си. 

54 Ще благославям учениците си винаги, когато прощават, и ще удостоявам с благословии 

онези, които са получили прошка от вас. 

55 Вие не сте сами в света, около вас има безкрайно много същества, които ви помагат и 

вдъхновяват във всяка стъпка от живота ви. 

56 За да можете да получите това духовно влияние и светлина, е необходимо да се молите, за 

да можете винаги да получавате помощта на висши същества. 

57 Бъдете чувствителни към духовните влияния и вече няма да има причина да се препъвате по 

пътя. 

58 Пред очите ви се открива тесен път и е необходимо да бдите и да се молите, за да не 

преминете през ръбовете му. На него винаги ще те намеря, защото онези, които идват при Мен по 

този път, са истински свободни от порока и лъжата. 

59 Искате ли да се насладите на невидимото посещение и на влиянието на духовните същества 

от светлина? Искате ли и вие да се освободите от онези, които са си у дома в сянката на своя 

материализъм и на своите грешки. Тогава ви казвам, че тайната е в това да живеете тих и прост 

живот, да живеете с любов, да отглеждате семената на добродетелта в дома си. 
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60 Моята благословия се спуска над всички. Но докато едни умеят да я приемат и да се 

възползват от нейните предимства, други я отхвърлят и така се лишават от цялата благодат, която 

тя съдържа. 

61 Тези духовни войнства, за които говорих, също представляват част от Моите благословии, 

които ви изпращам. Моите пратеници и слуги, в момента, в който получат божествено 

вдъхновение, бързат да помогнат на своите братя и сестри, които обитават земята, тази планета, 

превърната от хората в долина на сълзите. 

62 Единствено моето учение ще ви помогне да влезете в контакт с духовния свят и да се 

сближите, както е случаят с всички деца на Господа, които, тъй като притежават дух, не могат да 

бъдат отделени един от друг и не трябва да позволяват на материята да образува преграда между 

тези, които живеят на земята, и тези, които са в духовния свят. 

63 Позволете на словото Ми да продължи да работи върху сърцата ви, докато ви направи 

истински чувствителни към чуждата болка. 

64 Никога няма да можете да изпълните напълно духовната си мисия, докато струните на 

сърцето ви не станат чувствителни. 

65 Не позволявайте подготовката ви да се забави, помнете, че всяка изминала секунда се чуват 

викове на болка, които това човечество, вашата сестра, издава. 

66 Когато за пръв път дойдохте да се запознаете с Моето Слово, вие Ми представихте бремето 

на вашите страдания, вашите оплаквания и проляхте много сълзи, защото вярвахте, че никой на 

земята не страда толкова, колкото вие. Причината е, че сърцето ти живееше само за себе си и очите 

ти бяха затворени за трудностите и страданията на другите. Беше необходимо да чуеш Словото 

Ми, което е вечният източник на истина и светлина, за да падне тъмната превръзка, покриваща 

очите ти, и да видиш реалността. 

Но истината е, че вашите страдания, макар и големи, ви се струваха малки, когато започнахте да 

гледате другите народи на земята, през които преминаваше войната, предизвикана от враждите, 

желанието за власт и жаждата за отмъщение на хората. Тогава вие преклонихте главите си от срам 

и Ми казахте: "Господи, прости ми. Днес осъзнавам, че когато болката в сърцето ми стана силна, 

започнах да хуля, въпреки че трябваше да Ти благодаря, защото моите страдания бяха несравнимо 

по-малки от тези на другите хора. Но моето невежество ме накара да бъда несправедлив към Теб. 

Днес, осъзнавайки грешката си, искам от Теб прошка за всички мои прегрешения и Те моля да 

дадеш всичко, което поисках за себе си, на онези, които носят неизмеримо по-тежко бреме от това, 

което аз носех." 

67 Колко различен е начинът ви на молитва днес, ако го сравните с начина, по който сте се 

молили, преди да чуете това слово! Защо е така? Защото начинът ви на усещане и тълкуване на 

божествените учения се е променил. 

68 Сега ви казвам, ученици, че не бива да спирате, нито да се убеждавате, че за да проявите 

истинско милосърдие, е достатъчно да изпитвате състрадание, както сте правили до днес. Не, хора, 

защото има много неща, които трябва да се пречистят, да се направят чувствителни. Все още има 

много егоизъм, с който трябва да се борим като с плевел. Все още има много студенина, която 

трябва да се превърне в душевна топлина, за да може в душата ви най-накрая да се появи чувството 

на любов, което е източникът, от който извират състраданието, милосърдието и всички благородни 

и високи чувства. 

69 Тогава ще можете да се справите с работа и задачи, за които днес не се чувствате готови, 

защото все още ви липсва силата, която идва от истинската любов. 

70 И така, хора: Мислите ли, че трябва да чакате безучастно часа, когато душата ви ще бъде 

озарена от това вдъхновение и сърцето ви ще се изпълни с този идеал? Мислиш ли, че само като 

чуеш думите Ми, можеш да направиш струните на сърцето си достатъчно чувствителни? Не, хора. 

В същото време, когато слушате моите уроци, трябва да се обърнете към страдащите, за да се 

докоснете до болката, да вкусите от чашата на страданието на вашите ближни и да станете преки 

свидетели със сетивата си на мизерията, сиромашията, отблъскващите пороци, болестите, които ви 

изпълват с ужас, мрака, който затъмнява обърканите умове, глада, жаждата и обновлението на 

душите. 
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71 Само по този начин ще можете да станете учители на онези, които страдат много в живота 

си. Защото, ако се подготвяте само с изучаване на моите думи и с молитви, когато искате да се 

изправите пред действителността и имате намерение да утешавате, обръщате и изцелявате, за 

съжаление ще установите, че ще изглеждате бедни в сравнение с онези, които са изстрадали това, 

което вие не можете да си представите, и че те по-скоро биха могли да бъдат господари на вас 

заради това, което са изстрадали, което са преживели и изпитали. Тогава устните ви ще трябва да 

замълчат и вие може да си помислите, че моето учение не е достатъчно утешително и силно, за да 

облекчи хората от техните страдания и да събуди у тях вяра и надежда в моята справедливост, в 

моята прошка и в моята любов. 

72 Къде можете да упражнявате урока, който получавате, за да се подготвяте все по-добре? 

Възможностите са толкова много, че ако знаете как да наблюдавате, ще откриете, че не минава ден 

от живота ви без поне една възможност да проявите милосърдие в някоя от многото форми, в които 

то може да бъде упражнявано. 

73 Чрез дара на интуицията, който съм дал на всички хора, можете да откриете много неща, 

скрити в тайната на сърцата ─ много трагедии, които засягат не само земния живот на вашите 

ближни, но и техните души. 

74 Как можете да проникнете в интимността на тези сърца, без да ги нараните и без да 

оскверните тайните им? Как да откриете онези скрити страдания, които засенчват живота на 

вашите ближни? Вече ви казах: интуицията, тази способност, която е част от духовния дар на 

зрението и която трябва да получи своето пълно развитие във вас чрез молитвата, ви показва пътя 

за облекчаване на болката на всеки ваш ближен. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 313 
1 Давам сила на ума ти, за да може да поеме всичко, което ти изливам в тези моменти. 

2 Това е времето на великите доказателства и великите учения. Душата ви знае това и затова 

при моето проявление се приближава, жадна за моите откровения и думи. Той разбира, че ще може 

да използва тези доказателства само с голяма подготовка. 

3 Никога досега човешката душа не е виждала толкова широко поле за развитие и сега бърза 

да проникне в него в търсене на истината, която е изгубила и не може да намери отново. 

4 Ако оставях хората сами да търсят, те щяха да се заблудят. Но истина ви казвам: Ако не съм 

ги изоставил, когато са били на път към гибелта ─ как можете да предположите, че ще ги изоставя, 

когато търсят истината? Затова дойдох при вас в този момент и ви донесох послание, пълно с 

откровения, което скоро ще бъде фар и път за душата на човека. 

5 Първо дойдох при този народ, който постепенно се събира около Моето Божествено 

проявление, а утре, когато той укрепне и стане способен да учи, ще достигна чрез него и до другите 

народи. 

6 Разберете отговорността, която тези думи означават за вас, и позволете на цялото си 

същество да почувства сладкото бреме на Неговия кръст. 

7 Вие, хора, сте мисионерите, които в тази Трета епоха ще проправят пътища за душата на 

вашите събратя ─ пътища на истината, които водят душата към светлината и мира. Вие сте тези, 

които трябва да създадат духовни връзки между хората, за да могат те да постигнат хармония 

помежду си и да се обединят. 

8 Въпреки че днес сте под влиянието на Моето Слово, вие спите лек сън, защото не сте 

осъзнали мащаба на това време, нито величието на заповедите, които получавате в този момент. Но 

няма да спите винаги, скоро ще дойдат бури, които ще разклатят листата на тези "дървета", в чиято 

сянка толкова често сте чували божествения славей да трепти. Но когато видите как клоните се 

разклащат и стволът скърца ─ когато видите как листата, плодовете и гнездата падат, тогава ще 

разберете, че сте заспали, защото не сте искали да чуете гласа, който ви предупреждаваше от 

безкрайността и неуморно ви говореше, за да живеете будни и никога да не бъдете победени от 

болката. 

9 Няма ли да е по-добре, ако се събудиш сега под звуците на гласа ми, отколкото утре под 

рева на бурята? 

10 Скоро вече няма да чуваш словото Ми и ако не се вслушаш в него, както трябва да прави 

един истински ученик на Моето учение, утре ще трябва да проливаш сълзи. Но тогава няма да 

можете да кажете, че не съм ви говорил за опасности или преследвания. Защото тогава ще си 

спомните с най-голяма яснота как по време на Моето провъзгласяване използвах интелекта на 

всички Мои гласоподаватели, за да ви казвам непрекъснато: Бдете и се молете, защото битката ще 

бъде голяма и тогава трябва да бъдете силни. 

11 Ще оставя подготвена пътека, пътека, пълна със светлина за душата. Ще изпълня задачата 

си на Учител спрямо вас. Но по-късно всеки от тези, които през това време са седнали духовно на 

Моята трапеза, за да ядат хляба на Моето Слово, ще трябва да ми даде отчет за всяка от задачите, 

които са му били поверени за духовната му работа през деня. 

12 Какъв е отговорът, който бихте искали да ми дадете в 

Ще ми дадете ли момента, в който ще ви помоля за плодовете на вашата борба? По-късно, в тези 

моменти, си пожелавате отговорът ви да е добър в този час. Затова ви казвам, че вече правите нещо, 

за да може душата ви да пожъне по пътя си скъпоценен плод, който да я накара с увереност да 

очаква този момент. 

13 Истина ви казвам, че душата ви ще преживее безвъзвратно този решителен момент. Така че 

защо да го потискате с мисълта, че душата ви трябва да представи своята реколта на Отец едва след 

този живот? 

14 Давам ви време да размислите и да изпълните мисията, която душата ви е призвана да 

изпълни през това време на земята. 
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15 Осъзнайте, че Аз, като Учител, се отнасям към вас справедливо и с любов, че ви 

предоставям всички средства, за да постигнете мира, който трябва да постигнете. 

16 Както има хора, които никога не искат да си отидат от тази земя, така има и такива, които 

мечтаят да я напуснат завинаги. И на едните, и на другите казвам, че от тях зависи до голяма 

степен дали желанието им ще се сбъдне. 

17 Ако този, който копнее да се върне в духовната долина, остави задачата си на земята 

изпълнена, той ще се издигне до тези домове и няма да има повече причина да се връща в този 

свят. От друга страна, този, който изпитва голяма склонност към материалното, ако знае как да 

използва живота за благото на душата си, като прави добро на другите, ще получи възможност да 

се връща с наслада в душата си толкова често, колкото е необходимо. 

Но ако онзи, който иска да напусне човешкия живот, и онзи, който копнее за Духовния живот, 

не е изпълнил задачата си, и ако онзи, който иска да живее вечно на земята, не знае как да се 

възползва от възможността, която животът му предлага, нито един от тях няма да види желанията 

си изпълнени: Първият ще трябва да се върне в света и да напусне Духовната долина, за да се върне 

отново на земята ─ непрекъснато ─ докато изпълни задачата си и пожъне плодовете, които 

многократно е отхвърлял. Вторият ще трябва да бъде задържан в Духовния свят, докато в 

съответствие с духа си не вземе твърдо решение да изпълни на земята задачата, която винаги е 

оставял зад гърба си, без да го осъзнава. 

18 Не си мислете, че ви упреквам, когато Ми показвате любовта си към земния живот. Ако 

желанието ти е благородно и желаеш земен живот, за да прославиш името Ми, няма да имам какво 

да те упрекна. Но ако вкореняването ви в света се подчинява на безсмислени цели или на низки 

страсти, аз ще бъда първият, който ще ви каже, че не сте достойни да обитавате този свят, който 

съм обсипал с благословии за развитието на душата ви. 

19 Обичайте Ме, живейте по Моя закон, бъдете в хармония с всичко и всички, тогава мястото, 

където живеете, ще бъде безразлично. Защото само това, което има значение, е вашето духовно 

развитие. 

20 Вие не знаете колко заслужено е душата да се развива нагоре сред човешките обстоятелства, 

преодолявайки всички изкушения на света. За да придобиеш тези заслуги, Аз позволих на душата 

ти да стане човек и я накарах да живее в материалните светове, мъдро подготвени от Мен. 

21 Всеки свят, всяко ниво на съществуване е създадено, за да може душата да се развива на 

него и да направи крачка към своя Създател и така, напредвайки все повече по пътя на 

съвършенството, да има възможност да достигне целта на своето пътуване, безупречна, чиста и 

добре оформена, върха на душевното съвършенство, който е именно пребиваването в 

Божието царство е. 

22 На кого все пак му се струва невъзможно да живее "в лоното на Бога"? Ах, вие, жалки 

интелектуалци, които не умеете да мислите! Нима вече си забравил, че си се появил от моята 

утроба, тоест че си съществувал в нея преди? Няма нищо странно във факта, че всичко, което 

произлиза от източника на живота, се връща към него в своето време. Всяка душа, когато излизаше 

от Мен в живота, беше девствено чиста, но после много от тях се опетниха по пътя си. Въпреки 

това, тъй като всичко беше предвидено от Мен по мъдър, любящ и справедлив начин, Аз веднага се 

заех да осигуря всички необходими средства за тяхното спасение и обновление по пътя, през който 

трябваше да преминат Моите деца. 

23 Въпреки че тази девственост на душата е била нарушена от много същества, ще дойде ден, 

когато те ще се пречистят от всички свои прегрешения и така ще възвърнат първоначалната си 

чистота. В моите очи пречистването ще бъде много заслужено, защото душата ще го е постигнала 

чрез големи и продължителни изпитания на своята вяра, любов, вярност и търпение. 

24 Всички вие ще се върнете по пътя на труда, борбата и болката в Царството на светлината, 

където вече няма да е необходимо да се въплъщавате в човешко тяло, нито да живеете в света на 

материята, защото тогава вашата духовна способност за действие вече ще ви позволява да 

изпращате и да правите осезаеми своето влияние и своята светлина от едно ниво на съществуване в 

друго. 
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25 Защо възпрепятствате душата си, като възпрепятствате нейния напредък и по този начин 

забавяте влизането ѝ в царството на светлината, където съществуват всички славни неща, които 

душата може да желае? 

26 Работете непрестанно, дори да е само по малко всеки ден, винаги с мисълта да стигнете до 

дома, който наистина отговаря на душата ─ този дом, който понякога наричам "Обетованата земя", 

където човек не пролива сълзи, не страда и не умира. 

27 Към това състояние на възвишеност и светлина това учение води духовната душа ─ 

учението, което е път, фар, храна и бастун. 

28 Благословен да бъде всеки, който, като чуе това слово, се издига на крилете на мисълта. 

Защото когато се върне от възторга към ежедневната борба, той ще носи в себе си горяща светлина, 

която ще го кара да напредва стъпка по стъпка и ще го приближава към вечния дом, от който 

всички сте дошли и към който всички трябва да се върнете. 

29 В тези моменти говоря на всички ученици, които предпочитат да дадат живота си, 

отколкото да не се подчинят на моите заповеди. Нека словото ми достигне до най-чувствителните 

струни на сърцето ви, защото в идните времена често ще се опирате на това слово. 

30 Ако наистина пазите смисъла на моето Слово, няма да сте сред онези, които ще оплакват 

прекратяването на моето духовно проявление, защото знаете как да запазите моите откровения и 

учения. Сред вас няма да има нито мрак, нито тъга, нито бунт, нито разсеяност, защото ще видите 

всичко изпълнено според обещанията Ми и нито за миг няма да имате желание да се бунтувате или 

да се противопоставяте на изпълнението на волята Ми. 

31 Днес вече имаме пълното съзнание, че всеки, който направи тази стъпка към 

одухотворяване с твърдост, скоро ще изпита наградата, ще почувства Моето присъствие около себе 

си и в себе си, ще се радва на Моето вдъхновение и напредъкът на всички негови духовни дарби ще 

бъде очевиден. Ще има не само вяра, че съм около вас, но и реалност на моето присъствие в духа 

ви. 

32 Онези, които смятат, че след 1950 г. те ще спрат или ще загубят духовността си, се 

заблуждават. Защото именно след отсъствието на моето слово някои от вас ще направят истински 

стъпки към напредък и разбиране на моето учение. 

33 Ако вярвате, че по време на моето провъзгласяване сте достигнали големи висоти на 

одухотворяване и че това е причината Словото ми да разцъфти в умовете и на устните на 

носителите на гласа, сте в голяма грешка. Защото ви казвам съвсем искрено, че все още не сте 

направили решителна крачка към одухотворяването, което е целта, посочена на всички мои деца 

чрез моето любящо Слово. 

34 Необходимо е гласоподавателят да изчезне, да не чувате повече моите мисли, 

антропоморфизирани от устата на тези същества, да изоставите всички ритуали и символи, за да 

откриете същността на спиритуализма. 

35 Казвам това на едните и на другите ─ на онези, които копнеят за напредъка на душите си и 

за разцвета на моето учение в това време, а също и на пазителите на традиции, навици и обичаи, 

които смятат, че практикувайки своите значими култове, изпълняват закона. 

36 Да, хора, вие добре знаете, че в рамките на една чиста, проста и по същество духовна 

Доктрина, като тази, която Аз разкрих, вие отново създадохте външен култ, който с течение на 

времето вярвахте, че е Мое дело. Но дойде моментът, в който ви говоря с абсолютна яснота. Засега 

сте достатъчно силни, за да знаете тази истина. 

37 Заедно с житото на Моето Слово израснаха копривата и плевелите на вашите грешки. Но 

тук ще се изпълни една от моите притчи, дадени през Втората епоха ─ притчата, която учи да 

оставим плевелите да растат заедно с пшеницата, без да се опитваме да изкореняваме плевелите, 

преди да е узряла пшеницата, защото има опасност да изкореним и доброто семе. 

38 Така ще бъде и през това време, благословени хора. Настъпил е часът, в който сърпът на 

моето правосъдие ще се спусне, за да окоси нивите, в които е посято моето семе, така че най-

накрая, след като истината и същността на моето дело бъдат отделени от всяко човешко влияние, 

да можете да се насладите на съзерцанието на моята светлина и да направите знанието за това 

божествено откровение свое. 
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39 Определен е и часът, в който един и същ сърп ще се спусне към всяка религиозна общност, 

за да окоси нивите ─ с цел да отдели истината от всичко фалшиво и нечисто в тях. 

40 Цялото човешко съществуване се е развило ─ неговата наука, начинът му на мислене и 

живот, знанията му, завоеванията му и целите му. Човекът е пренебрегнал само духовната си 

страна, духовната си душа, без да иска да осъзнае, че душата е обект на постоянно изнасилване, без 

да се интересува от всички права, които душата притежава в живота. Ето защо човечеството живее 

в духовен застой в продължение на много векове. 

41 Колко малко дават хората за душите си в религиозните си култове! Колко жажда, колко глад 

и какъв огромен копнеж за светлина изпитва човешката душа! 

42 Има много малко пшеница, която тя е оставила да расте, и много плевели. Но аз идвам на 

помощ на всички, като кося полята с безпощадния и създаващ справедливост сърп на истината, 

който накрая ще видите да блести във вашия свят. 

43 Вие, хората, които чувате учението от последната година на моето провъзгласяване сред 

вас: Позволете им да се запечатат в най-фините, в най-чувствителните органи на вашето разбиране 

и на вашето сърце, за да може светлината на Духа, която свети в най-висшата част на вашето 

същество, да стане ефективна във всеки от вас. 

44 Следата, която ще ви оставя, ще бъде мирна, така че когато вече не чувате това Слово и не 

трябва да свидетелствате за него, да можете да кажете: "Учителят си отиде и ни остави пътя, 

подготвен от Неговата божествена светлина." 

45 Моят знак ще остане гравиран в най-скритата част на сърцето ти ─ там, където е 

вътрешното светилище. 

46 Необходимо е Моето Слово да се запечата в съзнанието ви, за да го изучавате задълбочено. 

Само по този начин вярата и силата на душата ви ще бъдат истински. 

47 Скоро ще видите, че мнозина няма да повярват в прекратяването на Моето слово. Но 

наистина, казвам ви, по това ще разберете, че те също не вярваха в Моето присъствие, докато се 

проявявах в тази форма. 

Онези, които са се колебаели между съмнението и вярата, въпреки че са се престрували на 

абсолютно вярващи в Моето проявление, ще бъдат същите, които ще отричат, че Словото Ми е 

спряло. Защото онези, които наистина са повярвали във всичко, което съм ви разкрил и заповядал, 

няма да могат да пренебрегнат нито едно от Моите думи. 

48 Онези, които са се съмнявали и не са имали пълна вяра, каквато трябва да бъде вярата на 

ученика към Учителя, ще спрат да работят, хранейки се с монотонния и рутинен ритуал, който 

сами са създали. 

От друга страна, онези, които са Ми повярвали в момента, неизбежно ще продължат да вярват в 

Мен и след края на проявлението на Моето Слово. Те ще бъдат послушни на Моите заповеди и ще 

правят всичко възможно, за да тълкуват правилно Моите учения. Те ще имат идеал - идеалът за 

одухотворяване, и ще имат светлина, която винаги ще ги придружава - вярата. 

49 След като приключи периодът на Моето провъзгласяване, Моят поглед ще се спре върху 

делото на този народ, за да възнаградя всеки послушен ученик, като му дам Моята милост, като го 

насърча да продължи делото си, като го окуража да прави все нови и нови стъпки в духовния 

прогрес. 

Знам, че сред този народ има хора, които не само вярват в думите ми, но и смятат за правилно и 

съвършено Отец да сложи край на проявлението си в тази форма, за да може да започне борбата за 

одухотворяване. Тези сърца са сигурни, че тогава няма да има нито изоставяне, нито празнота и че 

моето присъствие ще бъде още по-осезаемо, защото по този начин ще настъпи нов вид общуване с 

моята божественост, по-чист и по-съвършен етап, защото това ще бъде диалог между духове. 

50 Вече не е далеч времето, когато твоите ближни ще се приближат до теб, за да те разпитват 

за Моето откровение, за да поискат свидетелството ти за доказателствата, които съм ти дал за 

Моята истина. Но колко различен ще бъде начинът, по който едните и другите ще свидетелстват за 

моята работа. Докато някои ще се придържат стриктно към истината, която са чули, други ще 

трябва да търсят аргументи, за да оправдаят грешките си. 
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51 Необходимо е да ви говоря по този начин, възлюбени хора, за да можете да се замислите 

навреме и да направите най-внимателна проверка на своите дела, мисли, чувства, думи и 

намерения, като позволите на съвестта си да определи този самоанализ и тази проверка. 

52 Този момент ви е необходим, за да отворите напълно очите си за истината, защото тогава 

все още можете да се поправите, ако сте сгрешили, и да наваксате изгубеното време. 

53 Голямо ще бъде удовлетворението на онези, които водят моето учение към победа и го 

разгласяват в цялата му чистота и истинност. Но Аз, като Учител, който много ви обичам, искам 

всички мои ученици да изпитат тази радост. 

54 Чуйте Ме, хора: Аз пазя в съкровищницата Си много чудеса, за да ви възнаградя за вашето 

одухотворяване. Но Аз ще изчакам, докато всички се обедините като братя и сестри ─ докато 

всички проявите послушание към Моите указания, за да излея върху душата и тялото ви потока от 

светлина, милост, утеха и откровение, които съхранявам за дните на вашето одухотворяване. 

55 По-голяма яснота не може да има това слово, което се предава чрез всички мои 

гласоподаватели. След като бъде разбрано от всички, моето правосъдие ще бъде в готовност да 

съзерцава онези, които се стремят към по-голямо одухотворяване, и също така да съди делата на 

онези, които все още търсят своето царство в този свят. 

56 Кой е накарал човека да търси насоки за своите действия от самото начало? Кой го е 

накарал да търси безсмъртната си същност в сърцевината на съществото си? Духът. Той е този, 

който постепенно му разкрива, че една по-висша природа го оживява и просветлява. 

57 Човекът се е посветил на задачата да търси своя произход, сърцевината на своето същество, 

причината за своето съществуване, пребиваването си в света и целта, за която е създаден, макар и 

постепенно, чрез дара на интуицията и откровението и чрез своя интелект от най-ранните времена 

на своето съществуване. 

58 След като осъзнал, че в него има способности, които го отличават от другите създания, в 

него се зародила идеята, че сред всички същества на творението му е отредено по-висше 

предназначение, и постепенно в тайната на неговото същество се зародило интуитивното познание 

за Бога, за съществуването на душата, а оттам и необходимостта да се поклони или да принесе 

духовна жертва на Този, когото чувствал, че е излязъл от Него. 

59 Това е началото на духовното развитие на човечеството ─ развитие, което не е еднакво за 

всички хора. Защото някои от тях, разделени на раси, националности, навици и езици, са се 

развивали по-бързо от други, някои са имали един начин да се покланят на Бога, а други са 

приемали различни форми. 

60 Аз засенчих всички хора с Моята светлина и така им разкрих единствената съществуваща 

истина; но виждате как всеки човек и всеки народ чувства, мисли, вярва и тълкува по различен 

начин. 

61 Тези различни начини на мислене на хората са довели до тяхното разделение, защото всеки 

народ и всяка раса следват различни пътища и поддържат различни идеали. 

62 Мнозинството от тях са се отдалечили от светлия и истински път, смятайки, че 

изпълнението на Божествения закон означава свръхчовешки жертви, отречения и усилия, и са 

предпочели да създадат за себе си религиозни общности и секти, чието изпълнение на закона и 

култово действие са по-лесни за следване. По този начин хората вярват, че могат да задоволят 

копнежа си за светлина и възход, който изпитват в душите си. 

63 Много векове и много епохи са минали, без хората да осъзнаят, че изпълнението на Моя 

закон не е човешка жертва и че, напротив, те принасят в жертва на света тялото и душата си, 

когато не се подчиняват на Моите заповеди. Те не осъзнаваха, не искаха да осъзнаят, че който 

живее според моите думи, ще намери истинско щастие, мир, мъдрост и слава, които 

материализираните хора си представят по толкова различен начин. 

64 Моралният и научният свят, който ви заобикаля, е дело на хора с материалистични идеали ─ 

хора, които се стремят единствено към материално усъвършенстване на човечеството, и аз им 

позволих да вършат работата си, да я изпълняват докрай, да познават последствията и да берат 

плодовете ѝ, за да могат да извлекат от нея светлината на опита. В тази светлина ще се разкрие 

Моята справедливост и в нея ще присъства Моят закон, който е любов. 
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65 Когато хората осъзнаят грешките си и тръгнат да търсят истинския път, това ще се случи, 

защото са се събудили, защото са се покаяли, защото са били просветлени, и тогава делата им ще 

имат не само човешка, но и духовна цел. 

66 Всеки народ, религиозна общност, секта, наука и човек носи в себе си своя дял от лъжата и 

грешката, както и своя дял от истината. Но ще дойде време, когато нуждата от обединение ще ги 

завладее като мощна и непреодолима сила, а всеки ще даде своя принос в желанието си да влезе в 

хармония с всички. Ще има борби, спорове и объркване. Но те ще бъдат необходими, за да могат 

всички да стигнат до единствения резултат, който е неизменната истина за моето съществуване и 

моя закон. 

67 В края на борбата хората ─ вече в мир със себе си и със своите съседи ─ ще разберат, че за 

да постигнат целта на познанието и да изпитат истински мир, е необходимо да живеят в хармония с 

Божествения закон, който произтича именно от любовта на Създателя. 

В същото време те ще разберат, че не е необходимо да изповядваш толкова много и толкова 

различни религии, за да можеш да се съхраниш в доброто и морала, а че за да постигнеш истинска 

хармония между всички тях и да имаш морал, който надхвърля чисто човешкия, е достатъчно да 

носиш в сърцето си словото, което наричаш "Христово учение" и което, за да разбереш напълно, 

трябва да живееш и обичаш просто и смирено. 

68 Светлината на откровението, която ви изпратих в този момент, превърнах в ясно и просто 

слово чрез Моите предаватели или гласоподаватели, за да може цялото човечество да го познае и 

да му помогне в неговото пробуждане ─ днес, когато всички търсят земни средства и решения, за 

да се спасят от хаоса, в който светът все повече се потапя ─ днес, когато никой не се опитва да се 

вдъхнови духовно, за да намери в Мен отговорите на своите въпроси и решението на своите 

проблеми. 

69 Словото Ми ще достигне до дворци и прости колиби, ще почука на вратите на сърцата, ще 

накара душите да потреперят, ще излекува и утеши болните в тялото и душата и ще просвети 

помрачените умове. 

70 Блажени са онези, които го приемат с радост, които го чуват и размишляват върху смисъла 

му, защото то ще бъде плодоносно семе в сърцата им. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 314 
Моят мир да бъде с вас! 

1 За пореден път ви чух и обединението на вашите молитви беше най-хубавата песен на 

възхвала, която Ми дадохте. 

2 От всеки от вас се освобождава плод на любов, който е като нота на хармония с вашия Отец, 

а обединението на вашите мисли образува концерт, изпълнен с духовна чистота. 

3 При някои виждам, че този звук е молитва, благодарност за благата, които са получили от 

Мен. 

4 За други тази мисъл е изпълнена с тъга и горчивина заради нещастията, с които са се 

сблъскали по пътя си. Но като обединявате тези мисли, вие формирате акт на вяра, който е почит и 

уважение към моята божественост. 

5 Това е връзката, която Отец очаква от духа на Своите деца ─ това е дарът на любовта, който 

никога не сте искали да Му дадете. 

6 Но молитвата, на която съм ви учил през цялото време и която не винаги сте били в 

състояние да отправяте поради липса на духовно развитие, е това, което ще ви води, и под нейната 

светлина сега ще постигнете истински духовен диалог с вашия Бог. 

7 Докато сте под влиянието на Моето Слово, светът с неговите трънливи пътеки изчезва за 

вас. 

8 На седмия ден тялото ти си почива от земния труд, а душата ти, свободна като скакалец, 

започва да желае неизчерпаемия източник на Моята мъдрост. То идва при Моето проявление и се 

укрепва в сиянието на Моята любов, която му предлагам в учението на Моето Слово. 

9 Не търся вяра в едни и неверие в други. Не търся големи достойнства в едни или малки в 

други. Не, хора. Моята Божествена любов е съвършена, Аз съм Отец на всички и когато ви давам 

наставленията Си, давам на всички една и съща същност, една и съща любов. 

10 Ако цялото човечество чуеше думите ми, нямаше да има благословии за едни и порицания 

за други. Или упрекът ми ще е всеобщ, или благословията ми ще е за всички. Но сега е моментът, в 

който се изявявам чрез човешкия интелект, и не всички ще станат свидетели на това проявление. 

Броят на моите свидетели, на които е съдено да чуят учението ми чрез гласоподавател, е много 

малък. Но наистина, казвам ви, ако тези свидетели знаят как да се подготвят, човечеството ще чуе 

словото Ми чрез техните устни. Защото всички ще знаят, че Светият Дух ви е научил чрез 

човешкия разум. 

11 За това ви подготвям като Отец, така че след 1950 г., когато излезете пред тълпите и трябва 

да говорите в Мое име, Моето слово, което е истина, да не бъде смесено с нечистота и лъжа ─ да 

тече като поток от кристално чиста вода. Защото изворът на тази вода, който е Моят Дух, е бистър 

и чист, и това, което излиза от устните ви, също трябва да е чисто. 

12 Искам винаги да сте чисти, да сте като оазис сред хората, където всички, които жадуват за 

истината, могат да утолят жаждата си и да не намират в тази вода примес от кал. 

13 Когато това време на обучение свърши, ще Ми кажете: "Отче, защо си с нас толкова кратко 

време? Защо си тръгна толкова скоро?" Но Аз ще ви отговоря: Продължителността на Моите 

наставления за учениците от Третата епоха е определена от часовника на вечността и в нея вие ще 

можете да разберете и продължите уроците от миналите времена. Не съм ви давал други 

наставления. 

14 Трябва да ви изтъквам заповедите си до последната си дума, за да не се поколебаете в 

момента на изпитанията. Моята воля е да имаш отговор на всеки въпрос, лъч светлина за всяко 

съмнение, силата на моя закон за всяка слабост. Тогава ще можете да триумфирате в изпълнението 

на мисията си и по този начин да освежите душата си в най-красивата и възвишена мисия, която 

съм ви поверил от началото на времето, а именно да изкупувате и да прощавате от любов, да 

правите добро ─ не за собствено добро, а за да угодите на Отца си и да усъвършенствате душата си. 

15 Упражняването на мисията ви ще ви даде мир, а щом станете силни чрез силата на любовта, 

ще научите това човечество, което днес е голо, гладно и болно, че само упражняването на 

добротата ще донесе на душите им балсама, който е Божият мир. 
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16 Това ще бъде учението, което ще донесете на хората в мое име, когато един ден те вече 

няма да намират благополучие и мир, които са най-висшето благо на душата, нито в науката, нито 

в богатството, нито в движенията на този свят. Тогава те ще срещнат по пътя си смирения брат, 

моя ученик, моя апостол, който ─ без да се хвали, без да тръби за своята мисия ─ поучава с делата 

си на любов и истинност. Тогава хората ще открият тайната на мира и ще пречистят сърцата си, за 

да получат съвършен мир от моето царство. Защото мирът между хората често изчезва заради 

страха един от друг. Това е само привидно спокойствие, е безпокойство. С това няма мир в душата. 

17 Борете се, ученици, формирайте в сърцата на Моите деца царство на мира, от което те да 

живеят в един по-добър свят, силен свят, а не този, който Ми представят днес. Защото с едно слабо 

дихание или раздвижване на природните сили мога да унищожа суетното и гордо дело на хората. 

Но това е дело на Моите деца и Аз го уважавам ─ позволявам му да даде своите плодове, защото 

знам, че накрая, уморени от делата си, те ще приемат учението на Моята любов. 

18 Всичките ми творби произлизат от любов и справедливост. Всичко, което виждате, всичко, 

което сте в състояние да разпознаете с помощта на интелекта, дори най-малките атоми, живее и се 

движи по пътя на любовта и справедливостта. Защото всичко е създадено от Мен и в Моя Дух няма 

нечистота, нито несъвършенство. 

19 Много от великите дела, които човекът ми показва и на които е посветил живота си, силата 

си и високомерието си, нямат за начало любовта и справедливостта и всяко дело, което няма това 

начало, ще бъде унищожено и само светлината на опита ще остане като плод за хората. 

20 Човекът е основал новия си живот на науката, изследвайки и изграждайки своята кула на 

гордостта, своята Вавилонска кула, от която не Ми се покланя, не Ме признава. Но истина ви 

казвам: човекът ще изпадне в объркване и в объркването си ще разруши своята нова Вавилонска 

кула. Тогава човечеството ще осъзнае, че от Първата епоха насам човекът е построил своята кула 

на суетата, на недоверието към Мен, и последиците от това в миналите времена ще се повторят в 

Третата епоха. 

21 Материализмът, високомерието и гордостта ще бъдат сринати и сред хората ще настъпи 

объркване. 

22 Учените ще се усъмнят в своята ерудиция, а учените, когато си мислят, че са открили целта, 

ще се натъкнат на неразгадаема загадка. Силите на природата ще се обърнат срещу учените, защото 

не са били използвани с любов, и сред хората ще се възцари хаос. 

23 Помнете, че Аз съм началото и краят, науката и знанието. Аз съм дал на хората тази 

светлина и се радвам на делата им, когато ги използват в служба на доброто; когато използват 

дарбите и способностите, с които съм ги надарил, за разгръщане на душата и интелекта. Тогава те 

показаха почитта си към Мен, изпълниха вярно задачата, която им поверих. Но когато са 

използвали дарбите си в служба на злото, на суетата, на желанието за собствена слава, те не са Ме 

послушали, изкривили са пътя, обидили са Ме. Но в Своята мъдрост Аз ги използвах, за да 

осъществя божествените Си планове, използвах ги като пример за човечеството, като инструменти 

на Моята справедливост. 

24 Враг ли съм на науката? Пречка ли съм за напредъка и развитието на децата си? Ако някой е 

на това мнение, то е, защото не е разбрал как да тълкува словото ми, не е разбрал Отца в неговата 

истина. Защото всяка дарба или способност, която съществува у човека, трябва да има развитие, 

защото развитието е Вселенски закон. 

Всичко в Моето творение трябва да се усъвършенства, всички вие трябва да се върнете при Мен 

─ чисти, съвършени и умножени. Но ако съм се намесил за кратко във волята на човека, то е, 

защото грехът и човешкото зло имат граница, която е Моята справедливост. 

25 След като човечеството премине през това горнило, след като светлината на истината изгрее 

като победител над мрака, тогава ─ о, възлюбени хора ─ хората ще издигнат върху здрави основи 

новата кула, която ще бъде храм на благодарност към Бога, светилище на мира, където никога няма 

да има спор за моето съществуване, където знанието на единия е знание на всички. Няма да има 

идолопоклонничество, тайни или измама по отношение на Моя закон. 

Тогава, с моя помощ, хората ще създадат в тази долина на сълзите свят на мира, в който всички 

добродетели ще разцъфнат, в който всички науки ще се усъвършенстват. В лоното на всички 
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институции те ще усетят моя глас, който им казва: "Обичайте се един друг", и в техния хармоничен 

живот хората ще разпознаят образа на вечния дом. 

26 Ако човекът, въпреки несъвършенствата си, е открил толкова много ─ какво ще се случи 

първо, когато той бди, моли се и се храни с Мен? Какво ще се случи, когато той се приближи до 

Моя източник на светлина и истина с благоговение, смирение и любов? Светият Дух ще излее 

върху хората всички откровения, които е задържал в тайната Си съкровищница. 

Когато това се случи, ученият вече няма да има нужда да си блъска главата и да се рови в 

книгите си, защото духът му ще го води към неизчерпаемия източник на Моята мъдрост. Там той 

ще Ме намери да го чакам, винаги да го очаквам, за да му разкрия нови и велики уроци. Така ще 

водя хората от откровение към откровение, от дом към дом, от съвършенство към съвършенство до 

вечността. 

27 За тези времена, които идват, ви подготвям. Всички вие ще бъдете свидетели на 

изпълнението на тези обещания, всички вие ще имате щастието да бъдете хармонична нота в 

концерта на Господ. 

Ако ви използвам, когато нарушавате закона Ми, за да разкрия справедливостта Си, ще ви 

използвам и когато живеете в съответствие със заповедите Ми, за да ви възнаградя с откровенията 

Си, с посланията Си на любов. 

28 Днес Аз изграждам светилище в сърцето на Моите деца. Но в този строеж трябва да 

разчитам на подкрепата на всички вас. 

29 Кое светилище има предвид Отец, народе? ─ тази на душата ви. Защото в този момент го 

виждам в руини. Но аз ще ви помогна да го възстановите. 

30 Светилището на Господ винаги е съществувало, то няма нито начало, нито край, то е Негово 

собствено дело. Той е Неговият божествен и безкраен Дух, който чака да се подготвите, за да 

почувствате в него, че всичко е хармония и съвършенство. 

31 Вашата планета, която е един атом сред необятността на Вселената, има задачата да бъде 

образ на този хармоничен храм. 

32 Затова, когато стигнете до това знание, което не е само дума или теория ─ не, ученици, 

което е нещо, което чувствате и живеете, тогава вече няма да имате нужда от каменните църкви. 

Душата ви няма да изпитва желание за тези места, които ѝ пречат да опознае по-добре своя Господ. 

То ще търси свободата и в благословената благодат, която съм му поверил, ще намери стълбата 

към своето съвършенство. 

33 Това ще се случи, когато човекът се почувства придружен и уважаван от Мен, когато 

осъзнае, че под краката му няма мръсен прах. Тогава той ще разбере, че неговият дом е малко Мое 

светилище, че неговият свят, макар и да е само атом в необятността на творението, в своята цялост 

е Вселенско светилище на Бога. 

34 Всички светове, в които децата ми се усъвършенстват, са като безкрайно голяма градина. 

Днес вие сте все още крехки стръкчета, но ви обещавам, че няма да ви липсва кристално чистата 

вода на моите учения и чрез нейното напояване ще нараствате все повече и повече в мъдрост и 

любов, докато един ден във вечността, когато дърветата дадат напълно узрели плодове в изобилие, 

Божественият градинар ще може да се освежи в работата си, вкусвайки плодовете на собствената 

си любов. 

35 Ето как ви подготвям, ученици, отварям пред вас Книгата на живота, така че вече да не 

желаете определено място, където да Ми се покланяте ─ така че да Ме усещате на всяко място и 

във всеки момент ─ било то в полето, в долините, на планините или край морето. Твоето 

присъствие на всяко място е достатъчно, за да бъде то осветено, защото Аз съм в Теб. 

36 Когато ви говоря по този начин и ви наставлявам, това е, за да ви освободя от фанатизма, 

който традиционно сте имали, а не за да създам нов фанатизъм сред вас. 

37 Осъзнайте, че моето учение, макар и дълбоко, е просто и ясно. 

38 Преди да станете учители, искам да бъдете добри ученици, които се учат от Мен, за да не ви 

объркват хората, за да отговаряте на всеки въпрос със сигурност и истинност, с доброта и любов, 

защото такава дума прониква най-много в сърцата. 
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39 Казвал съм ви, че в много случаи едно слово на мъдрост и любов е било достатъчно, за да 

спаси една душа, че това слово не е било забравено, защото е останало в душата като печат от 

вечен огън и тя е запазила това слово, което е било нейното спасение, не само в земния живот, но 

дори и в отвъдното. 

Затова ви завещавам словото си като наследство, което е като ключ, отварящ пътя към мира за 

душите. Не се страхувайте от кръстопътищата, не позволявайте на нещастията да ви тежат, 

премахнете съмненията, потопете се в моето учение, тогава тази сила ще ви даде голямо щастие. 

Горко на слабите, горко на онези, които не са укрепени от моето учение, защото те ще продължат 

да се препъват по пътя! 

40 Искам Моят народ, Моят свидетел, Моят ученик да бъде силният в пътищата, за да може да 

спаси множествата, които поставям на пътя му. 

41 Днес все още не сте в състояние да разберете силата на душата си, защото все още сте слаби 

във вярата. Но Аз ще направя тази вяра силна чрез големи изпитания. Но доверието, което имате в 

Мен, трябва да имате и в себе си, тъй като Аз ви дадох даровете, които носите в себе си. 

42 Скоро Моето провъзгласяване чрез човешкия интелект ще приключи и след 1950 г. вече 

няма да ме чувате чрез това провъзгласяване. Но няма да се обръщате към онези, които са били 

носители на гласове или дарове, за да Ме призовавате или да призовавате Моя духовен свят. Дори 

в най-голямото изпитание няма да се опиташ да не се подчиниш на Моята воля. 

43 Подгответе се, за да можете чрез силата на моите учения да предотвратите настъпването на 

много събития и да ги избегнете, доколкото това е моята воля. Но ако спите, тези изпитания ще 

трябва да дойдат и да затруднят работата ви. 

44 Колко много мъже и жени вървят по пътища, различни от тези, които съм очертал за вас, 

въпреки че имат същите дарби в душата си като вас. Ако тези мъже и жени намерят добър учител в 

твое лице, те ще научат причината за тези дарби и ще постигнат широко развитие в познаването на 

Моите учения. Но ако не намерят добър учител по пътя си, някои ще изпаднат в объркване, други 

ще използват дарбите си, за да ги разгърнат според собственото си въображение и воля, а трети ще 

станат оръдия на невидими сили, които може да са както тези на светлината, така и тези на мрака. 

45 Така че не спете, ученици, по отношение на изпълнението на мисията си. След 1950 г. ще ви 

дам време да размишлявате върху мисията си и в това размишление ще стигнете до съюза на 

знанието в моето учение. Благодарение на този съюз вие ще се изправите пред събитията и борбата. 

46 По този начин ви предупреждавам за всички изпитания и през последната година от Моето 

присъствие сред вас в тази проява ще ви говоря за всички опасности и ще ви кажа как да ги 

преминете. 

47 Чуйте какво ви казвам сега: в лоното на една велика Църква духовенството ще говори на 

човечеството за Светия Дух. Те ще говорят за Третата епоха. Те ще говорят за седемте печата. Те 

ще отправят призив към църквите, твърдейки, че ще изберат сто четиридесет и четири хиляди 

души и ще ги запечатат с белега, с който Аз съм отбелязал избраните по Моята воля. Но Аз ще 

наскърбя всички хора, ще се проявя чрез съвестта на човешките духовници и ще ги подложа на 

големи изпитания. 

Тогава ще знам кой от вас ще използвам, за да дам тези доказателства. Аз ще говоря чрез твоето 

посредничество със силата на убеждаване, която съм ти дал. 

48 Не са хората тези, които ще оповестят на човечеството откровенията на Светия Дух, защото 

във високите планове на Господ е само Той. 

49 Троично-Мариинската духовна доктрина не ви е била разкрита от никое човешко същество. 

Аз, Отецът, ви го съобщих още в Първата епоха чрез Моите пророци. Чрез Исус, "Словото" на 

Отца, Аз ви го съобщавам, обещавам ви го като едно не много далечно откровение. 

50 В тази Трета епоха, проявявайки Себе Си чрез човешкия интелект, Аз изпълних обещанието 

Си и разкрих скритите уроци. Не човек е този, който е дал дарбите на твоя дух; Аз ти ги поверих, 

когато излезе от Мен. 

51 Не човек е отбелязал символа на Троицата върху челата ви. Господ е този, който ви е 

белязал в духа. Не човек определи задачата ти, а моят всемогъщ глас. 
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52 Как Отец може да позволи на хората такова оскверняване и измама? Аз, жертвеното Агне, 

съм единственият достоен да отворя печатите на Книгата на мъдростта, Великата книга на живота, 

която съдържа съдбата на всички създадени неща. Аз, Алфата и Омегата на Божественото Слово, 

съм единственият, който може да ви разкаже съкровените откровения на Моята Божественост. Как 

бих могъл да позволя на светски мислещия и непочтен човек да пропилява Божествените уроци по 

свое усмотрение, за да заблуждава невежите и да се издига сред хората? 

53 Признаците на тези осквернения ще станат видими (дори сред вас), но това ще стане само за 

да се събудите вие, възлюбени хора. Сред хората ще излязат наяве знаци на оскверняване, фалшиви 

свидетелства, фалшиви чудеса; ще се появят фалшиви пророци, фалшиви прояви, които ще бъдат 

приписвани на моята Божественост. Но това ще бъде само доказателство за желанието за напредък 

на душите, за идването на Светия Дух, за изпълнението на моите пророчества и всички мои 

обещания. 

54 Не отлагайте времето на моето духовно пристигане сред хората, не бъдете пречка за моето 

проявление сред човечеството чрез вашите дела, като се подготвяте недостатъчно. Защото, въпреки 

че не сте Изкупителят, нито трябва да провъзгласявате, че ще спасите хората, нито пък сте 

единствените в това дело, вие сте били плодородната почва, която търпеливо е очаквала моето семе 

на спасението. Вие сте част от моите легиони от светлина, моите армии на мира и истината, които 

вече се борят в този момент за утвърждаване на мира. 

Но Аз ви подготвям, за да можете да изпълните мисията си на силен Израел, мисия, която 

никога не сте изпълнявали, но която трябва да завършите днес, за да можете да достигнете до дома 

на светлината, който ви очаква, от който ще видите други хоризонти, където ще упражнявате 

Моята справедливост и Моята любов и ще се издигнете до нивото на съвършенството, докато 

заемете мястото си в лоното на Бога. 

55 Дали това са фантазии, които ви предавам? Не, хора. На вас, човешките същества, давам 

морални наставления и ви дарявам с добродетели, за да живеете в любов и мир в домовете си, за да 

не бъде хлябът ви горчив. 

Учението ми носи благополучие, насърчение и напредък, но тази храна не е достатъчна за 

душата ви. На душата ви липсва по-висша храна, за да продължи пътуването си към безкрая след 

смъртта на земното тяло. За това пътешествие аз давам на душата учения, които изглеждат на 

човека като фантазии ─ дълбоки и непостижими уроци дори за най-будното въображение. 

Поверявам този ключ на душата ви, за да може тя да го използва, за да отвори всички врати, които 

среща по пътя си, и така да продължи пътуването си към духовното съвършенство. 

56 Моето учение съдържа всички учения. Той е "пътят, истината и животът". Затова трябва да 

го следвате във всички моменти от съществуването си. 

57 Отдайте на божественото най-висшето място в душата си, а на тялото - това, което му се 

полага. Дайте на Бога това, което е Божие, и на императора това, което е на императора! 

58 Когато се научите да бъдете праведни в живота си, стъпката ви ще бъде твърда, а 

съмненията и несигурността ще изчезнат. 

59 Когато настъпи времето на вашата проповед, когато изчезнат вашите слабости и излишни 

действия на поклонение ─ когато се занимавате само с това, което е необходимо и възвисяващо за 

душата ви, тогава ще имате повече време да практикувате моето дело. Тогава, когато по пътя си 

срещнете някого, който се нуждае от това, което притежавате, няма да се съмнявате като Тома, 

нито като Петър в момента на малодушието му, нито като Юда ще бъдете слаби пред суетата и 

изкушенията. 

60 Душата ти ми казва: "Учителю, защо ни сравняваш с тези необикновени души?" Но 

Учителят ви казва: "Вярно е, че моите ученици от Втората епоха бяха велики души, които работеха 

сред хората за техния духовен напредък ─ напредък, който хората от онова време не бяха 

постигнали, нито пък в настоящето. Но те бяха души като вас и също бяха хора като вас. Тяхната 

добродетел се бореше с несъвършенствата им, но душата им, която беше по-силна, преодоля 

човешките слабости и те се посветиха на практикуването на моите учения, постигнаха, 

благодарение на добродетелта и любовта си, точното спазване на моето учение, а примерът, който 

всеки от тях остави след себе си, беше достоен за Учителя, който ги наставляваше. 
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61 Вие също ще дадете велики примери, достойни за Учителя, който ви е говорил в тази Трета 

епоха. Съмнявате ли се в Мен и в себе си? Аз търпеливо ви чакам да тълкувате Моето Слово и 

искам вие също търпеливо да поучавате човечеството. 

62 Аз, най-търпеливият Учител, ти обяснявам ясно урока, който не си разбрал, и изпита, който 

не си знаел как да издържиш, поставям отново на пътя ти. Тогава, когато го преминеш, душата ти 

ще се почувства силна и ще Ми благодари. Тогава Учителят ще вземе Книгата на мъдростта и ще 

ви даде нов урок. 

63 Но щом тази книга бъде съхранена в храма на сърцето ви, Учителят ще ви каже: Вие вече не 

сте ученици, вие сте Учители. Отидете при човечеството, което не познава моите откровения, 

отворете пред него Книгата на мъдростта и поучавайте ближните си със същото търпение, с което 

Аз ви поучавах. 

64 Когато ви посочих недостатъците ви, това беше, за да ги поправите. Не забравяйте също, че 

когато отидете при ближните си и откриете същите недостатъци, те могат да бъдат поправени с 

търпение и любов. 

65 Проповядвал ли съм насилие в ученията си? Използвал ли съм камшик, за да те науча? Не, 

ученици, Аз ви простих с любов. Вие, мъжете: Имате ли вече търпение към спътника си? Съпруги: 

Бяхте ли търпеливи към съпруга си? И вие, съпрузите: търпеливи ли сте във възпитанието на 

децата си? Ако сте постъпили по този начин, значи сте постъпили като Мен. Ако не сте го 

направили, прощавам ви. Но Аз ще те изпитвам по време на твоя път през живота, докато не 

преминеш. 

66 Още веднъж ви оставям моето слово като семе на любовта. Когато го сеете, помнете, че 

дори материалното семе не покълва в момента на посяването му, още по-малко пък може да 

разцъфне и да даде плод. Всичко това изисква любов, заслуги и саможертва за отглеждането му. 

67 Почвата, която ви предоставям, е човешкото сърце, а семето е Моето откровение като 

Светия Дух. Посветете се на обработваната от вас нива, обичайте я, благославяйте я. Защото чрез 

вашия пример ще обучите нови работници, които заедно с вас ще бъдат сеячите на Третата епоха. 

68 Научете се да разпознавате моето учение. Къде можете да го откриете? В думите, изречени 

от носителя на гласа? Не, ученици. Имате моите указания за същността на тази дума. Ако сте в 

контакт с вашия Господ от дух на дух ─ как можете да разпознаете моя божествен глас? С гласа на 

духа си. Там Аз ще бъда вечно във вас и ще ви уча. 

69 Любовта ми ще накара и най-чувствителните струни на сърцата ви да затреперят. Но според 

съвестта си ще чуете Моя божествен концерт и мнозина от вас ще Ме видят в духовната форма на 

Исус. Трябва да ви обърна внимание, че видът на Исус не е най-съвършеният начин, по който ще 

Ме видите. Когато в миналото ви казах: "Всички очи ще Ме видят", ви дадох да разберете, че 

всички ще разберете истината, макар че трябва да ви кажа, че ще се огранича според развитието на 

всяка душа. Но когато се изкачиш по стълбата на съвършенството, със сигурност ще Ме видиш в 

цялата Ми слава. 

70 Сега не се опитвайте да си Ме представяте по какъвто и да е начин. Помислете: Ако вашият 

дух, макар и ограничен, е същност, е светлина ─ тогава каква форма би могъл да има Вселенският 

дух на вашия Господ, който няма нито начало, нито край? Оставете непостижимото в моята Книга 

на божествената мъдрост. 

Гледай и се моли, а след като човешката смърт освободи душата ти, Аз ще премахна за нея още 

една завеса в Моята безкрайна книга на откровенията, за да може тя да познае Отец и себе си ─ 

така че, когато достигнеш отвъдното, да се радваш на съзерцанието на един по-добър свят, един 

прекрасен свят, който те очаква, но който няма да е последният, в който ще живееш. 

71 Молете се, хора, молете се за човечеството. С вашата молитва или без нея, аз съм с всички. 

Но Аз желая молитвата за взаимна любов да разцъфти сред Моите деца. 

72 Аз посетих вашия свят и като видях нуждите ви, ви оставих дар от любов. Вие не сте искали 

да научите моя божествен език. Аз обаче познавам твоята, макар и да е несъвършена. 

73 Вървете твърдо по моя път и ще го намерите осеян с чудеса. Кой ви каза, че времето на 

чудесата е отминало? Не е ли вашето съществуване чудо на любовта? Нима не знаете каква 
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опасност заплашва вашата среда? Не знаете ли опасността, която заобикаля вашия свят? Защо не 

загивате? Защото чудото на любовта ви предпазва. 

74 Всичко, което ви заобикаля, е създадено от Мен като чудесно чудо на любовта, за да 

направя щастливи Моите много обичани деца. 

75 Времето на чудесата е вечно. Аз съм едно безкрайно чудо на любовта към всички мои деца. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 315 
1 Блажени са хората, които са се втурнали към призива на своя Господ. Моята книга се отваря 

пред вас, за да ви разкрие още един урок. Напътствията, които произлизат от Моя Дух, са същност 

и живот за твоите. Вземете и яжте от него, защото той е хлябът на вечния живот. 

2 В момента сея Моето учение в сърцето на тези слушатели и ще пожъна плодовете му в 

подходящото време. Словото Ми няма да се изгуби, защото го пазя в най-чувствителната част на 

твоето същество, която е духовната ти душа. 

3 Задоволете глада и жаждата си на тази трапеза на любовта. Забравете нещастието си и се 

насладете на страданието си, за да можете наистина да се насладите на тези моменти. 

4 Огънят на болката изпепелява сърцето ти и само кристално чистата вода на Моето Слово 

може да го угаси. Затова ви каня да Ме чуете, за да живеете и да си възвърнете душевното 

спокойствие. 

5 Да, хора, искам да ви направя притежатели на Моя мир, за да го разпространявате след това 

по пътищата и народите на земята. Аз ви призовах, за да ви подготвя и да ви направя вестители на 

Моето послание за мир. Помислете, че не сте единствените, които се нуждаят от Мен в този 

момент, а че цялото човечество, което ви заобикаля, жадува за любов и светлина. 

6 Не се страхувайте, ако не сте разбрани ─ моята светлина осветява всяко разбиране. Не 

виждайте в разнообразието от езици и вероизповедания непреодолими пречки за 

разпространението на моето учение. 

7 Вавилонската кула все още стои, но също толкова вярно е, че спиритуалистите се появяват в 

света и имат задачата постепенно да разрушат основите на тази кула на разделението, различията и 

високомерието. 

8 Искам да се научите да запазвате мира сред житейската борба, така че всички да 

продължите да възприемате този свят като един дом - дом, който ─ макар и временен ─ осигурява 

топлината и храната, от които всички се нуждаете, за да живеете. 

9 Все още не мислете за мира, който духовният живот може да ви даде, след като оставите 

този живот зад гърба си. Помислете за многото неща, които все още трябва да свършите на този 

свят. По-скоро се заемете с придобиването на възможно най-големи заслуги, за да бъдете достойни 

за един по-добър свят. И когато мислите за това, не се съмнявайте, че ще знаете как да използвате 

дните, които Моята милост ви дава на земята. 

10 Оставяйте следи от любов по пътя си през живота. Защото ако не го направите, няма да 

можете да влезете в царството на мира. 

11 Ако Ме обичаш, ако вярваш в Мен, ако искаш да Ми угодиш и да изградиш мирно бъдеще в 

душата си, тогава вземи със себе си това наставление, следвай го искрено и вярно. Когато това се 

случи, ще изпитате много голямо насърчение и просветление в цялото си същество, защото тогава 

ще Ме вземете за пример. 

12 След като борбата ви приключи, ще можете да чуете в сърцето си един безкраен, небесен 

глас, който ще ви каже: "Блажени сте вие, които чухте гласа ми в пустинята и повярвахте в него. 

Защото от този момент нататък имате съвършен идеал, който ви вдъхновява. Блажени са онези, 

които са успели да устоят на клеветите, побоите и униженията. Защото в крайна сметка ти си 

завладял земята, където ще лекуваш всичките си рани. 

13 Пазете словото Ми, о, благословени хора ─ помнете, че то трябва да бъде здравата основа 

на новата кула, която хората ще трябва да изградят. Но не кулата, която символизира човешкото 

високомерие, нито тази, която не вярва в божествената сила и справедливост, а нематериалната 

кула, която символизира духовното извисяване, любовта, милосърдието и хармонията между 

хората. 

14 За да ви помогна в духовното ви развитие, беше необходимо да установя контакт с този 

народ тук чрез човешкия интелект, за да ви напомня за Моя закон, да ви обясня Моето слово и да 

определя вашата мисия. 

15 Законите, нормите и съветите, които съм ти поверил, за да знаеш как да направляваш 

стъпките си, когато Моето Слово вече не е с теб. Този закон и тези норми, които са дадени на 
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човечеството чрез човешката способност за разбиране, ще послужат на хората, на които съм дал 

духовни дарби, да знаят как да ги използват правилно и по този начин да избегнат объркването на 

себе си и на своите ближни. 

16 Казвам ви отново, че духовният ви ден няма да бъде тъжен. Ако всички вие знаете как да 

обедините различните дарби и мисии, които съм ви поверил, ще създадете съюз, който ще бъде 

непобедим в изпитанията, защото всички ще се покажете силни и ще се насърчавате взаимно в 

борбата за достигане на Обетованата земя. 

17 Светът не беше готов в сегашното време да Ме очаква така, както израилтяните Ме 

очакваха в онази Втора епоха. Великите ми пророци бяха обявили Месията, Спасителя, Божия Син, 

който ще дойде да освободи потиснатите и да просвети света със светлината на Словото. Колкото 

повече страдаха хората, толкова повече копнееха за идването на Обещания; колкото повече пиеха 

от чашата на унижението и потисничеството, толкова повече копнееха за присъствието на Месията 

и навсякъде търсеха знаци, които да им говорят за близостта на идването на техния Спасител. 

18 От поколение на поколение и от родители на деца се предава божественото обещание, което 

кара избрания от Господ народ да бди и да се моли дълго време. 

Най-накрая дойдох при Моя народ, но не всички успяха да Ме разпознаят, въпреки че всички 

Ме очакваха: някои го направиха по духовен начин, а други - по материалистичен. 

Но чистотата и любовта на онези, които усещаха присъствието Ми, виждаха небесното царство 

в светлината на Моето Слово и вярваха в Моето проявление, бяха достатъчни за Мен. Достатъчни 

Ми бяха онези, които Ме следваха вярно и виждаха в Мен своя духовен Изкупител, защото именно 

те свидетелстваха за Моята истина, след като си отидох от този свят. 

19 Макар че посланието ми беше предназначено за всички народи на земята, призивът ми 

стигна до сърцето на избрания народ, за да може впоследствие той да стане изразител на моето 

слово. Въпреки това хората не само усещаха моето присъствие, но и в други народи успяваха да 

открият знаците на моето идване и да усетят времето на моето присъствие на земята. 

20 Когато обявих на света, че съм Месията, и Моето Слово започна да подхранва сърцата като 

поток на живота, навсякъде се появиха глад и мизерия на тялото и душата. Единствено светлината 

на надеждата поддържаше този народ, тъй като дори поклонението на Бога бе осквернено и 

превърнато в поредния идолопоклоннически култ. 

21 Глад, жажда, болести, робство, объркване, проказа, тъмнина, мизерия - това е бремето, 

което императорът е стоварил върху плещите на Божия народ. Ето защо Месията е бил жадуван, 

ето защо е бил очакван от ден на ден, и когато моето Слово достигна до сърцата и им говори за 

любов, за справедливост, за братство и за свобода, множествата ме последваха. 

Когато ръката ми докосваше болните и ги караше да почувстват мир и божествена утеха, те 

викаха по улиците и площадите, за да свидетелстват, без да могат да се владеят, че аз съм 

обещаният Христос, обявеният Месия. 

22 Но сега, в това Трето време ─ какви хора Ме очакват? Кой е гледал и се е молил в очакване 

на изпълнението на Моето обещание? Много малко. Защото вместо да вземете за пример хората, 

които предаваха знанието за пророчествата от поколение на поколение, вие направихте точно това: 

заличихте словото Ми с течение на времето. 

Но знайте, че в Моето слово, което дадох през Втората епоха като Исус, обещах да дойда 

отново, като по този начин потвърдих думите на пророците от предишните времена, които не само 

говореха за Моето идване като човек, но също така обявиха Моето идване в духа на това време, в 

което сега живеете. 

23 Знаменията, които щяха да говорят за Моето завръщане, както и доказателствата за Моето 

присъствие сред хората, бяха записани и всички те се сбъднаха. Защо тогава светът не Ме очаква? 

В момента човечеството прелива най-горчивата чаша от всичко, което е изпило в света. Защо 

тогава не Ме е потърсил и не Ме е призовал? Защото материализмът му е достигнал такава степен, 

че Ме е изключил от живота си, изгонил Ме е от сърцето си. Защото дори смирените не са сред 

онези, които са се поклонили пред своя Господ, за да се молят и да се подчинят на волята Му. 

24 Днес мъжът се чувства страхотен, знаещ, силен, властен и независим. Той притежава 

светлината на науката ─ защо трябва да копнее за светлината на духа? Той владее силите на 
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природата ─ така че защо да очаква от Мен да дойда да го освободя от враговете му, след като той 

може да го направи с оръжията си? 

25 Човечеството беше духовно заспало по времето, когато изпълних обещанието си да се върна 

при вас. Нито един човек не беше буден и не Ме очакваше. И помнете, че в Първата епоха 

обещанието за Месията беше за един народ, но обещанието за Моето завръщане беше за всички 

народи. 

26 Истина ви казвам, моята светлина вече е поела пътя си като светкавица от изток до запад, 

без светът да знае за това. 

27 Словото Ми дойде при вас и събуди и изненада необразованите хора, които не знаеха 

причината за Моя призив да използват интелекта си и да предадат новото Ми послание на света. 

28 Когато това послание бъде завършено, Аз вече няма да говоря чрез тези посредници, а ще се 

проявявам незабележимо в душите. Но словото Ми, отпечатано в сърцата на онези, които са го 

чули, и записано в нова книга, ще бъде донесено на народите и нациите по света като семе на мира, 

като светлина на истинското познание, като лек за всяко зло, което измъчва тялото и душата на 

хората. 

29 Словото Ми няма да достигне до сърцата, когато пратениците Ми го пожелаят, а когато това 

е Моята воля. Защото Аз ще бъда този, който бди над семето Ми, който подготвя почвата му и 

проправя пътя му. Аз съм този, който ще я остави да достигне до хората, нациите и семействата 

мъдро и в подходящото време. Тя ще дойде, когато вече е очаквана, когато сърцата са в очакване, 

защото помнят обещанията ми, когато са се събудили от дълбокия си сън на самонадеяност, 

високомерие, материализъм и суета. 

30 Вие, хората, които сте се събрали около проявлението на Моето Слово: Тъй като не знаехте 

как да бдите в очакване на моето идване, поне разберете стойността на моето дело, като 

разпознаете безкрайната любов, с която дойдох при вас, за да ви кажа: Тъй като не очаквахте моето 

завръщане, поне бъдете будни от сега нататък, като се молите и просите за спасението на света. 

31 Аз ви потърсих, за да направя всеки от вас Мой ученик, да ви оставя в наследство Моето 

Слово, което е вечно семе, и след като пося във вас Моето собствено семе и го подхранвам, да ви 

изпратя като Мои представители в други страни, за да донесете този дар на любовта на всички 

ваши ближни. 

32 Жадувам за вярата и одухотворяването на моите деца. Дадох ви дух, който е част от Мен и 

ви прави по-висши от останалите същества, населяващи този свят. 

Човекът ми прилича заради качествата и добродетелите, с които съм го надарил. Дадох ви 

всичко, за да живеете живот, богат на дела на любов и милосърдие. 

33 Не крийте моето учение от страх да не бъдете отхвърлени. Ако се подготвяте почтено, ако 

спазвате Моите закони, кой би могъл да ви упрекне? Моите учения ви водят към най-висшия морал 

и духовност и вие можете да живеете в мир с онези, които изповядват вярата си под други форми, 

както и с онези, които принадлежат към други раси или класи. Искам само да изразите печата на 

най-чистата духовност, за да бъдете признати за ученици на това дело. 

Затова не се чувствайте нито по-големи, нито по-малки от вашите ближни, а чувствайте 

задължението да им помагате, като им носите Моето Слово, за да могат и те да станат Мои 

ученици. 

34 Дадох ви Земята, за да я владеете всички еднакво, за да живеете в мир и да я използвате като 

временен дом, в който да развивате способностите си и да подготвяте душата си да се издигне в 

новия си дом. 

Казах ви: "В дома Господен има много обиталища." Ще се запознаете с тях, докато напредвате 

нагоре. Всеки от вас ще се приближава все повече към Мен и тези "жилища" ще бъдат достигнати 

от вас според делата ви. Защото всичко е подчинено на божествения ред и справедливост. 

35 Никой няма да може да спре стъпката ви от един етап към следващия и в края на всеки от 

тях ще има радост и празник във вашия дух, а също и в моя. 

36 Така ви подготвям, за да разберете, че пътят, който трябва да извървите, е дълъг, и да не се 

задоволявате с първите си дела, мислейки, че те ще ви отворят вратата към онези домове. 
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Също така ви казвам, че е красиво и удовлетворяващо за душата да стигне до края на един етап 

и да спре, за да съзерцава изминатия път с неговите големи битки, дни на горчивина и часове на 

покой, след като е преодоляла безброй препятствия. В края на краищата има триумф, награда и 

праведност, които блестят около вас, и Духът на вашия Отец ─ присъстващ, славен, благославящ 

детето, оставящ го да си почине в Неговата гръд, където то се подготвя за следващия етап, и така 

преминава от един към друг, докато накрая достигне най-висшето изпълнение, за да живее вечно с 

Мен. 

37 Засега изпълнете съдбата си на земята. Носете мир там, където цари раздор ─ обичайте там, 

където цари омраза, и бъдете милосърдни там, където цари егоизъм. Щом стигнете до края на този 

път, ще ви върна с лихвите това, което сте дали на вашите ближни. 

38 Това е Моето просто и ясно Слово, което е достъпно за вашите умове. Радвам се на вашата 

отдаденост и внимание. Виждам във всеки от вас желанието да следвате Моето учение, да се 

обновявате, да се усъвършенствате и да създадете здраво духом и телом семейство, което да се 

обича, да се признава и да се слива в една душа, която да изпраща светлина, сила и мир на 

човечеството. 

39 Светлината на моята Божественост е във всеки дух като най-висш дар, който Отец е дал на 

децата си като наследство. Затова ти си най-висшият сред всички мои създания, тъй като имаш в 

себе си светлината на Духа, която ти позволява да разбереш кой си, от кого си произлязъл, каква е 

съдбата ти и накъде отиваш. 

40 Сега душата ви живее във време на по-голяма светлина, в което трябва да направи крачка 

напред, в която ще се издигне в по-голяма степен към Мен, който съм целта на вашето 

усъвършенстване и одухотворяване. 

41 Стълбата, която Яков е виждал в сънищата си, днес се издига лъчезарно пред всяка душа, 

приканвайки я да се изкачи и да научи тайните, които хората не са успели да разгадаят. 

42 Сега е време на яснота за душата и за човешкия интелект, когато ще можете да откриете 

съдържанието, същността или смисъла на всички онези откровения, които вече са ви били дадени в 

миналото, но които не сте могли да разтълкувате правилно, защото са ви били дадени чрез 

символичен език или в притчи. 

43 Липсата на одухотворяване на човечеството е причината интелектът да не разпознае 

истината, скрита във всяка от думите или фигурите, съдържащи се в божествените послания. 

Затова човечеството е приело, че всичко, което трябва да направи, е да вярва, дори и да не разбира. 

Сега ви казвам, че не съм тайна за никого, че тази "тайна" се създава от липсата на извисяване на 

душата ви, от липсата на молитва, от липсата на милосърдие и смирение. 

44 Аз изобщо не мога да бъда тайна, защото съм навсякъде и се показвам открито във всичко, 

което съществува и ви заобикаля. Но ако упорито твърдиш, че не Ме виждаш, ако затваряш очите 

си, когато ти се показвам, или бягаш от Мен, когато те призовавам, Аз ще трябва да остана 

непроницаема тайна за теб. 

45 Знаете ли какво е значението на стълбата, която Яков вижда в сънищата си? Тази стълба 

представлява живота и развитието на душите. 

В момента на откровението тялото на Яков е заспало, но душата му е била будна. Той се е 

издигнал към своя Отец с молитва и когато душата му е навлязла в областите на светлината, е 

могла да получи небесно послание, което е щяло да остане като свидетелство за духовни 

откровения и истини за неговия народ, който е цялото човечество. Защото "Израил" не е земно, а 

духовно име. 

46 Яков видя, че стълбата стои на земята, а върхът й се допира до небето. Това показва пътя на 

възходящото развитие на душата, което започва на земята с тялото от плът и завършва, когато 

душата обедини своята светлина и същност с тази на своя Отец, далеч от всякакво материално 

влияние. 

47 Патриархът вижда ангели да се изкачват и слизат по тази стълба. Това символизираше 

непрестанното раждане и смърт, постоянното идване и заминаване на душите в желанието им за 

светлина или със задачата да се изкупят и пречистят, за да се издигнат малко по-високо при 

завръщането си в духовния свят. Това е пътят на развитие на душата, който води до съвършенство. 
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Ето защо Яков вижда на върха на стълбата емблематичната фигура на Йехова, която показва, че 

Бог е целта на твоето съвършенство, на твоя стремеж и върховната награда на безкрайното 

блаженство ─ наградата за тежките борби, дългите страдания и постоянството, за да достигнеш 

лоното на Отца. 

48 Душата винаги намира в ударите на съдбата и изпитанията възможност да придобие 

заслуги, за да се издигне. Стълбата на Яков винаги е била символизирана от всяко изпитание, което 

ви е приканвало да изкачите още едно стъпало. 

49 Това беше велико откровение, о, ученици, защото в него ви се говореше за Духовния живот 

във време, когато пробуждането на душата за поклонение на Божественото, Високото, Чистото, 

Доброто и Истинското едва беше започнало. 

50 Това послание не би могло да бъде предназначено само за едно семейство, нито дори за 

един народ; неговата същност е духовна и следователно има универсално значение. Точно поради 

тази причина гласът на Отца говори на Яков: "Аз съм Йехова, Бог на Авраам и Бог на Исаак. 

Земята, в която си, ще дам на теб и на потомството ти, и това потомство ще бъде многобройно като 

земния прах. Ще се разпространиш на запад и на изток, на север и на юг, и всички земни племена 

ще бъдат благословени в теб и в твоето потомство." 

51 Това послание може да ви се стори маловажно, но то е безкрайно дълбоко по своето 

духовно съдържание. Но как хората биха могли да открият духовното му значение, след като не му 

придават никакво значение, след като избягват всеки знак или духовно откровение? Аз самият 

трябваше да ви дам тълкувание на посланието, което ви дадох в друго време, когато пробуждането 

на душата в света едва започваше, за да ви насърча в мисията ви. 

52 Ден след ден се появяват знаци и се случват събития, които ви говорят за края на една 

епоха. 

53 Човешката наука е достигнала предела, до който човекът може да я доведе в своя 

материализъм. Защото науката, вдъхновена от духовния идеал за любов, доброта и съвършенство, 

може да стигне много по-далеч, отколкото вие сте я отвели. 

54 Доказателство, че вашият научен прогрес не е мотивиран от взаимна любов, е моралният 

упадък на народите, братоубийствените войни, гладът и мизерията, които царят навсякъде, 

невежеството в духовната област. 

55 Изпълнени с високомерие, великите нации се издигат, хвалят се с мощта си, заплашват 

света с оръжията си, гордеят се с интелекта и науката си, без да осъзнават крехкостта на фалшивия 

свят, който са създали; защото едно леко докосване на моето правосъдие ще бъде достатъчно, за да 

изчезне този изкуствен свят. Но ръката на самия човек ще бъде тази, която ще унищожи 

собственото му дело; неговият интелект ще измисли начин да унищожи това, което е създал преди. 

Ще се погрижа да останат само онези човешки дела, които са донесли добри плодове на човека, за 

да могат да бъдат използвани в полза на бъдещите поколения. Но всичко, което служи на користни 

или егоистични цели, ще бъде унищожено в огъня на моя неумолим съд. 

56 Върху руините на света, създаден и разрушен от материалистичното човечество, ще се 

издигне нов свят, чиито основи ще бъдат опитът и чиято цел ще бъде идеалът за възходящо 

развитие на душата. 

57 Представете си напредъка на едно човечество, чийто морал произтича от духовността; 

представете си едно човечество без граници и национални особености, което братски споделя 

всички средства за живот, които земята дава на своите деца. Опитайте се да си представите как би 

изглеждала човешката наука, ако нейният идеал беше любовта един към друг, ако човек 

получаваше знанието, което търси, чрез молитва. Помислете колко приятно ще Ми бъде да 

получавам поклонението на любовта, вярата, послушанието и смирението от хората през целия им 

живот, без да им се налага да прибягват до обреди и външни форми на поклонение. 

58 Само това ще бъде животът за хората, защото в него те ще дишат мир, ще се радват на 

свобода и ще се хранят само с това, което съдържа истината. 

59 Съществуването, което водиш на Земята, има повече характер на смърт, отколкото на 

живот. За мнозина тя е ад, затвор, плен, изгнание. В него човек не познава мира и не може да се 
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наслади на свободата. Нито в тялото, нито в душата има здраве, нито радости, които да 

компенсират поне малко толкова много болка. 

60 Но вие се опитвате да изглеждате щастливи. Мислите как да прикриете постоянните си 

неуспехи. Слагаш усмихната маска на лицето си, за да се преструваш, че си щастлив, и се хвалиш 

със силата и смелостта си в живота, за да скриеш страха си от бездната, която си отворил под 

краката си. 

61 В миналото земята е била долина на сълзите, а сега е долина на кръвта. Какво ще бъде утре? 

Бойно поле от димящи руини, над които е преминал огънят на съда, поглъщащ греха и повалящ 

високомерието на хората без любов, защото са пренебрегнали душите си. 

62 По същия начин търговците на наука ще бъдат изхвърлени от храма на мъдростта, защото 

са осквернили истината, като са се възползвали от светлината. 

63 За какви бъдещи времена ви говоря сега? Вие не знаете, а и Аз няма да ги определя по-

точно, защото събитията ще ви говорят все повече за изпълнението на Моето Слово. 

64 Докато на едни казвам да съберат всички плодове на делата си, за да ги унищожи огънят, на 

други казвам да съберат семето си и да го пазят, за да може, когато денят на съда свърши, това семе 

да продължи да се размножава като семе на живота. 

65 В Моето учение от този ден ще ви кажа, че "Моето Слово" се е завърнало, за да просветли 

това човечество, за да може то да се събуди и да се издигне до духовност. 

66 Представата на хората за Мен е много ограничена, познанията им за духовното са много 

малко, а вярата им - много слаба. 

67 Религиите дремят в многовековен сън, без да направят крачка напред, а когато се събудят, 

са развълнувани само в себе си и не смеят да разчупят кръга, който са си създали чрез своите 

традиции. 

68 Именно смирените, бедните, простите и невежите ще напуснат този кръг в желанието си за 

светлина, за чиста духовна среда, за истина и напредък. Те са тези, които ще бият камбаната и ще 

се събудят, когато усетят, че в Епохата на одухотворяването настъпва времето на моите нови 

откровения. 

69 Хората искат да открият тайната на духовния живот ─ онова съществуване, в което трябва 

да влязат безвъзвратно и което искат да опознаят именно поради тази причина. 

70 Хората питат, молят, просят за светлина от милосърдие, защото чувстват нужда да се 

подготвят; но в отговор на всичко им се казва, че духовният живот е тайна и че желанието да се 

вдигне завесата, която го покрива, е самонадеяност и богохулство. 

71 Истина ви казвам: жадните за истина и светлина няма да намерят в света извор, чиито води 

да утолят жаждата им. Аз ще бъда този, който ще изпрати от небето онази вода на мъдростта, която 

душите копнеят да пият. Ще направя така, че Моят извор на истина да се излее върху всеки дух и 

всеки ум, така че "тайните" да бъдат унищожени. Защото ви казвам още веднъж, че не Аз се 

прикривам с тайни за хората, а вие ги създавате. 

72 Вярно е, че винаги ще има нещо в баща ви, което никога няма да узнаете, като се има 

предвид, че Бог е безкраен, а вие сте само частици. Но това, че не знаете кои сте във вечността, че 

сте непроницаема тайна за самите себе си и че трябва да чакате да влезете в духовния живот, за да 

разберете това, не е предписано от Мен. 

73 Вярно е, че в миналите времена не са ви говорили по този начин, нито пък са ви канили да 

проникнете в светлината на духовното познание, но само защото човечеството в миналото не е 

изпитвало спешната нужда да знае, която изпитва днес, нито пък е било духовно и интелектуално 

способно да разбере. Макар че винаги търсеше и се взираше, това беше по-скоро от любопитство, 

отколкото от истинско желание за светлина. 

74 За да могат хората да намерят пътя, който ги води към тази светлина, и да могат да приемат 

водата от извора на живота и мъдростта, те трябва първо да се откажат от всяко външно 

поклонение и да премахнат от сърцата си всякакъв фанатизъм. Тогава, когато започнат да усещат в 

сърцата си присъствието на живия и всемогъщ Бог, те ще почувстват как от най-дълбоката част на 

тяхното същество се надига нова, непозната преданост, изпълнена с чувство и искреност, с 

възвишеност и сърдечност, която ще бъде истинска молитва, разкрита чрез Духа. 
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75 Това ще бъде началото на издигането му към Светлината, първата стъпка по пътя към 

одухотворяването. Ако Духът може да разкрие на човека истинската молитва, Той ще може да му 

разкрие и всички способности, които той притежава, както и начина, по който да ги разгърне и да 

ги насочи по пътя на любовта. 

76 Вие все още живеете във време, когато се нуждаете от книгите, съдържащи свидетелства за 

моите проявления, за да се учите от тях или за да могат онези ваши събратя, които знаят повече, да 

ви предадат своето знание. Но вие не смятате, че наближава времето на интуитивните, на онези, 

които говорят чрез вдъхновение, на онези, които получават светлина в молитва, на онези, които, 

без да са учили на земята, имат повече знания от учените. 

77 Моето проявление и това на Моя Духовен свят чрез този беден, невеж и необразован народ 

е доказателство за това, което ви казвам ─ началото на епоха, която ще завърши с проявленията от 

Дух на Дух. 

78 Скоро човечеството ще се движи към тази цел без никакви пречки, които биха могли да му 

попречат да постигне най-висшите си духовни стремежи. 

Всеки човек има свещеното право да узнае истината и никой не може да застане на пътя му, 

защото Аз съм този, който го очаква на последния край на пътя, за да го прегърна с безкрайна 

любов и да му покажа цялата красота, която вечността е приготвила за всеки един от онези, които 

копнеят за нея с любов ─ за всички онези, които жадуват и жадуват за истината. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 316 
Моят мир да бъде с вас! 

1 Ученик: Ето ме отново сред вас като Учител. Моят Дух получава призива ви и веднага чува 

молбата ви и ви изпраща своя Вселенски лъч, за да ви обгърне със своята Светлина. 

2 Обръщам се към подготвените умове, за да ви дам Моите наставления. Но не само 

носителите на глас получават Моето Присъствие ─ не, Аз съм с всички Мои деца, от детето ученик 

до ученика. В този момент всички те усещат присъствието на Светия Дух. 

3 Всъщност не само вие Ме чувствате. От всички точки на вашия свят душите на моите деца 

се надигат в желание да се обърнат към най-добрия от всички лекари, за да получат от Него ласки, 

лечебни балсами и укрепване. 

Тъй като сега е времето за проявление на Моя Дух сред човечеството, Аз се чувствам сред 

всички Мои деца. Аз ограничавам Себе Си и позволявам да се види според развитието на всеки 

един, като по този начин разпалвам вярата и любовта на Моите ученици. 

4 Третата епоха е напълно настъпила за човечеството. Изминаха около 2000 години, откакто 

ви дадох Словото Си, но въпреки изминалото време това Учение все още не е признато от цялото 

човечество, защото не съм обичан от всички Мои деца. Но всички се покланят на Мен, всички 

търсят един Божествен Дух, който е Мой. Но Аз не виждам единство между хората, не виждам 

сред тях еднаква вяра, еднаква възвишеност и познание и затова идвам като Светия Дух, за да ги 

обединя в Мен, да ги усъвършенствам с Моето учение за истината, с Моето неизменно Слово, с 

Моя Закон за любовта и справедливостта. 

5 По-голямата част от това човечество нарича себе си християнско, но Учителят ви казва: Ако 

беше истински християнин, той вече щеше да е победил останалото човечество със своята любов, 

със своето смирение и мир. Но моето учение, оставено като завещание във Втората епоха, не е в 

сърцето на човечеството, не живее и не процъфтява в делата на хората. Тя се пази в прашни книги, 

а Аз не съм дошъл да говоря на хората чрез книги. Вместо книга ви донесох живота си, словото си 

и делата си, страданията си и смъртта си като човек. Причината, поради която по-голямата част от 

човечеството, което нарича себе си християнско, няма мира и благодатта на Христос, е следната: 

защото хората не Го вземат за пример, защото не живеят според Неговото учение. 

6 Царството на беззаконието е завладяло човечеството, защото хората пренебрегват моите 

откровения. Но сега идвам в Третата епоха, за да им припомня уроците си от миналите времена. 

7 Защо царството на несправедливостта преобладава в наши дни? Защото виждам като 

управници онези, които трябва да бъдат слуги, а онези, които трябва да бъдат господари в любовта 

и смирението, виждам като "роби". 

8 Онзи, който краде и мами лекомислието на другите, се оказва богат, а насилственият 

владетел е възхваляван и заобиколен от ласкатели. Онзи, който се опетнява с човешка кръв, се 

издига на висок престол, а онези, които са жертви на човешка жестокост, се унижават. 

9 Ето как виждам живота ви, човечеството. Виждам много институции с красиви имена, но от 

тях не струи истинност, любов или милосърдие. Виждам духовници, които се издигат в лоното на 

секти и църкви и казват на паството си: "Правете добро". Но истина ви казвам: Единственият, 

който може да каже: "Правете добро", съм аз. Защото само аз ви правя добро. Нека хората винаги 

да казват: "Нека правим добро". 

10 Не виждам нито истинност, нито искреност, защото хората са се оставили да бъдат заразени 

от злото, което цари. И все пак има хора, които са останали верни на Моя закон и са страдали, без 

да се отклоняват от пътя, който Моята любов им показва. 

11 Чрез тези, които са останали верни на Моя закон въпреки обкръжаващата ги среда, Аз 

казвам на страдащите: Упорствайте в доброто, помнете и живейте по Моите примери от минали 

времена и ще преодолеете човешките слабости. 

12 Много уроци ви разкрих през Втората епоха и това учение беше подготовката, която ви 

дадох за Третата епоха, тъй като душата ви не можеше да се издигне до Мен. Аз дойдох при вас в 

Исус, родих се, страдах и умрях като човек. Чрез Моята жертвена смърт Аз отворих за теб вратите 

към висшите светове, за да може душата ти, събудена от съня си, да се издигне към Мен. Отворих 
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пред вас Книгата на седемте печата, великата Книга на живота, и наистина, казвам ви, чрез Моята 

жертвена смърт от любов към човечеството тогава разпечатах петия печат. 

13 Днес не идвам при вас като човек, а като Светия Дух, за да ви уча, така че да постигнете 

проявлението от дух към дух. За да може обаче това проявление да достигне своето съвършенство, 

Аз започнах да се проявявам чрез човешкия интелект. Но това проявление ще приключи през 1950 

г. и тогава тези ученици ще станат ученици и ще общуват от дух на дух със своя Учител. Въпреки 

че в Моите очи те са Мои ученици, в очите на хората те ще бъдат добри учители. 

14 Днес ви подготвям така, както го направих във Втората епоха. Вие и те сте едно и също, вие 

сте ученици и свидетели на Моето учение. 

15 Изпитанията са ви обсадили по пътя ви. Но дори и да срещнете препятствия по пътя си, 

няма да Ми обърнете гръб, няма да се отречете от Мен, защото бяхте свидетели на обещанието Ми 

да се завърна и видяхте как то се изпълни в този момент. 

16 В Моето проявление можете да откриете същите учения като тези от Втората епоха; но в 

тази епоха чрез светлината на Моя Свети Дух ви разкрих непостижимото и в диалога на Духа с 

Духа ще продължа да ви разкривам нови и много велики учения. Цялото съдържание на Шестия 

печат ще ви разкрия в тази епоха на откровение, която ще ви подготви за времето, когато ще 

разпечатам Седмия печат. Така ще опознавате все повече и повече "Непостижимото"; така ще 

откриете, че духовният свят е домът на всички души, безкрайният и прекрасен дом на Отеца, който 

ви очаква в отвъдното, където ще получите наградата за делата, които сте извършили с любов и 

милосърдие към вашите ближни. 

17 По това време душата ви е наситена с моите откровения ─ независимо дали ги е получила 

чрез носителя на гласа, или благодарение на духовните си дарби. 

18 Това е времето, когато вие ─ тъй като не намирате брат сред хората, който да ви напътства, 

да ви съветва и да ви служи за опора ─ идвате при Мен, защото Аз съм Божественият кръстоносец, 

който ви издига в ударите на съдбата и ви утешава. 

19 Благодарение на спиритизма вие разбрахте какво означава духовно обезщетение във вашата 

съдба, а следвайки моите учения, вие прониквате в бъдещето според моята воля и смятате, че 

изпитанията, които ви сполетяват по пътя ви, са сигнал за събуждане, ако не бдите и не се молите. 

20 Съвестта ви е съдията, който не спи и винаги ви съветва да се застъпвате за ближните си и 

за себе си. 

21 Защо хората носят нещастие и разруха на народите? Защо не уважават своя живот и този на 

съседите си? Поради липса на духовно развитие, защото са се отдалечили от изпълнението на Моя 

закон. 

22 Бихте ли могли в момент на насилие да грабнете убийствено оръжие, за да убиете свой 

съгражданин? Не, ученици, никой от вас не се чувства способен да го направи, дори и да го 

подложа на тежко изпитание. Защо? Защото знаеш, че съдбата на всяко създание е предопределена 

да намери своето осъществяване и своя час да се върне при Мен. 

Спомняте си за обезщетението, което ви очаква, ако се опетните с човешка кръв, и този страх от 

моята присъда ви кара да уважавате живота на ближния си и да искате всички да изпитват същото 

уважение. 

Отец ти казва: Днес царуването на беззаконието е в своя най-голям разгар. Но спиритуализмът, 

който е откровение на Светия Дух, няма да остави нито едно кътче на света без Неговото 

присъствие и след като моето учение пусне корени в сърцата на хората, моето царство на 

справедливостта ще се възцари сред всички хора с добра воля. 

23 Когато това божествено откровение бъде разбрано правилно от всички, няма да има повече 

самоубийства и убийства, никой няма да отнема собствения си живот, а още по-малко този на 

ближния си. Човек ще има цялостно познание за всички свои начини на действие. Но преди това 

ще продължа да го изпитвам и както ви съобщих Моите наставления чрез човешката способност за 

разбиране, така и Аз, "Словото", ще знам как да се направя чуваем и разбираем за всички Мои 

деца. 

24 Тъй като във Втората епоха ви казах, че всяко око ще Ме види, ще изпълня обещанието Си 

към вас, като позволя на всички хора да Ме видят и почувстват в цялата Ми истина. 
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25 Ето защо Учителят постоянно ви повтаря, че мисията ви да разпространявате моето учение 

няма да е трудна, а още по-малко невъзможна. Защото земята е станала плодородна, а вие, като 

добри работници, всеки ден ще се учите да я обработвате по-добре. Знайте обаче, че вие няма да 

сте единствените пратеници или носители на моето учение. По това време духовният свят също 

изпълнява своята мисия сред човечеството. Заедно с вас вашите братя и сестри ще станат пионери 

на моето учение за идните поколения. 

26 Посредством природата вие сте имали знаци за моето идване по това време. В момента 

давам знаци на човечеството и събуждам вниманието на учените. Защото през тази 1950 г. ще 

разтърся сърцето на всички мои деца. Мнозина ще се заблудят от тези изпитания, но други ще се 

събудят и след тези събития Аз ще дойда като Светия Дух и ще им кажа да потърсят моите 

ученици, които притежават моите откровения за тази Трета епоха. 

27 Ако те допуснат грешки като начинаещи, Аз, като съвършен Учител, ще им простя и ще им 

дам с ваше посредничество Моите наставления за подготовката, която ви поверявам сега чрез 

човешката способност за интелект. Тогава, когато видя, че всички вие прониквате с любов в 

духовния смисъл на Моите учения, ще ви изненадам, като ви направя велики откровения, и пълни с 

радост ще Ми кажете: "Учителю, Твоята мъдрост наистина няма край." 

28 Упорствайте в доброто, ученици, които няма да ви разочароват. Истина ви казвам, че когато 

влезете в отвъдното, ще намерите при Мен реколтата от добрите си дела. Тогава ще усетите колко 

красива е наградата ви. 

Засега не знаете какъв ще бъде той, нито се опитвате да си го представите. Казвам ви само: 

Гледайте и се молете. Посей семената на любовта ми с думи, с погледи, с молитви. Тъй като 

милосърдието се разпространява под различни форми, действайте по този начин с ближния си. 

Истина ти казвам, че мисълта ти, че искаш спасение, ще Ми бъде достатъчна, за да направя 

желанието ти Мое и да дам на нуждаещите се според Моята воля. 

29 Така ще ви видя, о, ученици на Светия Дух ─ като пратеници на мира, като лекари на тялото 

и душата, като сеячи на божествени качества. Никога няма да престанеш да сееш утеха, балсам и 

мир. По този начин ще изпълните мисията си до края на работния ден. Твоето дело ще бъде 

увенчано с моята божествена ласка, а аз ще направя душата ти силна с вечните празнични одежди 

на моята благословия. 

30 Сега вие получавате последните ми уроци чрез човешкия ум и в тях ви моля за единение 

след 1950 г. Когато вече няма да имате това проявление, кой ще заеме моето място? Кой ще чуе 

гласа си и ще ви напомни за учението на Божествения Учител? Ще ви обземе страхопочитание и 

страх, дори гласоподавателите, чрез които ви дадох наставленията си, ще изпитат страх, дори 

лидерите на общността, които познават своите общности, ще се осмелят да ви дадат думата ми. 

Какво ще правите тогава, ученици? 

31 Хора: Сега ще говоря за онези, които някога останаха в света, за да свидетелстват за Моето 

слово: Моите ученици от Втората епоха. 

32 Исус вече не беше там, апостолите на Неговата истина бяха на мисионерски пътувания, 

влизаха в градовете, посещаваха домовете, пишеха на своите далечни братя и сестри. 

33 Божественото Слово, подобно на нова зора, започва да осветява живота на човечеството и 

разсейва мрака, в който хората са живели. 

34 Моето учение, от устата и в делата на моите ученици, беше меч на любовта и светлината, 

който се бореше срещу невежеството, идолопоклонството и материализма. Викът на възмущение 

се издигаше от онези, които виждаха близката смърт на своите митове и традиции, докато в същото 

време химн на възторг се издигаше от други сърца заради светлия път, който се откриваше за 

надеждата и вярата на жадните за истина и обременени от греха. 

35 Онези, които отричаха духовния живот, изпадаха в ярост, когато чуваха откровенията за 

Небесното царство, докато онези, които разбираха, че то съществува, и се надяваха на праведност и 

спасение от него, благодаряха на Отца, че е изпратил на света Своя Единороден Син. 

36 Хората, които пазеха в сърцата си благословения копнеж да служат искрено на своя Бог и да 

Го обичат, видяха, че пътят им става светъл и умът им се прояснява, когато се потопиха в Моето 

Слово, и почувстваха съживление в духа и сърцето си. Поучението на Христос като истински 
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духовен хляб запълваше неизмеримата празнота, която се намираше в тях, и изпълваше изобилно 

всички копнежи на духа им със своето съвършенство и смисъл. 

37 Настъпи нова епоха, отвори се по-светъл път, който водеше към вечността. 

38 Какви прекрасни чувства на извисяване, любов и нежност се събудиха у онези, които бяха 

просветени от вярата да приемат Словото ми! Каква смелост и твърдост съпътстваха тези сърца, 

които знаеха как да страдат и да преодоляват всичко, без да се предават нито за миг! 

39 Защото кръвта на Учителя беше още прясна? Не, хора: духовната същност на онази кръв, 

която беше материалното въплъщение на Божествената любов, не изсъхва и никога не угасва; тя 

присъства днес, както и тогава, жива и изпълнена с живот. 

40 Причината за това е, че в тези сърца е имало и любов към истината, на която те са посветили 

живота си и за която дори са дали кръвта си, за да докажат, че са научили урока на своя Учител. 

41 Тази щедро дарена кръв преодоляваше препятствията и страданията. 

42 Какъв контраст се виждаше между духовността на учениците на Моето Слово и 

идолопоклонничеството, материализма, егоизма и невежеството на фанатиците в древните 

традиции или на езичниците, които живееха само за да отдават почит на удоволствието на тялото! 

43 Никога Божият закон не е бил толкова ясен, колкото в устата на Исус. Ето защо светът се 

почувства разтърсен до най-дълбоките си корени и много народи отхвърлиха от сърцата си старите 

традиции и се посветиха на Словото, което стана разбираемо за хората в Христос. 

44 Никога светът не е приютявал човек, който е разкрил по-велики учения и е извършил по-

велики дела. 

45 Колко загадки е разгадал човекът тогава? Колко много светлина заля душата му, сърцето му 

и ума му! Онези думи на Учителя, изпълнени с нежност, Неговите мъдри, дълбоки и същевременно 

ясни притчи; онези сравнения, за които Той използваше детето, цветята, за да се разбере; онези 

мощни дела, които бяха възможни само за един Бог и които светът наричаше "чудеса" - всичко това 

беше като нова утринна роса, която щеше да направи плодородни сухите като пустиня полета, 

съществуващи в човешките сърца. 

46 Дотогава хората все още не бяха открили духовния смисъл, който присъства във всичко, 

създадено от Господ, дори в най-малките същества. Когато вземаха на ръце дете, вглеждаха се 

дълбоко в очите му и слушаха въпросите му, изпълнени с невинност и интуитивна жажда за 

знания, те усещаха присъствието на душа, на същество, което беше нещо повече от това дете. 

47 Когато забелязали едно крехко растение да расте скрито под храсталака, те веднага открили 

в него желанието да расте и да може да предложи цветето на своята красота, като по този начин 

изпълни предназначението, което Творецът му е отредил. 

48 Така тези хора се събудиха с впечатлението, че живеят в свят, който никога не са виждали. 

Защото бяха "слепи" и не можеха да виждат с очите си, защото бяха "глухи" и не можеха да чуват с 

ушите си. Но Аз дойдох при хората, за да им дам зрение, слух, глас, подвижност, воля, разбиране и 

чувствителност, така че душата им, затворена в затвора на плътта, да се освободи от тъмната 

тъмница и да се научи да чете и тълкува Книгата на вечния живот. 

49 Запитайте се сега, нови слушатели на Моето Слово: Има ли все още в света такива прости и 

ясни тълкуватели на Божествените откровения? "Не" - отговаряте Ми от дълбините на сърцето си, 

защото много добре знаете, че всяка стъпка, с която светът напредва в науката, е още една стъпка, 

която го отдалечава от одухотворяването. Защото вместо да търсят смисъла или духовната 

същност, която всички същества съдържат, те се интересуват от откриването на субстанцията и 

чисто материалната сила. 

50 Разберете защо се върнах при човечеството и позволете на Словото Ми да проникне в 

сърцата ви. Защото през това време сред човечеството ще се осъществи ново чудо на 

одухотворяване и възходящо развитие. Учете се от Мен, за да бъдете добри ученици в това време. 

51 Ето книгата с моите учения, която ви завещавам в този момент. В него са записани 

преписите, които ще продължат работата ми сред вас. След като вече не Ме чувате в тази форма, 

ще повтаряте уроците Ми и в тях винаги ще откривате нови откровения. 

52 Четейки моите учения, вие ще получите моята мъдрост, велики послания и вдъхновение. 

Ще запомните съветите на духовния свят със същия аромат, с който сте ги получили. Това време 
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ще бъде посветено на изучаване, тълкуване, подготовка и когато си помислите, че е най-малко 

вероятно, сред вас ще се появят онези, които красноречиво ще възпроизведат моето учение, 

получено чрез вдъхновение. Но колко голяма ще трябва да бъде подготовката им, за да повярват 

множествата. Днес вие гледате тези гласоподаватели, които ви говорят с възторг, и колкото и 

голямо да е недоверието на някои, вие смятате, че Моето провъзгласяване е възможно чрез тези 

предаватели. Но щом хората видят моите ученици да проповядват божествени откровения в 

нормалното си състояние, те ще се усъмнят в тях. 

53 В твоята собствена общност онези, които се съмняват, ще се надигнат, когато те чуят да 

говориш под Моето вдъхновение, и ще трябва да имаш голяма подготовка и чистота на душата, за 

да намериш вяра. Така ще продължа да се изявявам, независимо дали ви слуша един човек или 

тълпа, дали аудиторията ви се състои от избрани хора, от необразовани или от така наречените 

учени ─ както пред някои, така и пред всички ще се изявявам чрез вашия интелект. Ако знаете как 

да се подготвите, ще ви дам доказателствата, поискани от тези, които ви слушат. 

По този начин ще продължа да сея моето Троично-Мариинско духовно дело, моето откровение 

като Светия Дух в сърцата на хората. Тогава ще разберете, че връзката ми с вас няма да се прекъсне 

в края на 1950 г. Защото връзките между Бога и Неговите деца са вечни. 

54 В Третата епоха, с яснотата на Моите проявления, Аз осъзнах това, което беше невъзможно 

за човешките същества: да Ме предадат чрез човешката способност за разбиране. Разберете Ме, 

ученици, защото в диалога на духа с духа, който ви очаква, ще усещате присъствието Ми вечно. 

Ако знаете как да се подготвите, вече няма да Ми казвате: "Господи, защо не идваш? Защо не 

виждаш болката ми?" Повече няма да ми говориш така. Истина, ученици, казвам ви, че всеки, 

който Ми говори така, ще даде осезаемо доказателство за своето невежество и неподготвеност. Не 

искам да виждам учениците Си отделени от Мен, искам да Ми казвате в духа си: "Учителю, Ти си 

сред нас, духът ни Те усеща, Твоята мъдрост е източник на моето вдъхновение." Това е истинската 

изповед, която искам да чуя от вас. 

55 Не искам да виждам Тома в новото си апостолство, искам да видя във вас предаността на 

Йоан, за да Ме чувствате винаги в душата си. Но Аз не искам да се чувствате като Мои роби, 

защото тогава бихте могли да изпаднете в нов фанатизъм. 

56 В моментите, когато изпълнявате мисията си, се посвещавайте изцяло духовно на Моето 

учение, а в моментите на земните си задължения - на тях с цялото си усърдие. Пак ви казвам, че не 

трябва да се чувствате Мои роби. Притежавайте истинска духовност, която предава Моето учение, 

за да можете да дадете на Бога това, което е Божие, и на "Императора" това, което е на 

"Императора". Така ще имате мир и ще бъдете щастливи в изпълнението на мисията си, без да 

спирате. Няма да провъзгласявате, че сте Мои свидетели, а ще доказвате с делата си, че сеете 

Моята истина. 

57 Ако след 1950 г. вече не ви давам Словото Си в тази форма, Аз не се оттеглям, защото Моят 

Вселенски Дух никога не почива. Аз съм вечна дейност, винаги се боря за съвършенството на 

всички мои създания. Аз съм спътник в развитието на моите деца, Аз съм техен съветник; и в края 

на всеки етап от развитието Аз съм този, който получава плодовете от изпълнението на мисията им 

в Моя Закон. 

58 Аз съм идеалният градинар и няма да откъсна плодовете, докато са зелени. Аз ще знам как 

да се превърна в буря, която да разтърси дърветата и да накара лошите им плодове да паднат, но 

добрите моята любов ще запази и вечно духът ми ще се радва на техния напредък и развитие. 

59 Изкачвайте се по пътеката, която ви води към върха на планината, и с всяка следваща 

стъпка ще разбирате по-добре моите учения и ще се усъвършенствате все повече в тълкуването на 

божественото послание. 

60 Какъв е езикът на духа? Тя е любов. Любовта е универсалният език на всички духове. Не 

виждате ли, че човешката любов също говори? Често тя не се нуждае от думи, а говори по-добре 

чрез дела, чрез мисли. Ако човешката любов се изразява по този начин, какъв ли ще бъде нейният 

език, когато се усъвършенствате в Моите закони? 

61 Вървете твърдо, ученици, не ставайте малодушни пред изпитанията и несгодите. Помнете, 

че аз изминах този път преди вас и го оставих благословен от моята следа. Молете се за 
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човечеството, това е вашата задача. Елате при Мен, който съм неизчерпаем източник на утеха и 

балсам, и донесете този дар на вашите ближни. 

62 В този момент влизам в сърцето на децата си и разпръсквам семената на любовта. Но кое 

сърце ще бъде като плодородна почва, която ще накара семето да покълне? Днес все още не знаете. 

Но ако станете добри работници, ще знаете как да сеете моето учение в болните, в обсебените, в 

порочните, в онези, които жадуват за любов и мир. 

63 Във всички тях ще поставиш неизмеримото съкровище на Моето Слово, което ще расте все 

повече в душата ти. 

64 Ако всички вие сте работници на Божествения градинар, ако всички вие сте сътрудници в 

моето насаждение от любов, то е защото всички вие ще се радвате на кулминацията на моето дело. 

65 Всички вие ще седнете на Моята трапеза, защото на небето има угощение. Всички вие ще 

бъдете мъдрите девици от моята притча. Там няма да има блуден син, всички вие ще сте взели 

моето царство и ще чуете най-красивия и възвишен концерт. Душата ви ще изпита най-голямо 

щастие, защото най-накрая ще разбере голямата любов на вашия Отец и Господ. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 317 
Моят мир да бъде с вас! 

1 Възлюбени ученици: виждам ви подготвени, събрали сте се духовно, за да получите 

благодатта да чуете и разберете Словото Ми. По пътя си сте имали Моето присъствие ─ дали ви е 

дало чудо, дали ви е закриляло или ви е говорило чрез съвестта ви. Искам да живея в сърцето ти, за 

да бъда твой водач и учител. 

2 "Аз съм Пътят, Истината и Животът", казвам ви още веднъж. Словото Ми е хлябът, който 

храни душата ти, а присъствието Ми ти носи мира, за който копнееш. Колко много изпитания сте 

преживели в света! Търсили сте мир и утеха в земните удоволствия и когато не сте ги намерили, 

сте се върнали при Мен, за да ми кажете: "Господи, само при Теб намираме мир и утеха за душата 

си." 

3 Израел: Научете се да Ме търсите в молитвите си в това време на страдания. Когато 

изпитанията са още по-големи, потърсете Ме като светещ фар или като спасителна лодка. Уповавай 

се на Мен, защото Аз ще те заведа на сигурно пристанище. Всеки, който Ме търси, ще Ме намери. 

Всяка душа, която се издига с вяра в Мен, постига спасение. 

Затова ви изпратих по света и ви казах: Бдете и се молете за човечеството, защото то не е чуло 

словото Ми, а само народът на Израел чува поучението Ми, за да се събуди и подготви. И на 

човечеството Учителят ще каже: Ето довереникът на вашето спасение, ето народът на Израел, 

който е Мой ученик, който ще тръгне за вас, за да ви даде Моя урок, да ви даде Хляба на вечния 

живот, който вие не искахте да получите, докато ви го предавах чрез човешкия интелект, защото 

средствата, които избрах, за да се изявя в това време, ви се струваха несъвършени. 

4 Колко много хора са чували Словото Ми и като не са го разбирали, са се отклонявали от 

пътя. Ще ги призова отново, ще им дам доказателства за Моята истина и те ще трябва да повярват в 

Мен, защото семето на живота и одухотворяването, което съм посял в сърцето им, ще разцъфти във 

вяра. Тази истина ще засияе в тях и те ще признаят пред своите ближни, че Аз съм бил с хората и 

съм се изявил чрез човешката способност за интелект. 

5 Как биха могли хората да съдят Моите дела и да проникнат в най-съкровените Ми 

съждения? И все пак Аз им дадох свобода на волята, собствена воля, и въз основа на тези дарби ги 

подложих на изпитание. Онези, които са повярвали, са победили в изпитанието, укрепили са вярата 

си и са се издигнали в областите на духа, като са се подхранвали със смисъла на Моите откровения. 

6 Истина ви казвам, че срещата на Моя Дух с вашия се случи в отвъдното. Наредих ти да Ме 

търсиш, като се изкачваш по стълбата на молитвата и се срещаш с Мен с тази искреност в 

духовното, защото Аз не съм се очовечил в това време. Аз използвах умовете и сърцата на Моите 

създания само за да се изявя чрез тях. 

7 Дадох ви тази книга с наставления, за да могат и тези, които са дошли последни, да узнаят 

Моите откровения. Повторих уроците, видях, че мнозина са проникнали в работата ми и искат да 

знаят всичко от самото начало. Ето защо повторих учението си за вас. Казах ви, че Елиас откри 

Третото време, като предаде Роке Рохас, така че да срещнете Божествения Учител по пътя си. 

8 Блажен е онзи, който Ме слуша с любов, който идва при Мен и отваря сърцето си, за да 

приеме същността на Моето Слово, защото той постига светлина. Благодарение на тази мъдрост 

той ще разбере моето дело, ще знае как да го практикува след 1950 г. и с право ще се нарича мой 

ученик. 

9 Искам да нарека всички вас "Мои ученици". Но не забравяйте, че добрият ученик трябва да 

бъде верен на учението и да взема пример от своя Учител. 

10 Спомняте си, че духовната ви борба тук, на Земята, е голяма, и душата ви дава да се 

досетите, че щом влезе в живота, който я очаква отвъд този свят, тя трябва да продължи да се бори, 

за да се издигне. 

Когато се замислите за това, накрая изпитвате известна тъга от мисълта, че няма покой, когато 

човешкият живот приключи. Тази тъга не идва от душата, а от "плътта", която е слаба и маловерна, 

защото нейната природа не е вечна и тя трябва да се отчайва пред лицето на вечността. 
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11 За душата вечността е най-голямото благословение. Когато мисли за блаженството, знае, че 

то няма да има край, а когато мисли за своето възмездие, знае, че ще има достатъчно време да 

поправи прегрешенията си и да се усъвършенства. 

12 Духовната почивка, както я разбира и възприема земната ви природа, не съществува. 

Почивката, която очаква душата, е активност, умножаване в правенето на добро, оползотворяване 

на всеки момент. Тогава душата си почива, отърсва се от самосъжалението и страданието, почива 

си, като прави добро, почива си, като обича своя Създател и своите братя и сестри. 

13 Истина ви казвам, че ако оставях душата ви бездейна, за да си почива, както си представяте, 

че си почива на земята, щеше да я обземе мракът на отчаянието и страха; защото животът и 

светлината на душата, както и най-голямото й щастие, са работа, борба, непрестанна дейност. 

14 Душата, която се завръща от земята в "духовната долина", носейки със себе си умората на 

плътта, отпечатана в нея, и търси отвъдното като място за почивка, за да си почине, да забрави, да 

заличи следите от борбата на живота ─ тази душа ще се чувства като най-нещастното същество и 

няма да намери нито мир, нито блаженство, докато не се събуди от летаргията, не осъзнае грешката 

си и не се издигне до духовния живот, който е, както току-що ви казах ─ любов, активност, 

непрекъсната борба по пътя, който води към съвършенство. 

15 От друга страна, тук, на земята, душата ви трябва да се чувства потисната, защото на нея 

всичко е ограничено и преходно. Тук тя наистина трябва да си почине от толкова много грехове и 

нечестност, колкото има в човешкия живот. Но това не е нужда от почивка, тъй като тя побеждава 

плътта, а отвращение от всичко лошо, отвращение от всичко нечестно, умора да се бориш и да 

страдаш отново и отново заради неморалност или поради неоправдани причини. 

16 Ако хората бяха превърнали този живот тук в чисто съществуване и бяха подготвили тялото 

си в достойно жилище за пребиваване на душата, тогава нямаше да се познава изтощението, 

нямаше да има отвращение или погнуса и следователно безплътната душа нямаше да идва в 

духовния свят с желание за почивка чрез покой. Напротив, то ще пристигне, изпълнено със сили и 

вяра, за да продължи работата си - борбата, която никога не е успявало да спре на земята и която 

дори смъртта не е спирала. 

17 Искам в края на борбата, когато всички мои деца се обединят завинаги в Духовния дом, те 

да споделят моето безкрайно щастие като Създател, като признание за факта, че всеки от вас е 

участвал в божественото дело по начин, който изгражда или възстановява. 

18 Само като духовни същества ще откриете, че нищо от всичко, което съм създал от самото 

начало, не е изгубено, че всичко в Мен възкръсва, всичко оживява и се обновява. 

19 Така че, когато толкова много същества са били изгубени за дълго време, когато много от 

тях вместо дела на живота са вършили разрушителни дела, те ще открият, че времето на тяхното 

заблуждение е било само временно и че делата им, колкото и лоши да са били, ще намерят 

компенсация във Вечния живот и ще се превърнат в сътрудници на Моето непрестанно творческо 

дело. 

20 Какво са няколко века на грях и мрак, каквито човечеството е имало на земята, ако ги 

сравним с вечността, с времето на еволюция и безкраен мир? Вие се отдалечихте от Мен поради 

свободата на волята си и, подтикнати от съвестта си, ще се върнете при Мен. 

21 "Плътта" беше твърде упорита и непокорна, за да следва указанията на онази вътрешна 

светлина, която вие наричате съвест, и й беше много по-лесно да следва импулсите, които я 

изкушаваха към разпуснатост на инстинктите и страстите. 

22 Дълго време човечеството е вървяло по пътя на живота на тази земя в трудна борба между 

съвестта, която никога не е мълчала, и "плътта", която иска да създаде своя култ и закон от 

материализма, без до днес нито материята, нито духът да са победили, защото борбата продължава. 

23 Питате Ме кой ще победи? И ви казвам, че няма да мине много време до абсолютната 

победа на съвестта, която ще се осъществи чрез душата в "плътта". 

24 Нима не осъзнавате, че след толкова много и толкова дълга борба тялото, което е човешко и 

нетрайно, трябва да отстъпи на Духа, който е моята вечна светлина? 
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25 Разберете, че след такава дълга борба човекът най-накрая ще постигне онази 

чувствителност и податливост, която никога преди не е имал към този глас и този духовен живот, 

който вибрира и живее в неговото същество. 

26 Всички вие се движите към този момент, без да го осъзнавате. Но когато видите победата на 

доброто и справедливостта на земята, ще разберете причината за борбата, битките и изпитанията. 

27 С тази подготовка искам да ви видя, за да посеете пътя си с добри примери и така да 

засвидетелствате всичко, което сте получили и чули от Мен. 

28 След като тази проява приключи, ще възприемете моето учение като свръхестествено, отвъд 

вашето разбиране, и ще се запитате: "Как е възможно Господ да ни говори на нашия собствен език 

в този период на по-голяма еволюция на човечеството?" 

29 Слушайте, ученици: Още в миналите времена беше писано, че ще дойда и ще се изявя на 

всички Мои деца и така ще подготвя идването на време на мир между хората, като ги доведа до 

практиката на одухотворяване. Сега изпълнението на това пророчество е тук, днес Аз ви 

подготвям, заобиколен от духовния свят, докато други души в отвъдното очакват Моите указания и 

ще дойдат да живеят сред хората в идните времена. Сред тях са онези, които ще управляват 

народите ─ онези, които поради голямата си добродетел ще накарат хората да се подчиняват на 

Моите заповеди и ще ги насочат към добрия път. Те ще ви преследват. 

30 Моето дело се разраства все повече и повече, докато накрая всички души се обединят в 

изпълнението на моя закон и този земен дом се превърне в свят на съвършенството. Тези, които го 

обитават по това време, ще усетят моята любов във всички сътворени неща и ще се подготвят да 

живеят в един по-добър свят. 

Този земен свят ще бъде само временен за душата ви, тя ще отиде в други региони, в други нива 

на отвъдното в желанието си да се усъвършенства. 

Помнете, че ви казах: "В дома на Отца Ми има много обиталища." И в този период на по-голямо 

развитие, когато разбирате по-добре моите учения, ви казах: "В дома на Отца има безкрайно много 

жилища". Не си мислете, че когато си тръгнете от този свят, вече сте достигнали най-голямата 

духовна висота. Не, ученици. Когато етапът ви на развитие на тази планета приключи, Аз ще ви 

водя към други домове и така вечно ще ви водя по безкрайната стълба на вашето съвършенство. 

Повярвайте в Мен, обичайте Ме и ще бъдете спасени. 

31 Не стойте на едно място, хора. Побързайте, защото знаете пътя. Изпълнявай Моя закон, 

живей с любов и бъди милосърден към ближния си. Тогава всички дарове, които съм ви дал, ще 

бъдат като светлини, които осветяват пътя на хората. 

32 Защо понякога се съмнявате в себе си и в Мен, въпреки че съм ви казал, че сте част от Моя 

Дух? Защо се съмняваш, че притежаваш Моите качества? След като сте дошли на този свят, за да 

поправите миналите си прегрешения, защо хулите, когато срещате изпитания по пътя си? 

33 Така ви подготвям, ученици, така отпечатвам книгата на Моите учения в сърцето ви. Когато 

копнееш за утеха в страданията си, потърси Моето Слово в сърцето си и то ще потече от него като 

извор с кристално чиста вода. 

34 Преподавам ви през настоящата 1950 г., последната година от престоя ми сред вас. Искам да 

постигнете одухотворяването, което поисках от вас. Вие сте разбрали своя Отец и сте се покаяли 

духовно. Вие Ме възлюбихте и от някои паднаха нечистите дрехи, които покриваха душата им, а 

други виждам да се стремят към пречистване. Не забравяйте, че за да следвате Моите напътствия, 

трябва да се освободите от всякакъв материализъм. 

35 Поставих Моята светлина в твоята съвест, за да можеш, воден от нея, да премахнеш всяко 

несъвършенство и да разцъфнат добродетелите, които откривам в душата ти благодарение на 

Моето Слово. Направих те възприемчив към любовта, но и към болката. Казах ви: "Обичайте се 

един друг", за да почувствате Словото Ми в цялата му чистота. Споделете своя мир с ближните си, 

помогнете им да изпият чашата на страданието си. 

36 Помнете, че ви казах: В Моите очи всички вие сте Мои деца. Ако ви позволявам да се 

развивате и да се борите с това, то е защото горещо желая да постигнете своето съвършенство. 

37 Време е да започнете духовната работа, която ви е поверена. Вижте колко неплодородни са 

нивите, защото семето на любовта и милосърдието живее скрито в дъното на сърцето ви. 
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38 Дойдох с моите учения, за да ви насърча в доброто. Аз ви водя по пътищата на любовта, за 

да можете да отидете при вашите ближни с моето послание за светлина и утеха. Ако времето, през 

което ви проповядвам, е дълго, то е, за да можете да усвоите съдържанието на моето учение и 

никога да не изопачавате смисъла му. Защото вие сте Новият Израел ─ народът, който ще 

свидетелства за Моята истина. 

39 На всяка крачка гласът на съвестта ви събужда и ви кара да разберете, че имате високо 

предназначение сред човечеството и велика мисия, която трябва да изпълните. 

40 Нима в теб няма сила, която не те оставя да паднеш, и глас, който не те оставя да заспиш? 

Когато се отклонявате от пътя или забравяте мисията си, не изпитвате ли безпокойство, което не ви 

дава покой? Защото тази сила, тази вътрешна светлина, този глас, който ви говори вътрешно, е 

вашата съвест, в която Моят закон и вашите мисии са неизличимо записани. 

41 Оставете се да бъдете любящо напътствани от този вътрешен водач и наистина ви казвам, че 

всяка духовна тревога ще изчезне, а на нейно място ще настъпи дълбок мир и истинско 

удовлетворение. 

42 Ако се възползвате от тези скъпоценни моменти, утре няма да роните сълзи заради 

изгубеното време, няма да се оплаквате от грешки, нито ще падате. Помнете, че добрите ви дела са 

тези, които трябва да свидетелстват за Мен. Или мислиш, че твоите ближни ще могат да разпознаят 

Моята истина дори чрез несъвършени дела? Не забравяйте, че "дървото се познава по плодовете". 

43 Не се страхувайте, че сте твърде малко и твърде незначителни. Заедно с вас ще върви 

невидима армия от Светли същества, които ще подготвят пътя ви, като ви отварят врати, през 

които да преминете, преодоляват препятствия и трудности. 

44 Срещу света на мрака ще разчитате на този свят на светлината. За да преодолеете влиянието 

на войната, ще разчитате на ангела на мира. Срещу болестите, чумата и смъртта ще имате на 

разположение милостта на онези невидими същества, които са готови да излеят своя балсам на 

милосърдие и утеха върху човечеството. 

45 Никога Моите ученици не са оставали без Моята закрила, никога не са били изоставени от 

онези същества, които живеят в областите на светлината и хармонията. 

46 Кой е вдъхновил тези мои ученици от Втората епоха, за да запомнят божественото слово на 

своя Учител и да го запишат като наследство за всички поколения? Кой поведе учениците ми по 

непознати пътища към далечни градове? Кой освободи Петър от затвора, докато затворниците му 

спяха, и кой застана до тези апостоли на моята истина в най-трудния час на тяхната жертвена 

смърт? Духовните същества, вашите братя и сестри, които хората наричат "ангели". 

47 О, ако само знаехте стойността на това влияние върху живота ви! Вие ще бъдете по-

склонни, по-смирени и по-послушни на техните призиви и указания. Но вие сте същества с малка 

вяра, защото искате да докоснете и видите духовния живот с физическите си сетива. И тъй като не 

сте постигнали това, сте се почувствали измамени във вярата си. 

48 Истина ви казвам, ако вярата ви беше твърда, нямаше да имате желание да усещате 

присъствието на духовното със сетивата на плътта, защото тогава душата щеше да възприема с 

тънката си чувствителност онзи свят, който пулсира непрестанно около вас. 

49 Да, човечество, ако се чувствате отдалечени от духовния свят, тези същества не могат да се 

чувстват отдалечени от хората, тъй като за тях няма разстояния, граници или препятствия. Те 

живеят в духовното и затова не могат да се отдалечат от живота на човешките същества, чиято най-

висша съдба е възходящото развитие и усъвършенстване на душата. 

50 Всички вие сте братя и сестри, всички души притежават едни и същи качества, дори телата 

ви са създадени еднакви помежду си. Защо тогава сте се разделили на социални класи и нации, 

човечество? Обичам те като единствено дете и също така ти прощавам. Но бъдете достойни за тази 

благодат, постигнете изкуплението си. Ще дойде време, когато, размишлявайки върху Моето 

учение, ще се обичате един друг, вдъхновени от Моята любов, и няма да осъждате грешките си. 

51 Съветвайте и поправяйте по пътя си с любов, но не се чувствайте по-висши от своите 

събратя. Само обичайте и живейте справедливо, както ви наредих. 

52 Подгответе се, защото утре ще бъдете лидери и учители на човечеството. В онова време, за 

което ви говоря, вие ще предавате с любов Моите наставления, както Аз съм ви наставлявал. Не 
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съди строго ближните си ─ мислейки, че по този начин ще угодиш на своя Господ. Истина ви 

казвам: дори да учите хората в Мое име, няма да бъдете свободни от грехове. Наблюдавайте и се 

молете. Но когато видя, че наказвате прегрешенията на ближните си без любов, ще ви говоря чрез 

съвестта и ще ви кажа, както във Втората епоха: "Нека пръв хвърли камък този, който е свободен 

от грях." 

53 Моето учение е за всички времена. В момента ви повтарям уроците от миналите векове, за 

да Ме разберете по-добре. Както Ме слушате вие, така и учениците от Втората епоха. Както вие 

правите първите стъпки в Моето учение, така направиха и те. Както вие се борите да преодолеете 

несъвършенствата си, така и те са се борили и накрая са победили. 

54 Както вие се съмнявате в дарбите, които ви дадох, така и сред онези ученици имаше такива, 

които, мислейки, че Учителят не ги наблюдава, тайно подлагаха на изпитание думите Му. Ако те 

са взели моите примери за образец, плодът на тяхната подготовка се е проявил в делата им. Ако не 

бдяха и не се молеха, не се случваше никакво чудо чрез тях и те се връщаха при Мен със съмнения 

в сърцата си. Но когато отново чуха истината на Моето Слово, те се разкаяха за престъпленията си 

и със сълзи обещаха повече да не се съмняват в Мен. 

55 По същия начин ви виждам в това време, ученици: Някои от вас имат като невидими 

оръжия вярата и добрите дела и виждат Моето Слово разкрито в изпълнението на тяхната мисия. 

Но други от Моите деца твърдяха, че без да се подчиняват на Моя закон, Аз им давам чудо пред 

очите на хората, което ги прави разпознаваеми като Мои пратеници, и когато не го получиха, се 

усъмниха в Мен и се отрекоха от Мен. 

56 Аз им прощавам, защото дори днес да се съмняват, утре ще повярват ─ ако днес не приемат 

учението ми, утре ще положат живота си, за да изповядат и засвидетелстват истината за това 

откровение. 

57 Аз благославям онези, които живеят по Моя закон, и онези, които го отхвърлят, защото чрез 

последните, когато разберат смисъла на Моите учения, ще дам велики доказателства на 

човечеството. Защото те ще бъдат надеждното средство, чрез което Моят Божествен Дух ще се 

излива върху техните ближни със сила, истинност и любов. 

58 Така се радвам на вас, ученици, така Отец ви насърчава за времето на изпитанията, през 

които ще преминете. 

59 Останете внимателни към гласа на съвестта и наистина ви казвам, че ще продължите да 

получавате Моите наставления. Макар че през 1950 г. тази проява от страна на носителя на гласа 

приключва ─ послушайте съвестта, тогава общението ви с Бога ще бъде вечно и няма да има нищо 

и никой, който да отдели учениците от техния Учител. 

60 Доверете се на думите ми. Истина ви казвам: всички пророчества ще се изпълнят за 

удовлетворение на пророците и за радост на израилския народ. 

61 Гледайте и се молете, защото времената ще се променят. Обединете се с Моя закон на 

любовта и няма да има изпитание, което да ви спре по пътя. Живейте според примерите, които ви 

дадох в Исус, и със сигурност ще устоите. Никой няма да може да заглуши словото ми в устните 

ти. Истина ви казвам, че дори ешафодът няма да ви накара да забравите Моя закон. Защото 

споменът за пожертваното Агне ще ви направи силни и вие ще се принесете в жертва на моята 

Божественост. 

62 Колко от вас ще напуснат най-любимите си хора, за да се отправят към онези, които трябва 

да чуят Словото Ми чрез вашето посредничество. Колко от вас, от любов към моето учение, ще се 

откажат от материалните си блага и ще живеят в най-голяма бедност. Но ако на тялото ти липсват 

земни блага в този свят, Аз ще украся душата ти с любовта Си във вечността. 

Но не се тревожете, о, възлюбени деца! Не искам от никого от вас да жертва живота си. Аз само 

ви казах в словото си: Всичко, което дадете за Моето дело, ще ви се върне стократно. Посей пътя си 

с добри дела и ще пожънеш плодовете им в отвъдното. 

63 Така ви подготвям в тази сутрин, когато християнският свят възпоменава Страстите 

Христови. Вие също, ученици, преживявате постоянно присъстващата жертвена смърт на Месията 

и се подхранвате с примерите на Божествения Изкупител. 
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64 Народът на Израел: Бъдете светлината на човечеството, напомняйте му за Моето обещание 

да дойда отново, което му дадох чрез Исус, и му кажете, че съм спазил думата Си. 

65 Тези пророчества са забравени от хората, но Аз им ги напомням чрез Моите нови апостоли. 

66 Ученици: При проявлението на Моето слово присъстват Моята бащинска любов и мир. 

Приеми го в себе си ─ ти, който все още живееш в долината на сълзите. 

67 Изпийте чашата на страданието си с търпение. Защото след тази горчивина вечно ще се 

наслаждавате на хляба и виното на моята любов. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 318 
1 Блажени сте вие, които идвате при мен в желанието си да получите моето учение. Блажени 

сте вие, които умеете да откривате в думите ми съкровището на вечния живот. Но кои са онези, 

които се укрепват с моите уроци, за да останат като пратеници сред човечеството, след като 

словото ми чрез тези говорители престане да звучи? Вие сте тези, които се изчистват от старите 

петна, причинени от нарушаването на моя закон, които изпразват чашата на страданието, които 

идват от голяма скръб и пречистват душата си в кристалните води на моето учение. 

2 Ако дойдете на този митинг днес, ще се почувствате недостойни за Моето присъствие. Но 

виждам, че се обновявате, и това пречистване ви прави достойни за Мен. Почувствайте моята 

ласка, почувствайте моята любов, тя е балсамът, който лекува вашите страдания. 

3 Вие възпоменавате ─ за последен път в тази форма ─ моите страсти във Втората епоха. Вие 

не идвате, за да следвате традиция. Защото учениците на Светия Дух не трябва да бъдат 

традиционалисти, те трябва да се подчиняват на Моя закон. Вие идвате само за да отбележите тези 

божествени събития, съвършените примери на учение, които ви оставих чрез Исус и които ще ви 

научат вечно да постигате собственото си спасение. 

4 Днес виждам как душата ви се разтърсва при спомена за тези поучителни примери и ви 

казвам: О, възлюбени деца, не отхвърляйте тези уроци от вас, защото те са ваше наследство! 

5 Благодари Ми за насърчението, което получаваш от Моето Слово. Но сред вас има и такива, 

които Ми задават следния въпрос: "Татко, защо не направиш чудото в живота ми, което чакам от 

дълго време?" 

Но Учителят ви казва: През това време Аз посях живота ви с чудеса. От моя дух към твоя 

винаги са идвали блага и дарове на благодатта. С посредничеството на духовния свят Аз 

разпространих любовта Си сред вас. Благодарение на вашата вяра и добри дела вие видяхте как 

тези чудеса се случиха. Питам ви: Имате ли нужда от ежедневно чудо, за да повярвате в Мен? 

6 В началото на вашето развитие Аз ви обсипах с физически видими, осезаеми дарове на 

благодат и ползи. Но когато знанието и вярата ти се запалиха като светлина в душата ти, спрях да 

ти давам тези материални доказателства. Днес, като ученици, вашата вяра трябва да съвпада с 

Моята воля, за да преодолеете всички препятствия и изпитания. 

Питаш Ме: "Учителю, какво е вяра? И Учителят ви отговаря: Вярата е духовният поглед, който 

вижда по-далеч от сърцето и ума. Вярата е погледът, който вижда и открива истината. Затова 

вярата ви вижда проявленията, които често не можете да разберете, и чрез тях ви прави силни във 

вярата. 

7 Това е важна сутрешна молитва, възлюбени хора, защото Аз изграждам сред вас "Новия 

Ерусалим". Вие сте първите камъни на белия блестящ град, за който Аз ви съобщих чрез 

пророците. Този духовен град няма да има основи в този свят. Защото, ако вярвате, че Новият 

Йерусалим е вашето земно отечество, сте в голяма грешка: Новият Йерусалим, който Аз сега 

изграждам в душата ви, и този град ─ по-бял от ослепителната белота на снега ─ ще се разпростре 

към всички хора, когато дойде изкуплението на цялото човечество. 

8 Днес, когато идвам при вас, за да започна да изграждам Великия град, виждам, че сред Моя 

народ липсва хармония, духовност и Моят Божествен дух страда, защото все още не знаете как да 

бъдете напълно с Мен. ─ Въпреки съвършените уроци, които ви дадох с течение на времето, вие 

упорито се придържате към низките страсти, към разединението и идолопоклонството. 

9 Истина ви казвам: ако искате да бъдете велики, не търсете величие в суетата на света, 

защото тя е преходна. Търсете го в духовното, което е вечно. 

10 За да постигнете това издигане, са необходими постоянни усилия, неукротима воля и 

безусловна вяра. Само по този начин ще можете да постигнете прослава на душата. 

11 Пътят е подходящ за придобиване на заслуги, защото е изпълнен с изпитания. Там ще 

можете да се научите да отхвърляте високомерието си, да приемате болката с търпение, да 

отхвърляте суетата и страстите. От друга страна, по пътя има много нуждаещи се хора, на които 

можете да помогнете, за да могат и те да постигнат целта си. 
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12 Всеки човек ─ независимо дали е одухотворен в живота си или не ─ носи кръст. Моето 

Слово учи да го понасяме с любов, да го правим лесно и дори необходимо, за да можем да живеем. 

Който обича кръста си, обича и съдбата си, защото знае, че Аз съм този, който я е определил. Той 

обича Моята воля, а този, който изпълнява волята Ми, споделя Моя мир, Моята светлина и Моята 

сила. 

13 Този, който избягва тежестта на задачата си, който изоставя правилния път или пренебрегва 

ангажиментите, които душата му е поела към Мен, за да поеме задължения според вкуса или 

волята си, няма да може да има истински мир в сърцето си, защото душата му никога няма да бъде 

удовлетворена и спокойна. Тези, които винаги търсят удоволствия, за да забравят мъките и 

безпокойството си, се заблуждават с фалшиви удоволствия и мимолетни удовлетворения. 

14 Оставям ги да вървят по пътя си, защото знам, че дори днес да се отдалечават, да Ме 

забравят и дори да се отричат от Мен, скоро ще разберат нищожността на богатствата, титлите, 

удоволствията и почестите на света, когато действителността ги събуди от мечтата им за величие 

на земята, когато човек трябва да се изправи пред духовната истина, вечността, божествената 

справедливост, от която никой не може да избяга. 

15 Никой не е в неведение за това, защото всички вие притежавате дух, който чрез дара на 

интуицията ви разкрива реалността на вашия живот - пътя, който ви е предначертан, и всичко, 

което трябва да осъществите по него. Но вие отчаяно искате да се освободите от всякакъв духовен 

обет, за да се почувствате свободни и господари на живота си. 

16 Нима мнозинството от хората не желаят да изпълняват религиозните си задължения? 

Казвам ви, че сте създали религии, за да се опитате да избегнете Моя закон и да си внушите, че го 

изпълнявате. 

17 Бих могъл да приложа към това човечество същите думи, които казах на еврейския народ, 

когато му показах, че за да следва стари и вече безполезни традиции, е забравил Закона. 

18 Символът на християнството - кръстът - е навсякъде. Навсякъде намирам каменни църкви, в 

които мнозинството от хората произнасят името Ми, отдават Ми почит и ежедневно извършват 

обреди за Мен. И все пак Аз не откривам в сърцата на хората проява на любов, която е същността, 

началото и крайната цел на Моето учение. И все пак всички вие вярвате, че сте в Закона и в 

Истината. Затова се оплаквате, когато ви разкривам обратното, а когато някой ви покаже грешките 

ви, позволявате на гнева да ви завладее. 

19 Истина ви казвам, християни, че ако бях дошъл на света като човек в сегашното време, вие 

от всички хора щяхте да сте тези, които щяха да Ме завлекат на кръста на нова Голгота, ако бяхте 

чули истината от Моите устни. Но вече няма да дойда във вашия свят като човек. Дойдох в дух, 

няма да Ме видите с очите на тялото си, но трябва да Ме чуете. Искате да се срещнете с Мен, за да 

Ме унищожите. Но щом Ме срещнете, това ще бъде, за да Ми се поклоните. Защото всеки, който 

ми говори духовно, ще даде доказателство, че вярата е възникнала в сърцето му и е просветила ума 

му. 

20 Днес все още откривам сред новите Си ученици слабостта на Петър, съмнението на Тома, 

амбицията на Юда и затова е необходимо да продължа да ви уча като Учител. 

21 В това последно възпоменание, което провеждам с вас днес, през 1950 г., си спомнете деня, 

в който Исус, придружен от учениците си, влиза триумфално в първия Йерусалим, за да завърши 

божествената си мисия на кръста. 

22 Изживейте тези моменти духовно и с истинска преданост, а не като обикновено 

възпоменание. Не ─ чувствате, че Аз просто ви давам последните Си уроци чрез Носителите на 

глас в Третото време. Тези думи ще бъдат хлябът на вечния живот за душата ви през всичките ѝ 

странствания. Тези учения ще бъдат вашата защита и вашият персонал. Трябва да ги превърнете в 

свои, да ги отпечатате в съвестта си с огъня на Моята любов, за да можете по-късно да ги 

отпечатате, както Аз ви ги дадох, в сърцата на вашите ближни. 

23 Голяма част от човечеството празнува тази традиция и моят Дух прави така, че любовта му 

да се усеща от всички негови деца. 

24 Това е подготовката, която давам на душите. След като духовното и човешкото обновление 

се осъществи във всички хора, одухотворяването ще донесе като плод братство и любов между 
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народите. Тогава от тази планета ще се излъчи ярката светлина на духовната хармония, която ще 

бъде видяна във всички светове. Той ще бъде ослепително белият град, който моят апостол Йоан е 

видял по време на своето възнесение. 

Той вече няма да бъде градът, който убива Бога и издига своя Учител на кръста, за да Го види 

как кърви и умира. Той ще бъде обновеният град, очакващ идването на своя Господ, Отец, който 

слиза от кръста на Своето мъченичество, за да живее вечно в сърцата на Своите деца. 

25 Когато Учителят плачеше в бившия Йерусалим, това не беше заради тази раса, а заради 

слепотата на хората, които, въпреки че бяха толкова близо до Отец, не Го познаваха. 

Учителят разтвори бащинските си ръце, за да прегърне децата си. Но сърцата на децата се 

затваряха, заслепени от Неговата тъмнина, и така Отецът не можеше да усети ласката на Своите. 

Вместо това Той получава неверие, подигравки, присмех и смърт. Но тъй като това не беше 

земният град, заради който Исус плачеше, Той позволи разрушаването му, за да покаже на 

човечеството, че това, което Отец търсеше и винаги ще търси, са духовните овце, изгубени в 

тъмните гори на греха. 

26 След като ви казах във Втората епоха: "Моето царство не е от този свят" ─ защо си мислите, 

че Моето проявление като Светия Дух ще се случи отново в ограничената форма на Исус? Помниш 

ли, че казах на самарянката: "Идва часът, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с 

дух и истина." 

27 Дойдох при вас в духа си, изпълних обещанието си към вас. Но не се отнасяйте фанатично 

към вашата нация, защото тя е била само ваш подслон през това време, както би могла да бъде 

всяка друга нация на земята. Но вие, онези, на които е отредено да чуят словото ми в този момент, 

сте наистина избрани да започнете да изграждате Новия Йерусалим в съюза на душите си. 

28 Днес вие все още сте далеч от това да видите царството на мира във вашия свят. Освободете 

се от всякакъв егоизъм и въпреки че не се радвате на мир в настоящия човешки живот, не 

преставайте да се стремите към него. 

Научих ви да забравяте себе си и да мислите за другите. Защо винаги трябва да търсиш 

собственото си благополучие, а Ми позволяваш да бъда единственият, който се грижи за цялото 

човечество? Има много от вас, на които им липсват вашите думи, молитви и любов. Те не 

разполагат с богатството от ползи, които тези откровения дават и които вие сте пропилели. 

Обработете тези полета, направете ги плодородни с любовта си. Ако оставите делото си 

недовършено, когато ви призова в отвъдното, не се тревожете, защото физическата смърт няма да 

сложи край на изпълнението на мисията ви. 

29 Аз съм Животът, Аз съм вечен и ви направих да живеете с Мен, за да не изоставяте никога 

започнатото дело. Повярвайте в Мен и наистина ви казвам, че нито едно семе няма да се изгуби и 

реколтата ви ще бъде съвършена. 

30 Помислете за следващите поколения, които ще дойдат след вас, и посейте за тях семената на 

любовта, като оставите разпознаваема следа от добродетелта си. Знаеш ли дали няма да ти позволя 

да се върнеш в тези поколения? Бъдете добродетелни в удоволствие и в страдание, в мир и в битка. 

31 Подчинявайте се на Моя закон на справедливостта и любовта, няма "невъзможно", което да 

ви попречи да изпълните Моите върховни заповеди. Не изисквам от вас съвършени дела, защото 

все още виждам, че се борите за живота си в бурния океан на живота. Бориш се там, като се 

държиш за спасителната лодка на съвестта си, за да не загинеш в развълнуваното море на 

покварата. 

32 Големите катаклизми на душата и затъмненията, причинени от ученията на материализма, 

ще подготвят чашата на страданието и великите събития за човечеството. 

33 Все пак вашата планета не е място на любов, добродетел или мир. Аз изпращам на вашия 

свят чисти души, а вие ми ги връщате нечисти, защото животът на хората е пропит от грях и 

поквара. 

34 Виждам добродетелите като малки, изолирани светлини сред душите, брулени от бурите на 

егоизма, отмъщението и омразата. Това е плодът, който човечеството Ми предлага. 

35 Дълго време, преди душата ви да намери мир и хармония в този свят, материята ви се е 

наслаждавала на това блаженство. 
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36 За да може човекът да обитава тази планета, Аз разтърсих и подготвих тази земя с Моята 

съвършена мъдрост и чрез силите на природата. Но преди човекът да я насели, на нея са живели 

примитивните животни. 

37 Когато този свят се превърна в дом, пълен с наслади, чудеса и красоти, Аз го предложих на 

Моето толкова обичано дете - човека. Така ви оставих да населите земята, за да живеете на нея, 

защото да обичаш и разбираш живота означава също да Ме обичаш и разбираш. Щом любовта и 

разбирането на всичко, което ви заобикаля, станат истински, тогава ще Ме разпознаете и ще 

изкупите себе си с истинско познание, защото Аз съм във всички сътворени неща. 

38 Онези, които изучават природата без любов, водени само от знанията на човешката наука, 

се отричат от Мен, защото не са знаели как да виждат, защото не са разбирали, а още по-малко са 

чувствали и обичали. 

От друга страна, колко много са смирените, презрените, унижените от гордостта и невежеството 

на онези, които се смятат за учени сред човечеството, които са повярвали, без да знаят, защото 

погледът на тяхната вяра е видял истината директно и те са разбрали, че тази планета е била за 

човека от самото начало ─ рай на благодат, хармония и благословии. 

39 Удивихте се, когато разбрахте съвършенството на всяко същество, как всяко създание, 

създадено от Мен, заема своето място по пътя си, как всичко е подчинено на заповед, как всичко се 

подчинява на Моя закон. Не е нужно да се съмнявате в произхода на вашата природа, защото вече 

вярвате в точността и надеждността на нейния закон. Вие сте открили много учения в живота и се 

доверявате на спазването на природните закони, които не са ви измамили. 

40 От земята сте получили нейните блага. Тя е като благословия за вас, която винаги ви е 

давала храна, рай, пълен с удоволствия, и в края на земния ви живот е отворила утробата си, за да 

ви приеме с любов. Но докато в началото на съществуването си на този свят сте намирали 

красотата в човешкия живот, душата ви, макар и в Третата епоха, все още се бори да постигне мир. 

Точно както в началото разтърсих тази планета чрез природните сили, за да ви я предложа като 

рай, пълен с благословии, така и в този момент отново ще ви разтърсят моите природни сили. 

Моето съвършено правосъдие ще помогне на душите да постигнат свободата си. 

По същия начин ще се проявя и сред религиозните общности, секти и институции и ще 

премахна техните вражди и чувства на отмъщение, които са разделили хората поради липса на 

духовно единство. 

41 Тези събития очакват човечеството. Внимавайте и се молете, ученици, защото много от вас 

ще станат свидетели на тези изпитания. Ще видите, че доктрините на материализма стават 

изключително активни, като поглъщат хората и ги карат да надават викове на мъка. 

42 Не искам да ви плаша с този призив за събуждане, а да предупредя вас, които живеете в 

това време на изпитание на земята. Всичко това трябва да се случи, за да могат всички души да 

постигнат своето спасение. 

43 Моят Божествен Дух ще изтрие високомерието на хората. Моята мъдрост ще разкрие 

истината на вас, които се лутате в тъмнината. Тя ще бъде светлината на Светия Дух, която ще 

просветли душите на хората в техните науки и ще ги поведе по пътя на прошката, любовта и 

справедливостта. 

44 След като преминете през тези изпитания на Моята любов, ще настъпи духовното и 

физическото обновление на човечеството. Тогава, вървейки по пътя на добродетелта и 

одухотворяването, хората с изненада ще осъзнаят, че този живот е същият като онзи, който им 

предложих от самото начало, че нищо в него не се е променило. Те ще научат, че планетата, която 

съм им поверил като временен дом, продължава да бъде щедра на дарове и благословии ─ че 

Майката Земя, милостива като Създателка на живота, продължава да им предлага своето лоно, за 

да ги храни с любовта си. Защото това е задачата, която Отец й е поверил. 

Слънцето също ще бъде същото - винаги ще изпраща своята ободряваща топлина като символ 

на присъствието на Господ. В това време, о, възлюбени хора, хората ще разберат, че именно 

техните лоши дела са направили съществуването им горчиво. Затова те ще станат мои добри 

работници и ще се подготвят да обитават по-съвършени домове във вечността по хармоничен 

начин. 
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45 Така ви подготвям, ученици, за времената, които ви очакват, когато няма да има гладни със 

сити, невежи с учени, нито силни с безсилни. Всички вие ще присъствате на Господния банкет и 

ще се наслаждавате на вечния концерт на Неговата любов. 

46 В онова време, ученици, Новият Йерусалим ще бъде в сърцето на хората. Вие ще достигнете 

висока степен на одухотвореност и Аз не само ще изпращам души с голямо развитие да се въплътят 

сред вас, за да ви носят моите послания. Ще ви изпратя и душите, които се нуждаят от вашата 

добродетел и които, живеейки сред вас, ще се пречистят от греховете си. В онези времена ще се 

случи обратното на днешното, когато ви изпращам чисти души, а вие ги връщате оцветени при 

Мен. 

47 Със значението на Моето Слово създайте в сърцата на децата си светилище на духовността, 

а не на фанатизма или идолопоклонството. Води ги по пътя на Моя закон. Не е достатъчно да не 

наранявате никого. Правилно е да не вършиш зло, но ако вършиш добро, ще Ми бъдеш угоден. 

48 Колко ясна и проста е истината! Колко ясна и проста е духовността! И все пак ─ колко 

трудно е да се разбере това за онзи, който упорито остава в мрака на своя фанатизъм и традиции. 

Умът му не може да проумее, че има нещо повече от това, което разбира; сърцето му се 

съпротивлява да отхвърли това, което за него е било негов Бог и закон: традицията и обредът. 

49 Мислите ли, че мразя онези, които категорично не искат да признаят Моята истина? Не, 

деца Мои, Моето милосърдие е безкрайно и именно към тях се обръщам, за да им помогна да 

излязат от затвора, за да могат да се наслаждават на съзерцанието на светлината. Изпитанията, 

необходими за пробуждането им за вяра, са запазени за тях. Те няма да бъдат изпитания, които не 

са по силите им, а уроци, мъдро адаптирани към всяка душа, към всеки живот, към всеки човек. 

50 Оттам, сред тези затъмнени мозъци, сред сърцата, болни от религиозен фанатизъм и 

невежество, ще видите да се появяват великите и страстни войници на истината. Защото в деня, в 

който се освободят от оковите си, от тъмнината си и видят светлината, те няма да могат да сдържат 

радостта си и ще крещят с пълно гърло, че съм се върнал, за да спася света, като го издигна по 

стълбата на одухотворяването към истинското царство. 

51 За да ви помогне да се развиете, ви се е явил Илия, вашият духовен водач, предшественикът 

на Третата епоха, който е подготвил душата ви. Но той вижда с тъга, че мнозина са се заблудили, и 

колко голяма е болката на Илия. Той търси Своите овце заедно със Своите духовни служители по 

всички начини. Кой от вас ще се подготви да доведе отсъстващите ─ тези, които са на пътя на 

болката? 

Тези, които страдат, ще укрепя, за да не хулят, за да усетят присъствието Ми и да побързат в 

този момент да бъдат на една маса с Учителя и да се хранят с хляба и виното, които съм приготвил 

с любовта Си. 

52 Вие сте поколението, което чува Моето Слово в тази Трета епоха, за да може животът ви да 

съответства на изпълнението на Моя Закон и Аз да се изявя чрез органа на разбирането, който съм 

приготвил, за да изпълня обещанието Си от Втората епоха. 

53 В миналото Моите апостоли изпитваха тъга, когато им казвах, че скоро ще ги напусна и че 

след това те ще бъдат тези, които ще разпространяват Моето учение. Но аз им посочих, че ще 

дойда отново, когато светът ще е в разцвета на корупцията. 

Някои не са Ме познали, но ще дойдат други, които, когато получат същността на Моето Слово, 

ще разберат своя Учител и ще почувстват Моето Присъствие. Ти ще бъдеш отново с Мен и Аз ще 

те приема със същата любов, както винаги, за да бъдеш на Моите гърди. 

54 Аз ви дадох Моето учение, за да можете, като го живеете, да се удостоите да влезете в 

Моето царство. 

55 Още във Втората епоха ви наставлявах как да отхвърляте изкушенията ─ всичко, което не е 

ваше от този свят, за да бъдете с Мен, както Исус беше при Отца. 

56 Подгответе се, защото вие сте учениците, които вървят по стъпките на Учителя, който се 

изкачва още веднъж на Голгота. Тези последни думи на поучението са като последните моменти от 

живота на Исус. Защото, когато 1950 г. изтече, Моето Божествено "Слово" вече няма да ви говори 

чрез тези говорители. Днес идваш набързо, защото не искаш да пропуснеш нито един от моите 
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уроци. Пази ги в сърцето си, защото искаш да бъдеш свидетел на последните ми думи към 

човечеството. 

57 Вие сте същите като онези, които пееха "Осанна" във Втората епоха, когато Исус влезе в 

Йерусалим. Днес, когато ви се изявявам в Духа, вие вече не разстилате плащовете си по пътя Ми, а 

предлагате сърцата си като жилище на вашия Господ. Днес вашата осанна вече не излиза от 

гърлото ви, тя извира от душата ви като химн на смирението, на любовта и познаването на Отца, 

като химн на вярата в това проявление, което вашият Господ ви е донесъл в Третата епоха. 

58 И някога, и сега вие сте същите като онези, които Ме последваха, когато влязох в 

Йерусалим. Големите тълпи Ме заобиколиха, запленени от думите на любовта Ми. Мъже и жени, 

старци и деца разтърсиха града с радостните си викове и дори свещениците и фарисеите, 

страхувайки се, че народът ще се разбунтува, Ми казаха: "Учителю, ако Ти учиш на мир, защо 

позволяваш на последователите Си да вдигат такъв шум?" Но аз им отговорих: "Истина ви казвам, 

ако те мълчаха, камъните щяха да говорят." Това бяха моменти на радост, това беше кулминацията 

и прославата на Месията сред гладуващите и жадуващите за правда ─ душите, които отдавна 

очакваха идването на Господа в изпълнение на пророчествата. 

59 С тази радост и веселие моят народ отпразнува и освобождението от Египет. Исках да 

направя това честване на Пасхата незабравимо за Моя народ. Но наистина, казвам ви, Аз не просто 

следвах традицията, като принесох в жертва агне ─ не, Аз принесох Себе Си в Исус, жертвеното 

агне, като път, по който всички Мои деца ще намерят спасение. 

Дори в Третата епоха не следвам традициите. Чрез Словото Си ви накарах да преживеете 

събитията от минали времена. Но знайте, ученици, че Законът, който ви продиктувах на планината 

Синай, присъства във вашата съвест. Жертвата на Непорочния Агнец, както и откровенията, които 

ви донесох като Светия Дух, и ученията, които ще ви дам в идните времена - всичко това присъства 

във вечността. 

60 По-късно вие ще отбележите тези събития, но вашето отбелязване ще се състои от 

медитация, истински решения за обновяване и изпълнение на Моето учение. Няма да празнувате 

празници, няма да правите церемонии и обреди, като смятате, че Ми угаждате, забравяйки Закона. 

Не бъдете традиционалисти. Учениците спиритуалисти винаги ще си представят страданията на 

своя Господ, ще усещат Неговото божествено присъствие и ще учат ближните си, чувайки гласа на 

духа си. 

61 Когато дойде време да се причастиш със Светото Причастие, трябва да го направиш с 

молитвите си, тогава ще почувстваш как Моят Божествен Дух раздава между теб духовните хляб и 

вино. По този начин ще ви разясня уроците, които все още смятате за забулени в мистерия. 

62 Събудете се, ученици! Навлезли сте във време, когато християнското човечество изучава 

Моето Слово и пророчествата в желанието си да получи правилно тълкуване на предишните 

откровения. В някои от тях откривам малко светлина, а други са се заблудили. В някои от тях 

виждам достатъчно смирение, уважение и любов, за да разберат пророчествата, които изучават. В 

други виждам гордост и суета и те обясняват смисъла на Писанията на народите в желанието си за 

слава. Но истина ви казвам, че с грешките си те объркаха човечеството. 

63 Спомнете си, че във Втората епоха ви казах, че ще ви изпратя "Духа на истината", Светия 

Дух, и че Той ще ви обясни откровенията, които не можахте да разберете по онова време, и ще ви 

даде нови учения. 

64 Тук е Духът на истината, Светият Дух, който ви говори за миналото, настоящето и 

бъдещето. 

65 Гледайте и се молете, хора, защото в молитвата ще намерите светлина, за да разберете по-

добре моите учения. Това е хлябът и виното ─ хранете се, ученици, укрепвайте се, защото утре ще 

трябва да споделите тази храна с човечеството. 

66 Учете се от Мен, предавайте Моя пример и мъдрост, о, хора, о, многообичани ученици. 

67 Всички вие сте работници на моя етаж ─ едни като "първи", а други като "последни", но 

всички вие ще можете да бъдете "първи" чрез вашата ревност и одухотвореност. 

68 В този час на посвещение, в който душата ти Ми поднася своето духовно осанна, Моят 

Божествен Дух те залива с мир, любов и благословия. 
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69 Благодарение на моите благословии легиони от души, които са се пречистили в духовната 

долина, получават светлина. В момента те преживяват продължението на Моето дело - издигането 

на Новия Йерусалим в обединените души на хората. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 319 
1 Бъдете отново добре дошли при Мен. Кой се разкрива пред вас в този момент? Отец, Син 

или Свети Дух? Отговарям ви: вашият Бог се проявява сред вас. Ако във Втората епоха ви казах 

като човек: "Който познава Сина, познава Отца", днес ви казвам, че не идвам при вас като човек, а 

в Духа: Който слуша Исус, чува и приема Йехова, а това е гласът на Светия Дух. 

Не виждайте в него трима души или трима богове, а разпознайте един Божествен Дух, който се 

проявява в изобилие сред вас в този момент в този глас, в това слово на вашия Учител на всички 

Учители. Ще се срещнете със Съдията, ще откриете Отца и ще усетите същността на Светия Дух. 

2 При последните Си прояви чрез човешките носители на гласове през настоящата 1950 г. Аз 

ще проверя напредъка на Моите ученици. Ще ги подложа на изпитание, като оттегля инструкциите 

ви. Защото Аз ще ви покажа кой е по-напреднал в Моето обучение и кой е изостанал. 

Знам всичко. Уроците и тестовете, които давам, ще послужат на всеки от вас да осъзнае 

вътрешно своя напредък, застой или отстъпление. 

3 Аз внасям все повече светлина в душата ви, за да можете след прекратяването на Моето 

Слово да останете просветени и след това, както вече ви казах, да бъдете сияйни фарове в това 

море от страсти и бури, което формира вашия свят. 

4 Онези, които имат голяма вяра в Мен, смирено подготвят душата си да приеме в нея всичко, 

което предавам в този момент. Но все още има ученици, които отварят широко очите на душата си, 

защото се стремят да открият истината за Моето присъствие в отвъдното. 

5 В някои сърца все още витае съмнение и те се чудят дали това съм Аз, или не. Все още 

някои са объркани от някои от Моите думи и откровения. Но аз ви питам: Защо, след като сте в 

Третата епоха? Оставете съмнението на Тома, защото той е живял във Втората епоха. Но помнете 

урока, който му дадох, и всичко, което проявих по онова време, за да унищожа материализма, да 

премахна съмненията на тези хора. 

Но днес, в Третата епоха, когато ученията и откровенията от миналите времена и от Третата 

епоха се натрупват в душата и в сърцето ви, защо все още се съмнявате? Защо в най-дълбоката си 

същност се замисляте дали това съм аз, дали в тази работа, която получавате в момента, има истина 

или измама? 

Говоря по този начин само на онези, които се съмняват ─ на онези, които се борят вътрешно, 

защото се намират в последните времена на Моето проявление чрез човешкия интелект. Но Аз ви 

казвам отново: "Блажени са онези, които са повярвали, без да виждат!" 

6 Вие си спомняте заедно с вашия Учител за събитията, случили се през Втората епоха. 

Научих те, че съм оставил в душата ти учението, което ти дадох тогава. Всяко от Моите дела и 

Моите думи бяха действия на вечен живот, които ви дадох. Кръвта, която пролях, за да ви покажа 

пътя към вашето спасение, е все още свежа и ще бъде вечна в душите на всички Мои деца. Защото 

онова, което потече от Моето тяло по онова време, беше символ на живота, който пролях ─ на 

прошката, с която обгърнах всички грешници ─ на светлината, с която запалих вярата в 

невярващите ─ на светлината, с която разпръснах всички тъмни мъгли на това човечество. Този 

духовен живот е вечен във вас ─ в кръвта, която винаги ще бъде свежа в душата ви. 

7 Когато станах човек, за да донеса спасение, спасение и светлина на хората, не дойдох само 

при тях. Това беше времето, определено от Божествения ми Дух да тръгна към всички души, без да 

давам предимство на светове или степени на развитие. Затова, след като завърших мисията си на 

Учител сред вас, Духът Ми отиде във всички домове, обитавани от душите на Господа. 

Защото, въпреки че имахте обещанието за Месията, това обещание не беше само за въплътените 

души, но и за онези, които Ме очакваха в отвъдното ─ за онези, които в изкупление, в изкупление, 

в събиране на духовни преживявания очакваха деня, в който Изкупителят на всички души ще дойде 

да отвори вратата. 

8 Ето защо се случи така, че след като завърших делото Си сред вас и отворих портите на 

Моето царство чрез жертвата на любовта Си към всички Мои земни деца, се обърнах към другите 

души и също им дадох свобода. Но някои от тях срещнах с човешка "дреха", а други - с различни 

"дрехи". Но истина ви казвам, че тези "дрехи" никога не са били важни за Мен, а за възходящото 
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развитие на душите. Защото идвам, за да ги освободя от несъвършенствата и материализма ─ 

идвам, за да ги пречистя с Моето учение, за да им дам бялата дреха, по-бяла от ослепителната 

белота на снега, за която често съм ви говорил през това време. 

9 Както по онова време посетих едни и други в различните им светове, така и в Третата епоха 

отново тръгнах да посещавам всички. За пореден път се разкрих на душите, които живеят във 

Вселената. 

Наистина създадох връзки на любовта, стремейки се към единство на всички души. Но Аз искам 

Моето проявление днес да бъде по-съвършено от това в миналото, за да можете чрез него скоро да 

Ме достигнете, за да можете чрез проявлението от дух на дух да получавате вдъхновенията на 

Отца, Неговите заповеди, Неговите порицания и Неговата справедливост с по-голямо 

съвършенство. 

10 Като Светия Дух, Аз посветих Третото време на задачата да просвети всички души, за да не 

паднат никога повече, да спаси заблудените, да обърне заслепените и да пречисти онези, които са 

се осквернили много, да ги освободи от веригите на срама, позора, престъплението и разкаянието ─ 

всички онези, които носят със себе си, отпечатани в душите си, цялата история на своите 

прегрешения, на нарушенията на Моя Закон. 

11 Всичко във Вселената е мъдро подредено. В момента говоря на световете, на всички мои 

деца, във формата, в която трябва да се изявя пред всеки от тях, за да ги доведа до съвършения 

диалог между духовете, за да ги доведа до съвършенство, което е целта, която очаква всички. Вие 

ли сте най-напредналите в духовно отношение във Вселената? Не искай да знаеш, защото не би 

могъл да разбереш. 

12 Във Втората епоха ви казах: "В дома на Отца има много жилища". Днес ви казвам на вашия 

собствен език: Във вселената, създадена от Мен, има много светове, населени с деца на Моя 

Божествен Дух. Всички вие сте братя и сестри в Мен, всички приличате на Мен и макар че сега се 

различавате по своите несъвършенства, в съвършенството всички ще бъдете еднакви. Към това 

съвършенство ви водя, а за да го постигнете, ви подготвям, уча, изпитвам и работя върху вас. 

Аз ви водя всички еднакво към общение с Моя Божествен Дух, а също така ви водя към 

общение помежду ви. Кога ще бъде завършено това общение между душите? Все още не знаете. 

Ще има много разговори ─ много прояви, в които едни вярват, а други отричат. Но Духът ще се 

прояви, Духът ще говори, Духът ще господства по цялата земя. 

13 На всичко това ви казвам, че това не е земен ден, не са само няколко часа, които ви 

посвещавам, за да проникнете в света на светлината и в бездните на мрака в търсене на душите, 

които Ме очакват. Не, хора, това е цял период от време, това е цяла епоха в рамките на вечността, 

предназначена от Мен от самото начало на творението да дойда при всички като Светия Дух, 

разкривайки Себе Си в зависимост от напредъка на душите в Третата епоха на по-високо ниво и с 

по-голямо съвършенство. 

14 Днес вие не гледате отвъд вашия свят, така че нито духът ви, нито погледът ви, нито 

интелектът ви успяват да изследват онова, което все още не е според вас и което идва при вас само 

с уважително и послушно отношение, за да го приемете ─ чрез молитвата, възходящата еволюция, 

която ви води към Мен и към Моя духовен свят, посветен на задачата да ви защитава. 

Чрез това възходящо развитие, чрез ползата, която извличате от това, което ви разкривам в този 

момент, ще успеете да узнаете това, което искате да узнаете днес от любопитство, и това, което ще 

узнаете утре заради справедливостта, като възнаграждение, като награда, о, възлюбени ученици на 

Господа! 

15 Наближава времето, когато ще ви оставя без това Слово. След като вече не го чувате, 

мнозина ще се натъжат, други ще изстинат, но останалите ще останат силни във вярата. Но ако 

днес Ме попитате какъв е Моят божествен копнеж, ще ви отговоря: всички вие да бъдете силни във 

вярата, да се подготвите, преди да завърша това Слово между вас. 

Ако искате, проучете моето дело, за да се убедите, за да сте твърди, за да не ви сполети по-

късно съмнение. Защото това ще ви накара да страдате и да се препъвате, защото това съмнение ще 

ви причини силна болка, чрез която съвестта ви ще си спомни за себе си. Но Аз не искам учениците 

Ми да носят угризения в съвестта си ─ искам само да чувстват мира на Моя Дух. 
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16 Ако този народ не знае как да се подготви, ако не се възползва от моите последни учения, 

по-късно ще пропусне думите ми и времето, изпитанията, нещастията и безсмислените думи на 

хората ще го потопят в съмнение. Тогава ученикът ще трябва да спре по пътя си и да се запита дали 

това, което е чул, е вярно, или не е истина, и тогава, когато само привидно мълчание отговори на 

съмненията му, той ще вдигне лице, за да каже на Отца: "Господи, въпреки че си обещал да 

останеш с нас завинаги ─ защо Твоите деца не Те виждат? Защо ушите ни не Те чуват? Защо 

сърцето ни не усеща как бие? Защо не се проявяваш ясно пред нас?" 

17 И когато видите, че човешките доктрини и религиозните институции се издигат в големи 

състезания и напредват по своя път, печелейки "битки", ще кажете: "Къде отиде делото на Отца? 

Защо мълчи и ни оставя сами като жертви на ударите на съдбата и опасностите?" 

Ще имате много големи съмнения, както и други Мои ученици в друго време, и съмненията ще 

станат още по-големи, когато си спомните за много от Моите думи, които според лошите 

тълкувания не се сбъднаха, и тогава ще кажете: "Защо Неговото слово нямаше нито ефекта, нито 

силата да остави народа Му единен? Защо Той не извърши с цялата Си сила чудото на сливането на 

този духовен народ на Господа в едно сърце? Защо по времето, когато Той учеше учениците Си, не 

дойдоха хора от всички народи на света да Го чуят? Защо нямаше мир между хората, когато Той 

слезе със сила чрез Своя универсален лъч? Защо заминаването Му беше толкова тъжно? Защо Той 

си отиде от нас мълчаливо, без да бъде чут и прославен от цялото човечество?" 

Всичко това ще измъчва сърцето ви в огъня на съмнението, но аз не искам това да се случва. 

Искам душата ви, освободена от всички съмнения и несигурност, да не изисква от Отец нищо, 

което означава материализиране на Неговия Божествен Дух. Не искам да изисквате след 

прекратяването на Моето Слово Аз да се очовеча, да се огранича или да приема формата на Исус 

като човек. 

18 Искам душата ти наистина да Ме следва ─ не само заради желанието да Ме почувства, не 

заради силата на нуждата на душата ти да Ме види и чуе, а да Ме почувства заради истинността, да 

Ме съзре в равновесието на душата си чрез верността на същността си. Защото тогава ще Ме 

видиш по-велик, по-съвършен и неизменен. 

19 Не забравяйте, че хората се чувстваха измамени в онези Втори времена. Те очакват Месия, 

изпълнен със земна сила, който да освободи Израил от робството на хората. Те очакваха войнствен 

принц, владетел на армии, народи и земни земи. 

Но когато чуха думите на този кротък и скромен Учител, който говореше само за делата на Своя 

Отец и който им обеща по-добро царство от земните царства, който обяви духовната победа на 

своето учение, който им обяви справедливост за онези, които проливат сълзи за духовно бедните, 

за болните, за унижените, за робите ─ тогава онези, които се чувстваха измамени и очакваха 

близкото време на земното си освобождение и прославата на този Господ ─ онези, които копнееха 

да го видят седнал на престол в този свят и да видят скиптъра на справедливостта от дясната му 

страна, за да съди народите и да подчини великите царства на този свят. 

20 Когато настъпи нощта на арестуването на Учителя, сърцата им се разтърсиха пред тази 

кротост, защото Господ не се съпротивляваше, защото не порази със силата си Своите врагове, 

защото позволи да бъде завлечен като кротко агне на мястото на черепа. А когато апостолите 

видяха подигравките и присмеха на този народ, дори те си тръгнаха объркани и подозрителни. И те 

се питат: "Защо събитията се развиха по този начин?" Те изпитват голяма любов към своя Учител и 

превръщат болката на Исус в своя, но все още не са духовно пробудени и духовните им очи не са 

отворени за светлината на истината. И когато Го видяха там, на мястото на черепа, и станаха 

свидетели на смъртта Му на това позорно дърво за мъчения, и видяха кръвта Му да тече като на 

всеки човек, в сърцата им се появи съмнение. 

21 Как ще могат да продължат делото на своя Учител? Как ще продължат този пример на 

изкупление? Но Учителят е преминал през смъртта, за да възкръсне в слава и живот над всички 

сътворени неща. Той съзерцаваше Своите и страдаше от съмненията на учениците Си, а като 

допълнително доказателство за безкрайната Си любов, след възкресението Си позволи да бъде 

видян от жените, които Го обичаха безрезервно и Го следваха, за да свидетелстват пред учениците 

Му за това, което са видели и чули. 
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Но въпреки това свидетелство, те се съмняват. Беше необходимо Учителят да се прояви, да 

разсее мрака на съмнението и да запали светлина във всички тези сърца. Но все още имаше ученик, 

който се съмняваше най-много ─ Тома, който беше казал, че може да повярва, че Учителят е 

възкръснал, едва когато може да докосне раните Му със собствените си пръсти. И така, Учителят 

трябваше да го убеди и в неговото съмнение. 

22 Когато Учителят намерил учениците си сами и разтревожени, защото някои от тях вярвали 

във възкресението на Учителя, а Тома се съмнявал, Господ се показал сред тях и казал: "Моят мир 

да бъде с вас!" Той повика Тома при Себе Си, показа му раните Си и му каза: "Вкарай пръстите си 

в нея, Тома, и не се съмнявай, защото това наистина съм Аз." 

Но Тома, разкайвайки се за съмнението си в този момент, възкликна ─ победен в недоверието 

си ─ "Господи мой!" Но Аз му казах: "Понеже Ме видяхте, повярвахте. Блажени са онези, които 

вярват, без да виждат." 

23 Искате ли да носите завинаги в духа си този любящ укор на Исус, Учителя? И да ви кажа 

отново: "Повярвахте, защото видяхте?" Не, ученици на Светия Дух ─ не, ученици на Третата епоха! 

Не се съмнявайте в себе си, отстранете го още сега, погледнете Ме в Духа, погледнете Ме в Моята 

истинност и същност, за да можете по-късно, когато ви липсват тези проявления, да Ме видите чрез 

любов и вяра с духовен поглед, който е чист и свободен от съмнения и петна. 

24 За да се заемеш с изпълнението на мисията си, не бива да чакаш, докато мога да ти кажа 

само чрез ясновидците: Стани и изпълни дълга си, не очаквай от Мен да стана отново човек, за да 

намериш вяра. Това се случи през Втората епоха, защото беше толкова необходимо. Защото 

Учителят не е могъл да иска повече от учениците си по онова време, когато човекът е започнал да 

прониква с духа си в необятните сфери на отвъдното. 

Но вие, които сте тези, които сте живи в момента, и тези от миналото, които сте развили душите 

си, които Аз често съм изпитвал и на които често съм говорил чрез човешкия интелект, за да ви 

донеса истината и да ви направя велики откровения ─ бихте ли могли да се съмнявате, бихте ли 

могли да изпаднете в материализация, бихте ли могли да позволите на любовта на сърцето си да 

изстине и душата ви да се отклони от пътя след прекратяването на Моето Слово? Не, ученици, Аз 

ви говоря в този момент и ще ви подготвя още много пъти чрез Моето Слово, така че в душата ви 

да има само светлина, сила, решителност и несъкрушима ревност на вярата пред лицето на всички 

изпитания. 

25 Когато се показах духовно на Моите ученици от Втората епоха, те почувстваха истинска 

любов в душите си. По това време те се обединяват в братска прегръдка и духовна сила, за да 

продължат делото на своя Учител. Защото, след като разсеяха съмненията си, те казаха, изпълнени 

с душевно щастие: "Наистина ─ ние наистина бяхме с Месията, с Божия Син, наистина живяхме 

заедно със Спасителя на света, Той не ни измами. Той е Животът, Той е Изкупителят, Той е 

Истината, Неговото Царство не е от този свят, Неговият дом е Вечното Царство, откъдето Той ни 

гледа днес, говори ни и ни позволява да се видим. Той е обещал да бъде с нас завинаги. И наистина, 

ние сме обединени, обичаме се и ще свидетелстваме за Него пред всички народи на земята." 

26 Знаете ли дали след прекратяването на моето Слово ще настъпи истинско единение и между 

вас, когато почувствате отсъствието на моето Слово в дълбините на сърцето и душата си, когато 

моят духовен свят вече няма да повтаря своето Слово сред вас чрез носителите на дарове? Тогава 

общностите ще се търсят взаимно, а тези, които са останали настрана и са работили по свой 

собствен начин, ще потърсят своите братя и сестри, ще се погрижат за топлината и присъствието 

си, за съвет и помощ. Те ще копнеят за Моето слово, а някои ще търсят лечебния балсам в кръга на 

другите и Аз ще дойда отново, за да се проявя. 

27 Да, народе Мой, и Аз ще говоря близо до духовното ви ухо, и всички ще Ме видите, и тези 

ясни изявления, които ви давам и които днес не знаете по какъв начин ще дойдат, ще дойдат по 

определен и ясен начин, за да ви насочат към правилния път. Те ще бъдат вашата защита, вашият 

стимул, така че никога да не си помислите, че вървите сами. 

Ще ви изненадвам по пътищата, в духовното изпълнение на мисията ви, в земното изпълнение 

на дълга, а също и в прегрешенията ви. Аз ще избера подходящия момент, за да се почувствам по 
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пътя на всеки Мой ученик. Аз ще присъствам и ще се усещам на вашите срещи, ще усещате Моята 

топлина, дъха на Моя Дух и ще получавате Моите вдъхновения. 

28 Искам, като вярвате в Мен все повече и повече, да имате вяра помежду си, за да не се появи 

лъжесвидетелство между вас, за да не излезе лъжа от устата ви, която да ви направи велики или 

известни сред хората или човечеството. Горко на онзи, който казва лъжа! Горко на онзи, който 

каже: "Видях Учителя", без да Го е видял! Горко на онзи, който каже: "Получих това послание от 

Господа", без да го е получил! Защото тогава моето вдъхновение ще се оттегли от него и той ще си 

го възвърне само като се изчисти от петната си. 

Не злоупотребявайте с името ми, не използвайте работата ми, за да лъжете, не злоупотребявайте 

с духа ми или с работата ми, за да прикриете измамата си. 

29 Искам да говорите само истината, така че ако никога не получите вдъхновение или 

проявление от Мен, да се съгласите с него и да не лъжете, защото тогава никой няма да може да ви 

обвини. Но аз ви питам: Кой може да бъде този, който не получава нищо от Мен? Кой може да 

бъде този, който не се радва на Моето вдъхновение, който не получава Моите напътствия и не 

усеща Моите проявления? Няма да се оттегля пред престъпленията ви. Винаги ще бъда с вас и ще 

ви оставя преобразени в пророци ─ но като пророци на истината, а не като лъжливи, които излизат 

по улиците и се хвалят с пророчествата си. 

30 В ранните времена Моите пророци излизаха по улиците и провъзгласяваха посланието на 

Господ. Но колко много смирение, колко много сила и вяра имаше в тях! 

Времената се промениха и днес не можете да излезете на улицата, на селската пътека или на 

пазара и да крещите с пълно гърло моите послания. Днес трябва да знаете кога е дошъл моментът 

да говорите, да действате или да се молите. Ако се подготвите по този начин, Моят народ няма да 

се съмнява в собствените ви свидетелства. 

31 Когато сте близо до изпитание, когато Моето правосъдие е на път да се прояви сред 

народите на земята, а също и сред вас ─ когато Моята воля е да ви разкрия някакво събитие, Аз ще 

избера един от вас, за да ви предупреди и да ви съобщи какво ще се случи. Ще избера двама или 

трима, или колкото е необходимо, за да потвърдя това послание. Не се съмнявайте обаче, защото 

по този начин ще помолите Отец за още по-велика проява. 

Не знаете ли, че Учителят ви е казал в това Трето време: "Времето на благата свърши." Ако след 

това кажете: "Да, отче, материалните блага свършиха, но духовните блага, които си ни обещал, са 

на привършване." На това ви отговарям: "Да, деца мои ─ но ако изисквате от Учителя да стане 

човек, тогава това ваше искане принадлежи на земните блага и това време вече е отминало." 

32 Затова ви освободих от много традиции, защото те биха осквернили и унизили начина на 

поклонение, открит на вашия дух от Отец ─ форма на поклонение, обвита в благодат и 

съвършенство. Вие бихте позволили то да се превърне в обреди, в церемонии и светски празници и 

да се занимава все повече с външно поклонение, със спазването на традиции, вместо с 

изпълнението на Закона и Учението. Затова, за огорчение на някои и за радост на други, в този 

момент ви освободих от много традиции, от много религиозни практики, с които душата ви беше 

свързана. 

33 Сега, малко по малко, вие откривате истинския храм и този храм се намира както вътре във 

вас, така и навън, в безкрайността на Вселената. 

Днес вие разбирате, че истинският олтар е в сърцето ви, че вярата е светилникът, който трябва 

да запалите за Мен, че цветята, приносите, делата, заслугите ви трябва да бъдат ─ че образът на 

вашия Господ сте вие самите, за да можете да Ме съзерцавате чрез вас. 

Днес вие осъзнавате, че източникът на благодатта е Моят Божествен Дух ─ неизчерпаем 

източник на съвършенства и благословии ─ че Аз съм Делото, защото Моето собствено Дело е в 

Мен и то е безкрайно и универсално ─ че Аз съм Пастирът на всички души, които Ме следват в 

славно множество, и че накрая всички ще достигнат единственото препятствие, което е 

съвършеният мир, който е вечният дом на душите във високите отвъдни светове, и че домът на 

Отца е навсякъде, а вие никога не сте напускали този дом. 

34 По този начин душата ви ще разпери криле и ще види безкрайността в пространството, 

вечността във времето, съвършения и светъл път, който ви води към Отца по "пътя". Тогава ще 
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забравиш традициите, които са били препятствия и капани и са останали зад теб по пътя ─ 

рутината, която е била само стена, спираща душата ти, и образите ─ обекти на фанатизма ─ ще 

останат зад теб, а душата ти ще върви забързано и свободно, изпълнена с плам, радост, надежда и 

вяра, към своето духовно бъдеще. 

35 Всичко онова, което душата смяташе за опора, за да се държи, да се опира, да вярва и да Ме 

обича, ще продължи да бъде на нейно разположение, за да Ме гледа с духовния си поглед, да се 

доверява на Вечното и на Истината, която съм разкрил в изобилие сред вас в това време. Чрез 

подготовката на едни преодолявам несъвършенствата на други. Поради желанието ви за напредък, 

за приближаване към Мен, за възходящо развитие, за идеал и за разбиране на Моето Божествено 

дело, Аз идвам и се разкривам, изливам Себе Си сред вас като мъдрост и светлина. 

36 Кръвта на Исус, превърната в светлината на спасението, проникна във всички души като 

спасение и продължава да го прави. Вечно Моят Дух дава спасение и светлина, непрестанно 

оставям лъчите на Моята светлина да проникват там, където е тъмно, непрестанно Моят Божествен 

Дух ─ не като човешка кръв, а като изкупителна сила, като духовен живот ─ се излива върху 

всички Мои деца. 

37 Бъдещето ви очаква, тези времена наближават и идват при вас, а с тях ще дойдат и хората, 

множествата, жадни за духовно познание ─ също така жадни да разсеят съмненията си и да могат 

да намерят за душата си врата към светлината и мира. 

38 Хората ще дойдат, а сред тях и "Тома", представляван от науката и материализма, с 

бдителни очи, за да изследва; и то не само с очите си, но и с пръстите на ръката си, за да сканира, 

да докосне, защото само така може да повярва в моето присъствие и в духовните събития, които ще 

се случват едно след друго сред човечеството и за които хората трябва да свидетелстват, така че 

"Тома от третата епоха" в своето съмнение и материализъм да бъде победен от моята любов. 

39 Подгответе се, за да бъдете апостоли на вярата, за да бъдете ревностни ученици, които 

свидетелстват не само с думи, но и с дела. По този начин вашите примери ще победят 

коравосърдечието на хората. Ще правя чудеса и ще давам доказателства, които наистина ще 

осветят недоверчивостта на онези, които идват при вас. 

40 Не искам от вас нищо невъзможно, няма да има трудни дела, които да извършите, вашата 

подготовка, вашата молитва и вашата вяра ще Ми бъдат достатъчни, а всичко останало ще направя 

Аз, о, Мои възлюбени деца! 

41 Всичко, което не можете да направите ─ всяка трудност, с която се сблъсквате ─ ще 

оставите на Мен и Аз ще направя всичко възможно. Тогава хората ще изпитат, че това, което е 

невъзможно за човешките същества, става реалност чрез вашето посредничество. Те няма да могат 

да припишат тези чудеса на човешките същества и в своето удивление ще трябва да отидат в 

отвъдното, за да размишляват върху една висша и възвишена сила. 

42 Ще се открия в слава, за да унищожа греха на хората. Пред човешката сила Аз ще се изявя 

като мъдрост и божествена наука. Ще засрамя и материализма на човешката наука. За всички 

религиозни общности и човешки институции ще дойда като Спасител ─ така обявих. В полетата на 

раздорите и битките Аз ще присъствам с невидимите Си оръжия на мира, с двуострия Си меч, за да 

унищожа всички грехове и поквара. 

43 Аз дойдох като Велик Боец, както хората искат да Ме видят и както мнозина, които живеят 

на земята, Ме очакват. Като воин дойдох с истина и дух. Моята война започна отдавна, но едва сега 

започва: най-трудното, най-страшното от тази битка тепърва предстои и в нея ще се включите вие, 

които в момента обучавам за войници. 

Знаете обаче, че моята война не е за несправедливост, а именно за справедливост спрямо 

човешката несправедливост. Моята любов ще изкорени лицемерието, егоизма и човешката злоба. 

Моят мир ще премахне всичко, което носи в себе си семето и основата на омразата, на раздора. 

Тогава какво ще спести Моят невидим меч, който поставям в ръцете ти? Животът на моите деца, 

чувствителността и добродетелта. Всичко останало ще падне. 

44 Ако видя искра любов към Мен, атом истинност, малко любов или състрадание към 

другите, всичко това ще спаси оръжието ми. 
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Затова сега можете да разберете, че тази битка ще бъде много голяма сред вас. Но тази битка не 

е само между хората, тя е универсална. След тази битка всички души ще са направили крачка към 

истинския живот ─ крачка към напредъка, твърда крачка към Мен, в истина и в дух. 

45 Не усещате ли как духовният живот около вас е развълнуван? Не усещате ли, че ревът на 

тази велика битка се чува в душата ви? Дори в момента на дълбокия ти сън душата ти се бори и се 

мъчи да се освободи и да работи по мисията, която съм й възложил. 

46 Това са големите битки, които моят ученик Йоан видя с помощта на пророческия дар. Той 

видя армиите, които са същите като тези, които са в пълна битка днес. 

47 Най-жестоката част от битката все още не е настъпила и затова ви уча непрестанно, за да ви 

оставя преобразени в смели войници на Моето учение, на Моя закон ─ онзи закон, който казва на 

своите войници: "Обичайте се един друг!" 

48 Ето какво казва Великият воин, какво казва Князът на Силите на вас, о, възлюбени хора, в 

Третата епоха. Издигнете се с този меч на любовта, грабнете го, извадете го от ножницата и 

победете цялата омраза и зло, които съществуват в човечеството. 

49 Знаеш, че от Моя "висок трон" Аз обгръщам вселената със Своя мир и благословии. 

50 Всички са благословени от Мен във всеки час, във всеки момент. От Мен не идва и никога 

няма да дойде проклятие или осъждане за децата Ми. Ето защо, без да виждам нито праведните, 

нито грешниците, Аз обсипвам всички с Моите благословии, с Моята целувка на любовта и с Моя 

мир. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 320 
1 Щастлива да бъде човешката раса, защото е имала въплътеното присъствие на своя Господ. 

Щастлива да бъде човешката раса, защото е получила това наследство на любовта. 

2 Моето съществуване в света чрез Исус се случи в земята на Палестина, проповядването Ми 

продължи само три години, посетих само няколко села, а тълпата, която Ме съпроводи до Голгота, 

не беше многобройна. Въпреки това Словото, излязло от устата на Исус, е достигнало до 

човечеството във всички времена. 

Не беше необходимо да ходя във всички страни по онова време, за да търся ученици, защото 

знаех, че Моето Слово, подобно на семе, скоро ще бъде изнесено от тази земя, за да се разпръсне по 

всички народи на света. 

Онези, които са чули Исус и са станали свидетели на Неговата "смърт", са представителни за 

всички поколения, които ще дойдат след това. Защото същността на моето учение и любовта, с 

която беше пролята тази кръв, бяха предназначени за всички. 

3 Не осъждайте този народ, защото не е разпознал Месията в лицето на Исус и защото Го е 

принесъл в жертва. Не се възмущавайте от мисълта, че Този, на когото се подиграваха, е самият 

Бог. Истина ви казвам: само Аз съм съдия. 

Много от онези, които несправедливо осъждат тези хора и не им прощават, че са пожертвали 

Учителя, носят в сърцата си угризения, без да го осъзнават, защото са заели място, което не им 

принадлежи. 

4 Точно както Аз, когато висях на кръста и умирах, извиках пред тълпата, която се 

наслаждаваше на моите страдания: "Отче Мой, прости им, защото не знаят какво правят", същото 

изречение може да бъде повторено от Мен всеки ден, отправено към вас. Защото, въпреки че знаете 

името ми от рождение и имате в духа си моите наставления, моите заповеди и моите закони, вие не 

преставате да ме обиждате и да се подигравате с моите принципи. 

5 Вие сте преживели три епохи на духовни откровения, но все още човечеството не е 

издигнало храма, който очаквам. И все пак ─ в тази Трета епоха ─ хората ще издигнат в дъното на 

сърцата си Светая Светих, където ще бъде Ковчегът, който е душата, съхраняваща в себе си 

скрижалите на Закона, който е в духа ви. 

6 За вас моралната и духовна трансформация на човечеството изглежда невъзможна, защото 

сте много далеч от принципите, които са ви разкрити. Не можете да си представите, а още по-малко 

да повярвате в свят, в който цари любов, мир и справедливост. 

7 Казвам ти, че не можеш да повярваш във всичко това, защото не искаш да проучиш 

значението на думите Ми, нито на делата Ми. Ако посветите малко от времето си на духовно 

съзерцание, ще получите голямо вдъхновение и ще придобиете мъдрост. 

8 Кой от хората преди 2000 години е имал представа за днешния свят, който вие сте създали 

със силата на своя интелект? Никой. Ето защо много от древните пророчества, които оповестяват 

днешния свят, не са повярвали. 

9 Пророчески ви възвестявам един нов свят и едно одухотворено човечество, но когато това 

слово стане известно, отново няма да му се повярва. 

10 Поколение след поколение ще си отиде, човешката арогантност ще отприщи бури и 

наводнения, мор и епидемии, а стенанията на човечеството ще разтърсят пространството. Но след 

всичко това новите жители на Земята ще започнат живот на интроспекция и одухотворяване, 

използвайки неизмеримото богатство от опит, завещано им от предишните поколения, и 

божественото семе ще започне да покълва. 

11 Във всяка душа съществува божественият зародиш, произлязъл от Мен, и както децата ви 

наследяват чертите или характера на родителите си, така и душите в крайна сметка ще разкрият 

това, което са наследили от своя Небесен Отец: любовта. 

12 Спомнете си онзи ден, когато от любов към вас умрях като човек на кръста. Спомнете си за 

Моята страст ─ да, но вече не го правете по традиционния начин, с който сте свикнали от векове ─ 

външен и чувствен начин, който не е оставил семена в душата ви, защото не сте се потопили в 

смисъла и значението. 
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13 Виждам, че за да развълнувате сърцето си, драматизирате смъртта ми чрез кървави 

изображения и картини, че плачете и носите траурни дрехи, сякаш току-що е починал човек, и че 

година след година поднасяте съболезнованията си на Майката, без да осъзнавате какво правите. 

14 Защо да изказваме съболезнования на Мария, когато тя не е загубила никого, тъй като Онзи, 

Който умря на кръста, възкръсна за вечен живот? Защо да проливаш сълзи над Мен, след като Аз 

съм отвъд болката и смъртта? 

15 Наистина, казвам ви, по-добре да пролеете сълзи заради себе си, да изпитвате скръб заради 

греховете си и да носите мъка в сърцето си заради толкова много добродетели и благородни 

чувства, които са умрели във вас. 

16 Искам, без да чакате годишнини, дати или традиционни дни на възпоменание, да се 

обедините на срещи или в лоното на семействата си и, преглеждайки примерите и делата, които ви 

представих през Втората епоха, да се събирате заедно с духовност и отдаденост, за да 

размишлявате и тълкувате Словото Ми. Защото тогава ще имаш истинска полза за душата си, 

защото ще откриеш смисъла или същността на моите дела и думи. 

17 Не се опитвайте да Ме съжалявате, защото в Мен няма нищо, което би могло да накара 

хората да съжаляват. Вместо това се вдъхновявайте от любовта, която съм ви показвал през целия 

си живот, и прилагайте тази жалост, това съжаление за обидата и това разкаяние към ближния си, 

сред когото има хиляди хора, достойни за всякакво съжаление и състрадание: едни, защото страдат 

много; други, защото са се хвърлили в мръсотията на порока; трети, защото не познават светлината 

на истината, и четвърти, защото живеят без любов или защото гладуват и жадуват за справедливост 

и мир. 

18 Изпитвайте истинско състрадание и милост към тях, плачете и се молете за тях. Но преди 

всичко направете нещо, което ще облекчи болката им или ще подобри живота им. Тогава наистина 

ще сте на път да разберете Моето учение, да разберете Моята жертвена смърт и да изтълкувате 

правилно Моята воля. 

19 Любовта помежду ни ще бъде единственият начин да се подчиним на думите Ми и да бъдем 

угодни на духа Ми. 

20 Аз казах на кръста чрез Исус: "Отче, прости им, защото не знаят какво правят!" 

След много векове отново мога да кажа на това човечество, че то все още не знае какво прави. 

Защото често изопачава смисъла на Закона или на Доктрината, която съм му разкрил, и нарушава и 

двете, като вярва, че ги почита и изпълнява. 

21 Ако разбирахте и усещахте Моето учение, във вените ви щеше да тече любов ─ любов към 

вашите ближни, които са част от Мен. Но вие сте далеч от това да се обичате един друг и го 

доказвате с почти всичките си дела. 

22 Спомнете си във вашите възпоменания, че Аз, Божественият Учител, от любов към вас 

напуснах Духовното царство и станах човек, за да живея с хората ─ че напуснах Моето царство, за 

да живея във вашия свят като човешко същество в 

Да показваме служба на нуждаещите се ─ че Отецът на всички създадени неща, бидейки в Христос, 

дойде при вас, за да бъде най-смирен и да посвети целия си живот на вас. 

23 Моето учение учеше, че колкото повече имаш, толкова повече трябва да даваш, и колкото 

по-голям си, толкова по-смирен трябва да бъдеш. 

24 Кои са тези, които Ме вземат за пример в това време? Кои от тях са способни да слязат от 

престола или от почетното кресло, за да бъдат сред бедните и нуждаещите се и да им дадат живот? 

Не ги откривам, макар че светът ви е толкова голям, а човечеството - толкова многобройно. 

25 Когато такива примери се появят в изобилие на земята, тогава ще можете да кажете, че се 

вслушвате в думите и примерите ми, че ги живеете. 

26 От поколение на поколение и от епоха на епоха хората все повече се отдалечават от 

божествените закони, което води до регресия в духовната сфера. 

27 Ако спрете за миг да погледнете вашия свят, да го видите с разума си, сякаш сте на върха на 

планина и гледате към един град, ще забележите, че хората са развивали своите страсти и своя 

интелект и винаги са ги използвали за земни цели. 
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28 Ако се вгледате и се замислите, ще откриете, че никъде не се появява знак за истинско 

одухотворяване ─ нещо, което доказва, че в човека живее същество от светлина. 

29 Когато слезете от тази планина на съзерцанията си, ще го направите с тъга, с огорчение ─ с 

осъзнаването, че сте се отдалечили от божествените закони, които управляват духовния живот. 

30 По пътя си ще срещнете малки, низши същества: пчела, мравка, червей, и ще кажете: 

"Татко, защо не позволяваш на тези същества, които са под нас, да грешат, а от друга страна, 

позволяваш на твоите духовни деца като нас да грешат много добре?" Ах, малчугани, вие, които се 

осмелявате да задавате на своя Господ такива безсмислени въпроси! 

31 Вече ви изненадах, че завиждам на тези същества за безгрижието и спокойствието, в което 

живеят. Виждал съм как завиждате на птиците за радостта, която изпитват в гнездата си, които са 

превърнали в свой дом, и съм чувал как сърцето ви си казва: "Може би тези същества заслужават 

по-големи благословии от Божиите деца?" 

Сега ви казвам, че се питате и мъчите, защото не знаете как да изучавате моето учение, докато 

откриете истината. 

32 Защо не виждате, че тези същества имат само един дом, който е земята, и че само на нея те 

имат своя рай и своето блаженство? Не виждате ли, че ги карам да следват силата, която е закон на 

природата? Тъй като живеят в рамките на Закона, те трябва да се наслаждават на всичко, което 

Законът съдържа, а именно любов, мир, благополучие, наслада, активност, живот. 

33 Вие, хората, имате възможност да опознаете нещо, което е отвъд земната природа, а именно 

Духовния живот. За това ви е открит пътят, който води към царството на вашия Отец. Но Аз ви 

оставих свободни да поемете по този път или не ─ да се изкачите или да слезете, да се приближите 

или да се отдалечите. Защото това е начинът да придобиеш истински заслуги към Отца и 

същевременно да докажеш любовта си към Него. 

34 Безчувственото същество се ръководи от инстинкта, който е неговият вътрешен глас, 

неговият учител, неговият водач. То е като светлина, която идва от неговата майка, природата, и 

осветява пътя, който трябва да измине в живота си ─ това също е път, изпълнен с опасности и 

рискове. Вие, хората, се ръководите от душата, а вие, душите, се ръководите от духа - светлината, 

която Божественият Дух е вложил в своите духовни деца. 

35 Съдбата на децата на природата е на земята, тук започва и тук свършва. Съдбата на душата, 

от друга страна, започва с Мен и никога няма да свърши. Защото, когато се издигне над земния 

живот, когато премине отвъд световете на съвършенството и навлезе във вечността, то ще 

преминава от един дом в друг, ще открива нови светове, пълни с мъдрост, ще става все по-блажено 

и ще обича все повече. 

36 Не спирайте да мислите за съдбата си, а също така не пропускайте да наблюдавате по-ниско 

стоящите си братя и сестри, защото в тях ще откриете безкрайни примери за мъдрост, които, 

приложени в живота ви, ще ви накарат да пожънете добри плодове. 

37 Вземете пример от хармонията, с която живее всеки вид, от дейността на трудолюбивите 

хора. Вземете присърце примерите за вярност или за благодарност. Те са примери, които съдържат 

Божествена мъдрост, тъй като идват от Моите създания, също родени от Мен, за да могат да ви 

заобиколят и да ви придружат във вашия свят, за да могат да споделят това, което съм поставил на 

земята, и за да можете да откриете в тях гласа, който ви казва, че.., ако изпълнявате докрай 

Божествения закон и се оставите да бъдете водени от гласа на съвестта, както те се водят от 

инстинкта, ще познаете хармонията, ще изпитате мир и това ще ви донесе увеличаване на благата, 

изобилие и духовен и човешки напредък. 

38 Смятате ли, че този, който дълбоко се замисля за всичко това, би бил способен да 

подклажда война? Смятате ли, че този, който ясно е чул гласа на съвестта си, би тръгнал да 

унижава ближния си? Не, любими хора. Тогава стигнете до заключението, че трябва да 

размишлявате върху моите откровения, че светът също трябва да размишлява, за да може душата 

да се възвиси от тези съзерцания, умът да изпита страхопочитание и човекът да чуе и да се подчини 

на гласа на съвестта. 

39 Размишлявайте върху урока на този ден и учете да размишлявате върху него. Това е 

послание, което трябва да донесете до сърцата на вашите ближни с онази сърдечност, която ви 
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дадох. Защото вие трябва да изпълните мисия и затова дойдох в този момент, за да ви донеса 

Моето Слово. Но за това провъзгласяване Аз не използвах онези, които са обучили умовете си в 

науката на този свят, а онези, които в своята простота са били като Моите ученици от Втората 

епоха. 

40 Покажете й работата ми без страх, защото тя трябва да просветлява света по всяко време. 

41 Обучавайте се, за да остане словото ми записано в сърцата ви, за да приличате на вашия 

Учител, за да бъдете смирени и да бъдете истински мои ученици. Донесете истината, за да може 

чрез нея цялото човечество да се просветли. 

42 Практикувайте добродетелите и се обединете като един ученик. От тази книга всички ще 

вземат със себе си поука и така "последните ще бъдат първи". 

43 Възлюбени хора: С каква преданост слушахте това слово, което ви наставлява и ви 

известява за събитията, които скоро ще видите да се случват в собствената ви земя. 

44 Човешкото същество ще направи големи крачки към одухотворяване; духът му ще може да 

преодолее човешките ограничения и да достигне до по-висши светове на живота, за да установи 

контакт с братята си и да получи светлината, която те могат да му предложат. Той също така ще 

може да се спусне на нивата на живот, където живеят същества с по-ниско ниво на развитие, 

изостанали същества, за да им помогне да оставят зад гърба си своето бедно съществуване и да ги 

прехвърли на по-добър план на живот. Стълбата, по която душата се изкачва към своето 

съвършенство, е много дълга; по нея ще срещнете същества с безкрайно много различни нива на 

развитие и ще им предложите нещо от това, което притежавате, а те на свой ред също ще ви дадат 

нещо от своето духовно богатство. 

45 Тогава ще откриете, че това не е единственият свят, който се опитва да се усъвършенства. 

Ще научите, че на всички планети душата еволюира, че на всички тях тя се раздвижва и расте, за да 

изпълни своето предназначение, и искам да се подготвите, за да можете да сключите завет с всички 

ваши братя, за да можете да се обменяте с тях в свещеното желание да се познавате, обичате и 

подпомагате един друг. Направете го в Мое име и в безусловно послушание, чрез вашите мисли. 

Ако започнете това упражнение, постепенно ще разберете техните искания, учения и ползи. 

46 Искам да сте в хармония с братята си на тази планета и отвъд нея, която е вашият дом в 

момента. Създавайте приятелски връзки, искайте помощ, когато имате нужда от нея, и бързайте да 

помогнете на онези, които ви молят за това, което притежавате. 

47 Колко много ви обичат и закрилят съществата, които в този момент са предназначени да ви 

доведат до знанието за Моето завръщане, и колко благотворно влияят на човечеството! Само аз 

виждам тези постоянни усилия и знам какви са техните предимства. Благославям ги, защото 

работата им е страхотна. Ако можехте да проникнете в духовния си живот, щяхте да видите, че той 

е изпълнен с грижи, с чудеса, които дължите на своите духовни благодетели. Те работят в различни 

мисии във вашия свят, без дори да подозирате за тяхната доброта и усилия. Казвам ви само, че те 

постоянно се борят да възстановят реда и справедливостта в живота на хората. 

48 Помогнете им в тяхната трудна мисия, разберете тяхната любов, тяхната самоотверженост и 

станете техни сътрудници в това велико дело! 

49 Не само през това време, но и от времето, когато първият човек е населил земята, духовният 

свят е бил изпратен и се е проявявал, споделяйки вашите страдания и радости. Наредих го, за да не 

се чувствате изоставени или отдалечени от духовните си братя и сестри. Щом се върнете към 

простотата, щом влезете в контакт с тези същества и ги видите около себе си, ще разпознаете 

работата им и ще ги благословите. И когато напуснете земята, за да започнете пътуването към 

следващия си дом, ще се обедините с тези, които са били защитници на живота ви. Но след като 

опознаете добродетелите на своите духовни братя и сестри, няма ли да бъдете за малките си братя 

и сестри това, което са за вас вашите ангели пазители? 

50 В момента ви разкривам това, което е било скрито от светското ви разбиране, защото не 

искам да останете в неведение за това, което е от основно значение за живота ви: безсмъртието на 

душата ви, нейния път все по-нагоре и крайната ѝ цел в Мен. 

51 Изминавайте пътя стъпка по стъпка, живейте на земята, но винаги гледайте към небето. 

Помнете, че от момента, в който сте започнали пътуването си, живеете вечен живот и че всяко 
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изпитание, през което преминавате, ви приближава към Мен, а всяко изминато разстояние 

съкращава времето на обратния ви път. 

52 Вие видяхте първите светлини на тази епоха на одухотворяване, но няма да видите пълното 

ѝ разгръщане от този свят. Вашите потомци ще продължат делото ви. И все пак ще ви дам 

възможност да продължите да се грижите за семето си, както позволих на душите на онези, които 

са били ваши родители, да продължат да работят за изпълнението на мисията ви. 

53 Работете за доброто в този свят, носете словото ми до сърцата. Често няма да намерите 

чуваемост при някои, но при други ще намерите отзвук и на тях ще дадете в изобилие това 

наставление, което ви дадох, за да го предадете на всички ваши ближни. 

54 Днес имате Моето Слово, което разкрива същата и единствена същност, която съм ви давал 

винаги: любовта. Принципите, на които се основават Моят закон и Моята доктрина, са неизменни и 

вечни. 

55 Днес идвам в Духа, за да ви разкрия Моята истина и Моето Присъствие чрез Божествената 

светлина, точно както във Втората епоха въплътих Моето "Слово" в Исус, за да ви разкрия Моята 

истина чрез Словото и да я запечатам с Кръв. Беше необходимо да дойда при хората, да живея с 

тях, да се оставя да бъда видян и почувстван така, както те виждат и чувстват, за да им дам 

доказателство за безкрайната любов, която Моят Дух изпитва към хората. 

56 Аз, Христос, разкрих славата на Отца, Неговата мъдрост и сила чрез човека Исус. Силата е 

използвана за извършване на чудеса в полза на онези, които се нуждаят от вяра в духа си, светлина 

в ума си и мир в сърцето си. Тази сила, която е силата на самата любов, се изля върху нуждаещите 

се, за да им се отдадеш напълно, което стигна дотам, че не я използвах за собственото си тяло, 

което също се нуждаеше от нея в часа на смъртта. 

57 Не исках да използвам силата си, за да избегна пронизващата болка в тялото си. Защото 

когато станах човек, това беше с намерението да страдам заради вас и да ви дам осезаемо 

божествено и човешко доказателство за Моята безкрайна любов и състрадание към незрелите, 

нуждаещите се, грешниците. 

58 Цялата власт, която разкрих пред другите, независимо дали изцелих прокажен, върнах 

зрението на слепия и подвижността на куция, обърнах грешниците и възкресих мъртвите, цялата 

власт, която разкрих пред тълпите, за да им дам доказателство за Моята истина, като им докажа 

властта Си над царствата на природата и властта Си над живота и смъртта, не исках да използвам 

за Себе Си, като по този начин позволих на тялото Си да премине през тази страст и да изпита тази 

болка. Вярно е, че моята сила можеше да избави тялото ми от всякаква болка, но каква заслуга щях 

да имам тогава в твоите очи? Какъв пример, разбираем за човека, бих оставил, ако бях използвал 

силата Си, за да си спестя болката? В онези моменти беше необходимо да се лиша от силата Си, да 

отхвърля божествената сила, за да почувствам и изпитам болката на плътта, скръбта пред лицето на 

неблагодарността, самотата, агонията и смъртта. 

59 Затова в часа на смъртта устните на Исус молят за помощ, защото болката му е истинска. Но 

не само физическата болка обземаше изтерзаното и изтощено тяло на Исус ─ това беше и 

духовното усещане на Бога, който чрез това тяло беше малтретиран и подиграван от Своите слепи, 

неблагодарни и арогантни деца, заради които Той проля тази кръв. 

60 Исус беше силен благодарение на Духа, който Го оживяваше, а именно Божествения Дух, и 

можеше да бъде неподатлив на болка и непобедим за атаките на преследвачите; но беше 

необходимо да пролее сълзи, да почувства, че пада на земята отново и отново пред очите на 

множеството, че силите на тялото Му са изчерпани и че трябва да умре, след като тялото Му 

изгуби и последната капка кръв. 

61 Така приключи моята мисия на земята; така приключи земното съществуване на Онзи, 

когото народът бе провъзгласил за Цар преди няколко дни, когато влезе в Йерусалим. 

62 Онези, които Ме бяха приели, бяха същите, които Ме придружиха до мястото на черепа, и 

мнозина, които бяха пели: "Осанна! "Осанна!", извикаха по-късно, "Разпни го! Но мнозина, които 

Ме приеха в сърцата си, подготвени с любов и вяра, също Ме следваха вярно до последния момент, 

оставяйки сълзите си да паднат върху следата от кръв, оставена от Учителя. 
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63 За онези, които Ме виждаха в светлината на душата си, Аз бях въплътеният Бог. За онези, 

които Ме виждаха само чрез сетивата си, Аз не бях истината, тъй като смъртта Ми като човек ги 

объркваше и ги караше да се чувстват измамени. Това бяха онези, които се подиграваха, които 

наричаха себе си излъгани, спомняйки си настойчивостта, с която Исус им обещаваше царство, 

пълно с радости. Но сега, когато Го виждат да се огъва под тежестта на кръста, а след това да бъде 

прикован на позорния кръст, те могат само да се смеят и да крещят, че Исус е лъжепророк, който 

не заслужава да живее. 

64 Те бяха бедни невежи умове, бедни материализирани души, увлечени в собствените си 

догадки: "Ако той е Божият Син ─ защо не е бил спасен от ръцете на своите потисници и палачи? 

Ако в гласа Му и в десницата Му има сила, защо плаче на кръста, че е изоставен? Ако Той е 

животът, който възкресява мъртвите, защо е умрял от ръцете на незначителни хора?" 

65 Все още не беше дошло времето светлината да достигне до душите на тези същества. Те 

трябваше да продължат да вървят по пътя на живота, за да се научат да разбират Божествената 

истина за Моята болка и смърт. От друга страна, онези, които Ме обичаха с душите си, не 

изпитваха нито миг ужас или съмнение и колкото повече виждаха страданията на своя Господ, 

толкова по-голямо беше възхищението им пред тези доказателства за безкрайна любов, най-

съвършена справедливост и мъдрост. 

66 Дори разбойникът Димас, за когото всички биха казали, че има сърце, изпълнено с мрак ─ 

не може да открие дори атом от моята истина, успя да разпознае моята божественост точно там, 

където другите вече не я разпознаваха: на кръста. Той успя да разпознае моята светлина, успя да 

открие моята любов, видя смирението на Исус и слепотата на света, и тъй като беше страдал много 

на земята, беше осъден и беше опознал ешафода на кръвта, ме разбра и си каза в сърцето: 

"Правилно е да умра на кръста като разбойник и злодей. Но защо предаваш тази чаша на Учителя ─ 

на този човек, от когото си получил само блага?" И когато видял търпението и смирението, с които 

праведният Исус се борел със смъртта, той не могъл да се сдържи и възкликнал: "Господи, спомни 

си за мен, когато си в Твоето царство!" 

67 Да, скъпи Димас, ти беше с Мен в рая на светлината и духовния мир, където пренесох 

душата ти като награда за вярата ти. Кой би могъл да каже на онези, които се съмняваха, че в Исус 

живее Бог ─ умиращ и кървящ, какъвто беше ─ че в разбойника, който лежеше от дясната Му 

страна в мъките на смъртта, е скрит дух на светлина? Мина време и когато душевният мир се 

възвърна, много от онези, които Ме бяха отхвърлили и подигравали, проникнаха в светлината на 

Моята истина, поради което покаянието им беше голямо, а любовта им към Мен - несъкрушима. 

68 От кръста завещах на света книгата на живота и духовната мъдрост ─ книга, която да бъде 

тълкувана и разбирана от хората през вековете, епохите и времената. Затова казах на Мария, 

разтърсена от болка, в подножието на кръста: "Жено, това е твоят Син", посочвайки с поглед Йоан, 

който в този момент въплъщаваше човечеството, но човечеството, преобразено в добър ученик на 

Христос, одухотвореното човечество. 

69 Обърнах се и към Йоан с думите: "Сине, това е твоята Майка" ─ думи, които сега ще ви 

обясня. 

70 Мария въплъщава чистота, послушание, вяра, нежност и смирение. Всяка от тези 

добродетели е стъпало от стълбата, по която слязох на света, за да стана човек в утробата на тази 

свята и чиста жена. 

71 Че нежността, чистотата и любовта са божествената утроба, в която се опложда семето на 

живота. 

72 Стълбата, по която слязох при вас, за да стана човек и да живея с Моите деца, е същата като 

тази, която ви предлагам, за да се изкачите по нея при Мен, превръщайки се от хора в духове на 

светлината. 

73 Мария е стълбата, Мария е майчината утроба. Обърнете се към нея и ще Ме срещнете. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 321 
1 Бъдете благословени, ученици, защото използвате добрата си воля, за да тълкувате Словото 

Ми. Така ще можете да разгърнете дарбите, които имате, и да ги използвате в полза на ближните 

си. 

2 Сега се намирате във време, когато хората изпитват безпокойство за вечното, за онзи живот, 

който е отвъд мимолетното човешко съществуване. Но вие, които сте мои ученици в това време, 

винаги знайте, че ключът, който отваря вратата към духовната мъдрост, е любовта. 

3 През цялото време на моите учения съм ви обяснявал как земният живот служи като 

училище, опит, пробен камък и развитие за душата, но че тя ще постигне най-висшето познание за 

духовния живот едва след като напусне земното тяло и се намира в безкрайната "долина", отвъд 

земното. 

4 Възхищавайте се на простотата на моето учение, което може да се приложи във всяка 

дейност, във всяка област, защото неговата светлина осветява и оживява цялата вселена. Когато 

същността му се излива върху интелекта ви, то разкрива на хората начина, по който да се 

усъвършенстват, докато достигнат духовно съвършенство. Тази същност е доброто, което 

присъства във вашия Бог като неизчерпаем източник на вдъхновение в живота ви. 

5 Моето учение е просто и затова е достъпно за човешкото същество, разбираемо за всички, 

тъй като всички вие притежавате дух. Там, където има усложнение, мистификация или 

материализъм, това не е моята истина, която е светлина. 

6 Стремете се към простота, обичайте смирението и тогава загадките, както и най-

непроницаемите тайни, ще се появят пред ума ви като страниците на книга, която ясно излага 

цялото си съдържание. 

Когато ви говоря за мистерии и тайни, които хората не са били в състояние или не са искали да 

разгадаят, имам предвид всичко, което пазя в тайната Си съкровищница за знанието на Моите деца. 

Не говоря за това, което никога няма да ви се наложи да знаете, защото за това отговаря само 

вашият Отец. 

7 Във Втората епоха ви дадох учение, чрез което накарах хората да разберат, че не са 

направени само от материя, а че във всеки от тях живее Същество, чийто живот е по-висш от 

човешкия и чийто дом не е завинаги в този свят, а в безкрайно по-висша област от земната. Това 

учение, макар и дълбоко за вечността, все пак е изразено в ясна и проста форма, за да могат всички 

хора да го разберат, тъй като всички имат право да го знаят. 

8 Този урок беше подготовката на човечеството да премине изцяло в духовната сфера през 

Третата епоха. Защото днес, когато отново очовечавам гласа Си, за да се чуят хората, дойдох при 

тях, за да разширя този урок, да го разгърна и обясня, защото виждам, че това човечество вече е 

способно да разбере смисъла на всичко, което в началото беше като обещание. 

9 Ще събера всички хора и народи около новата си вест, ще ги призова, както пастирът 

призовава овцете си, и ще им осигуря мира на кошарата, където ще намерят убежище от суровото 

време и бурите. 

10 Все пак ще видите колко много хора, макар да изглежда, че нямат и най-малка следа от вяра 

или духовност, са съхранили в най-чистата част на душата си безсмъртните принципи на Духовния 

живот ─ все пак ще разберете колко много от тези, които ви се струва, че изобщо не изпитват 

почит към Бога, имат в най-дълбоката си същност неразрушим олтар. 

11 Пред този вътрешен олтар хората ще трябва да коленичат духовно, за да плачат за 

прегрешенията си, за злите си дела и за обидите си, в искрено покаяние за непослушанието си. Там, 

пред олтара на съвестта, човешката арогантност ще се срине, така че хората вече няма да се смятат 

за по-висши заради расата си. След това ще дойдат отреченията, обезщетенията и накрая мирът 

като законен плод на любовта и смирението, на вярата и добрата воля.  

12 Хората, които в момента подхранват единствено амбициозния стремеж към власт и земна 

слава, знаят, че най-мощният им противник е духовността, и затова се борят с нея. И като усещат, 

че битката вече наближава ─ битката на духа срещу злото ─ те се страхуват да загубят 



U 321 

81 

имуществото си и затова се противопоставят на светлината, която непрекъснато ги изненадва под 

формата на вдъхновение. 

13 Кой ─ според вас ─ ще победи накрая: духът или плътта? Несъмнено победата ще бъде на 

Духа, който, след като е бил роб на света, сега ще бъде този, който контролира страстите на 

"плътта". Това ще бъде времето, когато "ще дадете на Бога това, което е Божие, а на света - това, 

което е на света". 

14 С пророчески думи днес ви казвам, че наближава времето, когато всички народи на земята 

ще се хармонизират духовно. Кой от вас ще успее да свърши тази работа? Кое човешко същество 

ще има силата и светлината да превърне пророчеството ми в реалност? Няма, възлюбени хора, няма 

човек, който да може да запали светлина в мрака, който ви заобикаля. Както винаги, Аз съм този, 

който разпръсква сенките, който успокоява бурята и ви кара да се обедините около Моята трапеза 

на любовта като истински братя и сестри, като деца на един Отец, каквито сте. 

И все пак Аз няма да бъда сам в борбата, този народ ще Ми сътрудничи, тези ученици ще бъдат 

Моите преводачи пред човечеството. Те ще бъдат Моите верни свидетели пред скаутите, ще бъдат 

инструментите, които използвам, за да дам на света доказателство за Моята сила, Моята любов, 

Моето присъствие. 

15 Никога няма да понесете цялото бреме на Моя кръст ─ казвам ви още веднъж. Но частта, 

която ще трябва да носите ─ колко трудно ще бъде! Отговорността ви ще бъде голяма. 

16 Битката ще бъде жестока, но винаги ще бъде осветявана от благоприятни събития, които ще 

бъдат доказателство, че Аз съм с вас. Те ще бъдат като гласа ми, който говори на сърцето ви. 

17 Как душата ти ще се радва за всеки народ, който постепенно ще се събуди за светлината на 

новия ден, за светлината на Третата епоха, в която всички хора ще се обединят, за да изградят в 

почит към твоя Бог духовния храм, вътрешното светилище, в което ще блести неугасимият пламък 

на вярата и любовта. 

18 В момента се чувствате много далеч от мира, хармонията и братството и имате основателна 

причина за това. Защото представите на всеки човек за Бога, за живота, за истината са толкова 

различни, че се създава впечатлението, че има много богове и че за всеки човек съществува 

отделен бог. 

19 Не сте ли наблюдавали поне в природата, която ви заобикаля, как всичко се подчинява на 

един принцип, как всичко следва един и същ ред и всичко се хармонизира в един закон? 

20 Ако имаше различни порядки, ако бяхте открили закони, различни от тези, които ви 

разкрих, и някой друг освен Мен, щяхте да имате причина да има различия във вашите вярвания, 

във формите на поклонение, идеите и начина на живот. Но отново ви казвам, че това е само 

светлина, която е блеснала от вечността върху небесната твърд на вашия човешки и духовен живот. 

21 За никого няма да е жертва да се обърне към това учение, нито ще трябва да си блъска 

главата, нито ще трябва да отхвърли всичко добро, истинско или праведно, което носи в сърцето 

си. 

22 Единственото, към което е насочена работата ми, е одухотворяването на всички хора, 

защото при одухотворяването те ще станат едно цяло и ще се разбират помежду си. В процеса на 

одухотворяване те ще видят как изчезват имената, външните форми на техните религии, които са 

били причина за тяхното духовно разделение, тъй като всеки от тях е тълкувал своя Бог по 

различен начин. 

23 Щом всички те се приближат към одухотворяването по различните си пътища, ще осъзнаят, 

че единственото, което им е липсвало, е да се освободят от материализма си, за да могат да 

тълкуват духовно това, което винаги са възприемали в материален смисъл. 

24 Така онзи, който е коленичил пред образа, за да разпознае присъствието Ми в него, ще Ме 

усеща в душата си и след това, без да е необходимо да създава някаква форма, която да Ме 

представя чрез него. 

25 Всеки, който е извършил дълги поклоннически пътувания, за да стигне до място, където му 

е било казано, че съм там и че може да оздравее там, ще научи, че не е необходимо да ходи от една 

точка на земята до друга, за да Ме намери, тъй като човек, благодарение на божествения дар на 

молитвата, може да Ме намери независимо от мястото във всеки момент от живота си. 



U 321 

82 

26 Тогава хората ще се пречистят чрез искрено покаяние и ще изповядат греховете си от дух на 

дух с моята Божественост, включвайки съвестта си в този духовен акт. 

27 В духовен план няма да има друг хляб или вино освен същността на Моето Слово ─ 

същност, с която хората ще се хранят и ще укрепват в любовта, в правдата, в справедливостта, в 

милосърдието. 

28 И онези, които са посветили живота си на изучаването на свещените писания от минали 

времена и които също са се разделили на секти и църкви заради различните начини на тълкуване на 

тези думи, също ще се сближат помежду си в духовното си развитие, защото по-висшият поглед 

върху начина на анализ и тълкуване ще им разкрие целия истински смисъл, който те никога не са 

откривали, защото винаги са придавали човешки и земен смисъл на божественото откровение. 

29 В този момент от хората искам само одухотворяване, след което те ще видят, че най-

висшите им идеали са осъществени и най-трудните им конфликти са разрешени в рамките на 

позволеното. 

30 В това време на объркване Моето Слово ще се появи в света като спасителна лодка. Хората 

ще могат да се издигнат към нов живот, изпълнен със светлина, мир и братство. 

31 Сега човечеството скоро ще види гълъба на мира да лети над народите, носейки в човката 

си символичната маслинова клонка. 

32 Моят лъч е дошъл при вас и макар да не го виждате със сетивата си, душата ви усеща 

присъствието на моята светлина, която ви просветлява. 

33 Сега ще откриете в същността си нещо повече от органите на тялото си и това ще бъдат 

дарбите, способностите, силите и качествата на душата, които са дремели в човека в продължение 

на много векове. Вие няма да откриете нито субстанция, нито форма, затова ви казвам, че не 

вашата наука ще открие тази тайна. 

34 Досега сте знаели само това, което сте открили с ума си и сте докоснали със сетивата си. Но 

ще дойде време, когато ще разберете, че истинските ценности се крият в духовното, в онзи живот, 

който не сте искали да познавате. Тогава съществуването ви ще бъде озарено от нова светлина, 

която ще ви разкрие най-големите тайни и най-красивите учения. Ще те благословя, защото най-

сетне ще сътрудничиш на своя Отец в развитието на живота и на душата си. 

35 В момента вие сте в застой, без да можете да го осъзнаете, без да забелязвате края на един 

период и началото на друг, без да откривате смисъла на изпитанията си и без да можете да 

разберете божествените знаци, които ви давам на всяка крачка. 

36 Вие не знаете дали сте в Мен или извън Мен, нито дали сте живи или мъртви за Духовния 

живот, защото вашият емоционален свят все още е в състояние на сън във вашето същество. 

37 Истина ви казвам, само Моят глас може да ви събуди, само Моят зов може да ви издигне и 

затова дойдох с милост да ви спася. Светлината ми вече се приближава до всяко сърце, вече 

прониква незабележимо в разбирането ви, както крадец влиза в спалня посред нощ: на пръсти, без 

да вдига ни най-малък шум. 

38 Когато моят глас се чуе духовно в човечеството, хората ще усетят нещо вибриращо, което 

винаги е било в тях, макар да не е могло да се изрази свободно. Това ще бъде духът, който ─ 

насърчен от гласа на своя Господ ─ ще се издигне и ще откликне на моя призив. 

39 Тогава на земята ще започне нова епоха, защото вече няма да гледате на живота отдолу, а 

ще го виждате, опознавате и му се наслаждавате от висотата на духовното си извисяване. 

40 Осъзнайте, че моята любов не ви чака да се събудите от само себе си, а ви идва на помощ, за 

да ви изведе от дълбокия сън на материализма. 

41 Виждам те малък и искам да бъдеш голям, да поемеш със способностите си, 

интелигентността си и сетивата си всичко, което е твое с мое съгласие. 

42 Позволете на интуицията да се събуди, на чувствителността към духовното да се прояви, на 

вдъхновението да се активизира, на сърцето ви да се изчисти от греховете, на ума ви да се проясни. 

43 Положете усилия да бъдете солидарни един с друг, работете за това всички вие да сте в 

хармония един с друг. Борете се с тази постоянна враждебност, в която сте живели на земята, 

докато не я изкорените. Погрижете се доброто да излезе на преден план в света, да облагородите 
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живота си, като следвате моето учение, от което произтича законът на любовта и справедливостта. 

Тогава ще сте работили за най-благородната кауза и душата ви ще се е доближила до Мен. 

44 Унищожаването на злото, което сте искали да увековечите във вашия свят, което мнозина, 

дори и да не вярвате, са превърнали в свой бог, посвещавайки му всички сили и мисли на своето 

същество, трябва да бъде ваша цел, като се борите с него, оживявани от мисълта да го елиминирате 

и изгоните все повече от живота си. 

45 За тази благословена борба натрупайте запас от вяра, воля, смелост, сила, търпение и 

постоянство. 

46 Няма да сте сами в тази битка. Ще вложа силата Си в ръката ти и светлината Си в ума ти. Аз 

ще направя чудеса от всяко ваше дело, ако то е вдъхновено от милост и любов. 

47 Приемете този урок в себе си, запазете го в сърцата си и използвайте цялата си воля в полза 

на желанието да опознаете себе си по-добре. Как? Като се опитате да откриете душата си в нейните 

дарби, способности, задачи, задължения за изкупление и всичко, което тя притежава като ваше 

наследство. 

48 Не се обезсърчавайте, ако дните минават, без да откриете нищо от това в себе си. Молете се 

и размишлявайте, действайте според моите примери и уроци и когато най-малко си мислите, 

някакъв дар на душата ви ще се разкрие чрез делата ви. 

49 Отворете очите си и усъвършенствайте сетивата си, за да можете да възприемате невидимия 

свят, който живее и се преплита около вас. Вие сте се вкопчили в себе си, за да не обръщате 

внимание на онзи духовен живот, който непрестанно се раздвижва във вас, извън вас и над вас, без 

да можете да си представите, че сте толкова тясно свързани с него, колкото сте свързани с въздуха, 

който дишате. 

50 Причината е, че сте се заинтересували твърде много от земната наука и сте забравили 

духовната мъдрост. 

51 Знаете, че за да проникне в безкрайния океан на духовния живот, човек трябва да има 

смелост, доброта, вяра и любов към Бога, а това ви се струва трудно и непосилно за изпълнение, 

затова винаги предпочитате хуманитарните науки, които според вас не изискват онази чистота и 

възвишеност, която изисква изучаването на духовното. 

52 Ако научите, че няма ваша работа, която да не е повлияна от някое духовно същество, това 

ще ви се стори непонятно, но все пак е така. 

53 Отвъд човешкия ви живот съществува свят на духове, ваши братя и сестри, невидими за 

човека същества, които се борят помежду си, за да ви завладеят. 

54 Тази борба се дължи на разликата в развитието на едни и други. Докато съществата на 

светлината, носени от идеала за любов, хармония, мир и съвършенство, проправят пътя на 

човечеството със светлина, винаги му вдъхват добро и му разкриват всичко, което е за доброто на 

човечеството, съществата, които все още се придържат към материализма на земята, сеят, които не 

са успели да се откъснат от своя егоизъм и любовта си към света или които безкрайно подхранват 

човешките пристрастия и наклонности, засяват пътя на човечеството с объркване, като помрачават 

интелекта, заслепяват сърцата, поробват волята, за да се възползват от човешките същества и да ги 

превърнат в инструменти на своите планове или да ги използват като свои собствени тела. 

55 Духовният свят на Светлината се стреми да спечели душата на човека, за да й отвори път 

към вечността; Докато тези благословени войнства се трудят непрестанно, нараствайки в любовта, 

превръщайки се в медицински сестри до леглото на болния, в съветници на човека, който носи 

бремето на голяма отговорност, в съветници на младежите, в защитници на децата, в спътници на 

онези, които се забравят и живеят сами, легионите от същества без светлината на духовната 

мъдрост и без възвисяващото чувство на любовта също работят непрестанно сред хората. Но 

тяхната цел не е да улеснят пътя ви към Духовното царство ─ не; намерението на тези същества е 

напълно противоположно, техният стремеж е да господстват над света, да продължат да бъдат 

господари в него, да се увековечат на земята, да доминират над хората и да ги превърнат в роби и 

инструменти на своята воля ─ с една дума, да не позволят на никого да им отнеме това, което 

винаги са смятали за свое: света. 
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56 И така, ученици: Между едно и друго същество се води жестока битка ─ битка, която 

физическите ви очи не виждат, но чиито отражения се усещат ден след ден във вашия свят. 

57 За да може човек да се защити и да се освободи от лошите влияния, той се нуждае от 

познаване на истината, която го заобикаля, трябва да се научи да се моли с духа и да знае с какви 

способности е надарен, за да може да ги използва като оръжия в тази велика битка на доброто 

срещу злото, на светлината срещу мрака, на одухотворяването срещу материализма. 

58 Именно духовният свят на светлината работи, бори се и подготвя всичко, за да може един 

ден светът да тръгне по пътя на одухотворяването. 

59 Помислете за всичко това и ще можете да си представите жестокостта на тази борба на 

вашите духовни братя и сестри, които се борят за спасението на хората ─ борба, която е чаша за 

тях, с която вие постоянно им давате да пият жлъчката на неблагодарността, тъй като се 

ограничавате да получавате от тях всички блага, които те ви дават, но без никога да се поставяте до 

тях, за да им помагате в борбата. 

60 Малцина са тези, които знаят как да се присъединят към тях, малцина са тези, които са 

възприемчиви към техните вдъхновения и следват съветите им. Но колко силни са те в живота, 

колко защитени се чувстват, какви наслади и вдъхновения вдъхновяват духа им! 

61 Мнозинството от хората се разкъсват между двете влияния, без да избират едното, без да се 

отдават напълно на материализма, но и без да полагат усилия да се освободят от него и да 

одухотворят живота си, т.е. да го издигнат чрез доброто, знанието и духовната сила. Те все още са в 

пълна война със себе си. 

62 Онези, които са се отдали изцяло на материализма, без да се интересуват от гласа на 

съвестта, и които пренебрегват всичко, което се отнася до душата им, вече не се борят, те са 

победени в битката. Те си мислят, че са победили, че са свободни, и не осъзнават, че са затворници 

и че ще се наложи легионите на светлината да слязат в мрака, за да ги освободят. 

63 Изпращам това светлинно послание до всички народи на Земята, за да се събудят хората, да 

осъзнаят кой е врагът, с когото трябва да се борят, докато не го победят, и какви оръжия носят, без 

да знаят. 

64 Наистина, казвам ви, ако бях дошъл като човек по онова време, очите ви щяха да видят 

раните Ми все още пресни и кървящи, защото грехът на хората не беше престанал, а и те не искаха 

да се откупят в памет на онази кръв, която пролях на Голгота и която беше доказателство за Моята 

любов към човечеството. Но Аз дойдох в духа, за да ви спестя срама да съзерцавате работата на 

онези, които Ме съдиха и осъдиха на земята. 

65 Всичко е простено, но във всяка душа има нещо от онова, което Аз пролях за всички на 

кръста. Не си мислете, че тази жизнена сила и тази кръв са се разтворили или изгубили. Те 

олицетворяваха Духовния живот, който от този момент нататък проливах върху всички хора. 

Благодарение на тази Кръв, която запечата Моето Слово и потвърди всичко, което бях казал и 

направил на земята, хората ще се развият нагоре в желанието си да обновят душите си. 

66 Моето слово, Моите дела и Моята кръв не са били и няма да бъдат напразни. Ако понякога 

ви се струва, че Моето име и Моето слово са почти забравени, скоро ще видите, че те се появяват 

наново, пълни с жизнена сила, живот и чистота, като семе, което, въпреки че постоянно се бори 

срещу него, никога не загива. 

67 Нито пък ще отминат думите и проявленията Ми в това време. Вярно е, че ще има моменти, 

когато ще изглежда, че всичко това е приключило, без да остави следа или следи в света. Но 

изведнъж, когато най-малко си го мислите, доктрината за одухотворяването, която ви преподавах, 

ще се появи отново със същата или дори по-голяма сила. 

68 Моята търпелива работа с помощта на вашия интелект няма да бъде напразна, защото както 

тогава символично пролях Живота Си чрез тази Кръв, за да ви науча на любов, така сега изливам 

Духа Си върху вас, за да ви отворя пътя за възход към вечността. Ако обаче кръвта ми не е била 

безплодна, тя ще бъде още по-малко светла от Духа ми. 

69 Сега все още не можете да прецените последствията от Словото, което чувате в момента. Но 

вашата светла душа, която има вечен произход, ще може да стане свидетел на истината и 
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изпълнението на всичко, което съм разкрил на света в тази Трета епоха, чрез необразовани и 

нечисти носители на глас и духовния свят на светлината. 

70 Понякога в размишленията си се питате как духовните същества в пространството се 

придвижват от една точка до друга, когато в същия момент ги търсите в различни части на Земята. 

Тогава въображението ви ги кара да летят непрекъснато, бързо като светлина, от една точка до 

друга и от единия край на света до другия. 

71 Мислите си: Колко трудна и тежка е тяхната задача! Казвате: "Колко тъжно е тяхното 

обезщетение!" 

72 Трябва да ви кажа, че тази мисия не е такава, каквато са си я представяли вашите умове. 

Тези същества, които са достигнали необходимото ниво на развитие, за да получат мисията на 

водачи, защитници, съветници и благодетели, имат толкова широко излъчване, че не е необходимо 

да се преместват от едно място на друго, тъй като от мястото, където се намират, могат да влияят 

на братята и сестрите си, които се нуждаят от тях. Оттам те могат да видят, чуят, усетят и извършат 

делата, които са част от тяхната мисия. 

73 За висшата душа разстоянията изчезват благодарение на нейната мъдрост и любов, а 

сферата ѝ на действие съответства на нивото на развитие, което е достигнала. 

74 Сега обаче може да си помислите, че една душа, която няма никакво ниво на развитие, със 

сигурност ще трябва да се прехвърли, за да преодолее разстоянията, тъй като най-ценните ѝ 

качества не са развити. 

75 Не се опитвайте да си представите мястото, където се намира това същество, което 

споменът ви извиква. Защото то не е нито близо, нито далеч, както и Аз, който не съм нито близо, 

нито далеч от вас, присъствам във всичко и навсякъде. 

76 Единственото разстояние, което съществува между вас и Бога или между вас и духовно 

същество, не е материално, а духовно, причинено от липсата на подготовка, чистота или готовност 

да приемете вдъхновението и духовното влияние. 

77 Никога не поставяйте това разстояние между вас и вашия Учител или между вас и духовния 

свят и винаги ще се радвате на благата, които моята любов излива върху онези, които знаят как да я 

търсят. Винаги ще усещате, че духовният свят е близо до сърцето на онези, които се подготвят да 

го усетят. 

78 Колко голямо е разстоянието, което съвременното човечество поставя между себе си и 

духовния живот! То е толкова голямо, че хората днес чувстват Бога като безкрайно далечен от тях 

и смятат Небесното царство за далечно и недостижимо. 

79 Колкото повече време минава, толкова повече хората се чувстват отдалечени от духовното 

царство. Те губят блажената представа, че някога са я обитавали, а когато умрат и позволят на 

душата да се отдели от плътта, остават само впечатленията от земното, които ги карат да загубят 

всякаква представа за духовното. 

80 Моето послание на любовта в този момент заличава разстоянията, премахва грешките, 

разтваря мрака и кара душата на човека, която вече е живяла в безкрайната духовна сфера, да се 

върне с молитва и медитация към своя произход, да открие своята същност и да я разкрие на 

човека, ума и сърцето на съществото, което й е поверено като инструмент за изпълнение на задача 

на земята. 

81 Виждате, че е достатъчен миг на духовно просветление, за да изчезне тази привидно голяма 

дистанция и да изпитате цялата радост, от която сте се лишавали толкова дълго, докато сте Ме 

смятали за далечна. 

82 Днес сте по-способни да промените мнението си, въпреки че това ви се струва трудно. 

Казвам ви това, защото цялото ви същество се е разгърнало и развило както в душата, така и в 

тялото, без да спира по целия път на свободата на волята си. 

83 Както интелектуалният капацитет на днешните хора е много по-голям от този на хората от 

минали времена, защото техните способности са се развили, така и душата се е развила в 

постоянния си житейски опит, благодарение на който може да разбере, осмисли, повярва и приеме 

това, което хората от други времена не са могли да постигнат. 
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84 Затова, за да се разкрия на човечеството, избрах съвършената форма, т.е. духовната форма, 

защото знам, че сега сте способни да я разберете. Не така беше в миналото, когато трябваше да 

търся смислени форми, за да направя Себе Си чуваем и разбираем за хората. 

85 Сега е времето, когато човечеството ще се бори да въведе духовно поклонение на Бога. Но е 

съвсем естествено това да се случи едва след борба, когато разбирането и спокойствието са 

достигнали до сърцата. 

86 Вие, които Ме слушате чрез това учение, разбрахте как да освободите сърцата си от 

предразсъдъци и фанатизъм и да Ми се покланяте по естествен и прост начин, усещайки Ме в себе 

си. Можете да се смятате за привилегировани същества сред хората и Аз ще ви използвам като 

пионери на епохата на одухотворяването. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 322 
1 Представям ви още една страница от Книгата на Моите наставления, която е любов и 

светлина за душата ви. Блажени сте вие, които наистина слушате своя Учител, защото Аз ви 

наставлявам ясно и съвършено, за да разберете съдбата си и мисията, която съм поверил на душата 

ви. 

2 Идваш да изучаваш и разбираш моите учения, да ги предаваш на ближните си и въпреки че 

понякога те те отхвърлят, не се чувстваш наранен, а удовлетворен, че си успял да отговориш на 

въпросите им. 

3 Ти Ми говориш в дълбините на сърцето си, за да Ми посочиш безверието на твоите ближни. 

Но аз ви казвам: Когато се сблъскате със сърца, подобни на твърди скали, Аз ще им говоря чрез 

съвестта им, за да почувстват желание да бъдат с Мен. Твоята задача е да се стремиш към доброто 

на хората, като следваш пътя, който съм ти предначертал, без да се съобразяваш с времето и 

разстоянието. 

4 Ще намерите много нуждаещи се, болни и "роби", които трябва да излекувате и освободите, 

като разкъсате веригите им и с любов им дадете моите наставления. Защото ще дойде ден, когато 

вече няма да чувате словото ми, и тогава ще останете като учители, за да обучавате следващите 

поколения. 

5 С меча на светлината ще можете да разпръснете мрака и да направите пробив за своите 

ближни. Искам хората да могат да живеят в мир, хармония и добра воля в тази Трета епоха. От 

кого ще получат учението за това? От Моите ученици, възлюбени хора ─ от тези, които Ме обичат 

и не се уморяват да бъдат с Мен ─ които чувстват в дълбините на собствените си сърца. 

6 Блажени са онези, които са винаги с Мен и отхвърлят изкушенията, като се пазят от 

разврата на света. Техните духовни очи ще съзерцават вечната слава в отвъдното ─ царството, 

където душата трябва да е у дома си. 

7 В теб оставям наставленията за съюз и братство. Бдете и се молете изкушението да не ви 

отнеме това, което съм ви поверил, за да бъдете пратеници и ученици, които, когато дойде времето, 

ще бъдат изпратени от Мен на човечеството. 

Щом се освободите от всякаква материализация, облечени единствено в моята любов и 

светлина, ще чуете гласа ми в душата си, ще разпознаете гласа на своя пастир и тогава с готовност 

ще изкачите планината като овца, за да стигнете до божествения дом. 

8 Вашата Небесна майка е като пастирче, което следва стъпките ви. Мария се грижи за вас в 

прекрасната си градина като за рози и лилии, тя ви дава аромата, за да бъдете като цветя, които 

предлагат същността си на своя Отец. 

9 Във Втората епоха ви казах, че отново ще бъда с вас. Но сега, когато изпълних обещанието 

Си към вас, някои Ме разпознаха, а други се усъмниха в присъствието Ми. Някои от вас проляха 

сълзи от радост, защото Ме чуха отново и Ме видяха с очите на духа си. Чувал съм онези, които са 

Ми казвали: "Учителю, ако се наложи да пожертвам тялото си, бих го дал с цялата си преданост и 

смирение за спасението на душата си и на човечеството." 

10 Поверил съм ви на Моя Духовен свят на Светлината да бъде ваш съветник и защитник ─ да 

ви води по пътя и да ви помага в изпълнението на мисията ви. На онези от вас, които не са Ме 

разбрали, казвам: Не се съмнявайте, защото Аз съм се изявявал чрез хората във всички времена. Но 

Аз не исках да ги изненадам с проявите Си, затова изпратих предварително Своите пратеници. 

Изпратих Пътешественика, за да подготви пътя и сърцето на хората. 

11 През 1950 г. ще ви дам последните Си поучения и искам, преди да приключа с 

проповядването Си чрез човешкия интелект, да разберете как ще посеете Моето слово на любовта 

и как ще го разпространите от сърце на сърце, от провинция на провинция, във всички места на 

земята, където не съм бил чут и усетен през това време. 

12 Вие сте силни души, изпълнени с любов и светлина. Не ставайте книжници и не се хвалете 

пред хората, защото във вашето смирение ще бъде благодатта и светлината на вашия Отец. 
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13 Нека погледът ви да е изпълнен със сърдечност, науката ви да е любов, ръцете ви да галят, 

думите ви да са утеха за хората и тогава светът ще приеме примера ви и повече няма да разпалва 

войните, които е разпалвал от век на век и от епоха на епоха. 

14 Тогава моята воля и волята на онези, които се трудиха упорито и проляха много сълзи, за да 

постигнат обединението на човечеството, ще бъдат изпълнени. Тогава вече няма да има различия 

по раса или цвят. Това е моето обещание към вас. 

15 Днес всеки вярва, че познава истината изцяло. Всяка религия твърди, че притежава 

истината. Учените обявяват, че са открили истината. Казвам ви, че никой не знае абсолютната 

истина, защото човек не е в състояние да схване с ума си дори частта, която му е разкрита. 

16 Всички хора носят в себе си част от истината и грешките, които смесват със светлината на 

истината. 

17 Наближава битката, в която всички тези сили се борят помежду си, тъй като всяка от тях 

иска да наложи своя мироглед. Но в крайна сметка няма да победи една човешка идеология, нито 

една научна теория, нито едно религиозно верую, а хармоничното обединение на всички добри 

начини да се гледа на нещата, на всички възвишени вярвания, на всички форми на поклонение, 

издигнати до най-висшата духовност, на всички науки, посветени в служба на истинския човешки 

прогрес. 

18 Ще позволя на хората да говорят за идеите си и да ги представят, други да демонстрират 

публично култовите си форми и обреди, хората да дискутират и да се борят помежду си, учените да 

разпространяват най-съвременните си теории, всичко, което съществува скрито във всеки дух, да 

се отвори, да излезе наяве и да стане известно. Защото денят на жътвата е близо ─ денят, в който 

съвестта като безмилостен сърп отрязва от корен всичко лошо в сърцето на човека. 

19 Ти, народе, бъди буден и не забравяй, че Аз ти обявих тази битка, за да не се отчайваш, 

когато виждаш хората да спорят страстно, когато виждаш религиозните общности да воюват и 

Духът да се бори с тях. 

20 Нека светът се събуди, нека се разрази буря и битка, за да може човекът да се събуди и след 

като се събуди, да съзре светлината, на която отдавна е мечтал да се възхити ─ за да могат 

егоистите, които са затворили портите на пътя, водещ към познанието на истината, да слязат от 

високите си места, от троновете и пиедесталите си и да позволят на множествата хора, гладуващи и 

жадуващи за светлината на Духа, да преминат през тях. 

21 Всички вие ще трябва да търсите моята светлина, всички вие ще трябва да търсите фар, за 

да можете да разпознаете пътя в дните на тъмнина ─ дни на размисъл и покаяние, дни на дълбоко 

самоизследване на съвестта, в които няма да има човешко същество, което да се чувства спокойно 

и което да може да каже: Не се страхувам от нищо, защото винаги съм действал по правилен начин. 

22 Не, няма да има нито един, който да възкликва или да си мисли това, защото съвестта ще се 

чуе във всяка душа. 

23 Само онези, които се молят и покайват, ще постигнат пречистване на душата си. Само 

онези, които се откажат от суетата си, от властта си над другите и от високомерието си, ще успеят 

да се настанят в спасителната лодка. Защото онези, които се придържат към глупостите си, към 

грешките и традициите си, готови да ги поддържат докрай, въпреки преценките и указанията на 

съвестта, противно на своята преценка ще се насочат към бездната на объркването и мрака, в която 

по волята на вашия Отец никой не иска да попадне. 

24 Това послание на любов и милост, което ви донесох навреме за вашето спасение, вие ще 

разгласите на човечеството навреме. 

25 Моето послание на мъдрост има задачата да обедини хората духовно, да ги спаси от вихъра 

на объркването, да ги спаси от мрака, когато са загубили вяра. 

26 Само Моето Слово ще има силата да спре онези, които се движат с бясна скорост към 

бездната, защото то разкрива всичко, защото не се колебае да разгадае тайната, защото е 

проникнато от милостта и любовта на вашия Отец. 

27 Кой освен Мен би могъл да спаси всички тези хора без вяра във висшия живот и без 

познание за Моето правосъдие? Кой наистина е разбрал значението и произхода на болката в своя 

живот, изпълнен с изпитания, потисничество и страхове? Колко малко учители и водачи на 
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човечеството виждам! Какво знаят хората за духа? Те се интересуват само от човешката страна, без 

да могат да открият какво има отвъд земните нужди и тревоги. Ето защо, разочаровани от факта, че 

не могат да намерят задоволителен отговор на въпросите си нито в науката, нито в религиите, 

хората са се посветили на задачата да търсят истината сами. Някои от тях се приближават към пътя, 

а други, в резултат на ниската си духовност, приемат нови грешки. 

28 Хората, които в живота си са изпивали чаша след чаша страдание, ми казват: "Господи, 

защо няма кой да ни обясни причината за болката ни, за да се разпали в нас вяра, която да ни 

помогне да понесем тежестта на кръста си?" 

29 На тези деца изпращам като небесен балсам Моята светлина за умовете им и Моето 

насърчение за сърцата им. Защото имам безкрайни възможности да достигна до всяко създание. 

30 О, ако само всички знаеха как да Ме питат, ако само всички се молеха духовно, ако само 

всички се интересуваха да узнаят истината! Истина ви казвам, те ще получат това, за което 

копнеят. Защото никой не е търсил, който не е намерил ─ никой не е почукал на вратата Ми, на 

когото да не е било отворено. 

31 Оставете по пътя си следа от смирение. Не позволявайте на гордостта да навлезе в сърцето 

ви, защото си мислите, че само вие имате духовно познание. 

32 Винаги осъзнавайте, че всички вие сте еднакви пред Мен, че всички имате един и същ 

произход и една и съща цел, дори ако външно всяка съдба се проявява по различен начин. 

33 Никога не забравяйте, че всички трябва да Ме достигнете, което означава, че всички трябва 

да направите необходимите заслуги, за да достигнете най-голямата духовна висота, макар и по 

различен начин. Затова никога не смятайте никого за по-нисш. 

34 Суетата никога не бива да пуска корени в духовния човек. От друга страна, истинската 

скромност винаги трябва да бъде негов спътник, тогава делата му, вместо да блестят с фалшива 

светлина, ще намерят благоволение в сърцата на ближните му. 

35 Ще поемеш кръста си с любов ─ не както се поема задължение, не с мисълта, че ако не го 

направиш, ще те сполети зло в живота ─ не, не от страх от Моето правосъдие. Вие сте достатъчно 

развити в душата си, за да изисквате от себе си ─ както правя Аз точно сега ─ да изпълнявате 

заповедите на Моя закон от любов към ближните си и това чувство да е вдъхновено от любов към 

Мен. 

36 Оставете зад гърба си времената, когато хората се разкайваха за своите прегрешения не от 

разкаяние, че са Ме обидили, а от страх от вечното проклятие, както хората си го представяха. 

37 Отстранете от сърцето си мисълта, че можете да отлагате покаянието си до последния 

момент, като се доверявате на Божията милост, и помнете, че единственото, което душата ви ще 

пожъне в момента на съда, ще бъде това, което е посяла по време на земното си съществуване. 

Неговата реколта или плод ще бъде развитието, напредъкът, издигането, което е постигнал чрез 

живота, който му е бил поверен. 

38 Колко различна е духовната реалност от всичко, което хората са си представяли! Нито 

моята справедливост е такава, каквато я смятате, нито божественото наказание е това, което 

наричате с това име, нито раят е такъв, какъвто го мислите, нито пък се постига толкова лесно и 

бързо, колкото си представяте, както и духовното изкупление не е такова, каквото го казвате, нито 

пък изкушението е духовно същество. 

39 Трябва винаги да изучавате божествените откровения, които съм ви дал, трябва да 

разбирате образния език, който ви се говори, трябва да развиете духовните си сетива по този начин, 

за да разпознавате кое е Божието слово и кое - човешкото, за да откриете смисъла на Моите учения. 

40 Само от духовна гледна точка ще можете да намерите правилното и вярно тълкуване на 

Моето Слово ─ както на онова, което ви изпратих чрез пророците, така и на онова, което ви 

завещах чрез Исус, или на това Слово, което ви давам чрез посредничеството на говорителите на 

Третата епоха. 

41 Когато човечеството открие истинското значение на закона, ученията, пророчествата и 

откровенията, то ще открие най-красивото и най-дълбокото във връзка със своето съществуване. 

42 Тогава хората ще познаят истинската справедливост и сърцата им ще зърнат истинския рай; 

тогава ще разберете и какво е изкупление, пречистване и обезщетение. 
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43 Днес вие все още сте покрити с булото на невежеството, което не сте се осмелили да 

разкъсате в земния си материализъм и религиозния си фанатизъм, изпълнен с фалшиви страхове и 

предразсъдъци. Ето защо, когато животът ти е сполетян от изпитание и не можеш да намериш ясна 

причина за него, ти възкликваш: "Какво съм направил, за да бъда наказан така?", без да знаеш, че 

Моето правосъдие понякога чака векове ─ и дори хилядолетия. Но моята справедливост винаги 

идва и дори да изглежда, че идва твърде късно или ненадейно, сигурно е, че винаги се проявява по 

мъдър начин. 

44 Моето духовно учение има различни цели или задачи: една от тях е да утеши душата в 

нейното изгнание и да я накара да разбере, че Бог, който я е създал, я очаква вечно в Своето 

царство на мира. Друг начин е да му дадем да разбере колко много дарби и способности има на 

разположение, за да постигне своето спасение и своето издигане или съвършенство. 

45 Това Слово носи посланието за одухотворяване, което отваря очите на хората, за да могат да 

видят лице в лице реалността, която смятат, че откриват само в това, което виждат, което докосват 

или което доказват с помощта на човешката си наука, без да осъзнават, че по този начин наричат 

преходното "реалност" и погрешно преценяват и отричат вечното, където съществува истинската 

реалност. 

46 Нека това послание тръгне от народ на народ, от къща на къща, оставяйки семената си на 

светлина, утеха и мир, за да могат хората да спрат за няколко мига и да дадат на духа си 

необходимата почивка, за да може той да се замисли и да си спомни, че всеки момент може да бъде 

моментът на завръщането му в Духовния свят и че от делата и сеитбата му в света зависи плодът, 

който ще пожъне при пристигането си в Духовния живот. 

47 Днес те намирам скръбен, потиснат и без надежда, а в молитвата си Ми казваш, че животът 

отдавна е оттеглил благоволението си от теб. Учителят ви казва, че времената, в които живеете, са 

тези, които са били обявени от пророците на първите времена и по-късно потвърдени от 

"Божественото слово" на неговия народ. Но дори и да е вярно, че изпразвате много горчива чаша, 

знайте, че болката ви няма да е безполезна, ако знаете как да я понесете с любов и търпение. 

Необходимо е било хората да достигнат до точката, в която болката ще прониже и ще преследва 

всички фибри на същността им, за да се събудят от дълбокия сън, в който живее душата им, и да 

започнат живот на самоопределение, в който да отдадат на своя Създател дължимата му почит и 

признание. 

48 От много време насам аз прекършвам свободата на волята им, показвайки им, че е дошло 

времето за размисъл и добри действия, за да не продължават да страдат и да изпадат в хаос. Исках 

да избегна падението им, като ги съветвах и предупреждавах, но те бяха глухи за думите Ми. Но Аз 

ще продължа да призовавам това толкова любимо човечество, като го подтиквам да се реформира и 

да бъде почтено във всичките си действия, докато не го направя достойни ученици на Моето 

учение. 

49 Върнах се при вас, както ви обещах, за да ви утеша и да ви дам надежда в изпитанията ви. 

Но не само това, а и да ви просветли, за да можете да направите големи крачки по духовния път. 

Дадох ви инструкциите, от които се нуждаете именно в тези моменти на объркване, които 

очаквахте с нетърпение, за да излекувате раните си и да изпитате спасителния път. 

50 Подготвил съм всичко, за да можеш да извършиш голямо дело и в края му да дойдеш при 

Мен спокоен, удовлетворен и в мир с Мен и с твоите ближни. В този момент на общение с Моя 

Дух Аз няма да изисквам никакъв данък от вас, вашите заслуги няма да са за Мен, а за вас самите, и 

това, което Ми предлагате, Аз ще ви върна като безкрайни благословии и ползи с лихва. 

51 Осъзнай колко много те обичам. Ако искаш повече доказателства за любовта на твоя Отец, 

помоли и Аз ще ти ги дам, защото Моята любов е неизчерпаема. Ако искате да изпитате 

търпението Ми, снизходителността Ми, направете и това. Но след като го приемете, след като го 

признаете, направете на вашите ближни това, което Аз направих на вас. 

52 Прощавайте толкова често, колкото често сте обидени. Дори не се замисляйте колко пъти 

трябва да простите. Съдбата ви е толкова висока, че не бива да попадате в тези подножия на пътя, 

защото по-нататък ви очакват много големи задачи. Душата ви винаги трябва да е готова за любов, 

разбиране и доброта, за да може да се издигнете на по-високи нива. Точно както в миналото много 
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ваши братя и сестри са написали красиви страници във Вечната книга на Духа със своите дела, така 

и вие трябва да продължите тази история в тяхното наследство, като пример и за радост на новите 

поколения, които ще дойдат на земята. 

53 Бъдете силни, защото преминавате през времена на изпитания. Всяко същество - от бебето, 

което едва е отворило очи за светлината на този свят, до стареца, прегърбен от тежестта на 

годините - е подложено на изпитание, на процес на поправяне. Но Аз ви давам Моята сила, Моето 

влияние, за да преминете през тези изпитания с вяра и спокойствие, което ще ви направи 

неуязвими за болката. 

54 Ще има битка на светогледи и вярата и убеждението на двамата ще бъдат подложени на 

изпитание. Но онези, които са изградили работата си върху подвижни пясъци, ще видят как тя се 

срутва, защото основите ѝ не са били здрави. 

По това време силните ще трябва да подкрепят слабите. Онези, които не са знаели как да се 

молят, нито да вникнат в истината на моите учения, ще плачат заради невежеството си, нуждата си 

и липсата на заслуги. Много от тях обаче са невинни, защото не са имали истински човешки водач, 

и пастирите като овцете ще проливат сълзи заради тяхната несигурност и объркване. 

55 Вие, хора, предназначени от Мен да упражнявате влиянието си върху този свят, трябва да 

бдите и да се молите за неговия мир и спасение. Ще разперите крилата си, за да покриете 

човечеството в тези часове на опасност и страх. 

56 Затова ви научих на молитва от дух на дух и премахнах всеки символ или емблема на Моята 

Божественост. Вие сте построили храм в себе си и оттам Ме обичате и прославяте. 

Научих те да уважаваш вярата на своите събратя и те обучих като страж, който бдително 

защитава вярата на онези, които отслабват в битката, която вече наближава. 

Тогава, когато завършите мисията си, ще можете да Ми кажете с удовлетворение: "Отче наш, 

ние се бием с меч, който не ранява, с любов и добра воля. Говорим божественото слово, 

призоваваме хората да ти се молят. Ние носим утеха на страдащите, обръщаме към добро онези, 

които са нарушили закона. Ние възкресяваме мъже и жени, които в своето невежество са били 

изгубени, и събуждаме у тях вяра и упование в Теб, и оттогава те ни обичат и ни следват." И аз ще 

ви приема като войници в Моята кауза и ще ви дам наградата, която заслужавате. 

57 Работата ми ще се разпространи по цялата земя. Към "първия" ще се присъединят други, а 

след това и други, защото е писано, че човекът ще се издигне над сегашното си състояние в 

желанието си за духовно съвършенство. 

58 Колко много трябва да се бориш, за да подготвиш земята, така че Аз да направя така, че 

Моето Царство на мира да слезе при човечеството! 

59 Молете се и размишлявайте върху думите ми и ще откриете, че те съдържат океан от любов. 

Говорих ви чрез ограничения човешки интелект, а той, дори и при цялата си подготовка, не може 

да изрази смисъла, причината, която съдържа моето учение. Вникнете в него с душата си, за да го 

разберете с по-голяма яснота, отколкото със сърцето или с ограничения интелект на човешкото си 

същество. Тъй като моята работа през Втората епоха ви се струваше велика, вие също ще признаете 

моето идване в този момент като доказателство за безкрайната любов на вашия Отец. 

60 Колкото повече се усъвършенствате, толкова по-близо ще видите целта. Не знаете дали сте 

само на крачка от спасението си, или ви предстои да извървите дълъг път. Казвам ви само да се 

водите доброволно и покорно от това слово, което е гласът на моя Божествен Дух. Пазете се да не 

нарушавате закона, да не допускате една и съща грешка многократно. Вслушайте се в този призив, 

който е молба за поправяне ─ молба, която вашият Отец отправя към вас, защото не искам да ви 

виждам да живеете напразно на земята, а после да плачете за непослушанието си. 

61 Работете непрестанно за напредъка си и ще видите, че тези изпитания, които ви карат да 

страдате днес и чийто смисъл не сте разбрали, са за ваше добро и ще изпълнят същността ви с мир 

и радост. Те са мъдри изпитания, които ви изпращам, за да пречистят и укрепят душата ви в 

битката, точно както съм работил с толкова много същества, които обичате и обожавате днес, 

чиято душевна сила и доказана добродетел признавате. Те са ваши братя и сестри, които са 

преминали през този свят, оставяйки следа от чистота и святост. Искам да се обедините с тях и да 
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ги следвате. Съдбата ви е една и съща, всички вие сте велики в Моите очи, всички вие сте достойни 

и Аз искам да ви видя да живеете в света на мира, който те обитават. 

 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 323 
1 Идвам, за да дам наставления на душата ви, да я подхраня и укрепя с любовта си. 

2 Възлюбени деца, вие сте Моите малки деца, Моите малки деца, които ходят по земята и 

понасят горчивина и страдание. Блажени са онези от вас, които напускат пътя на греха, за да може 

душата ви да се приближи до Мен. 

3 Отецът ви учи как да получавате и как да просите. Защото истина ви казвам: ако се очистите 

от греха, ще получите Моята прошка и ще се укрепите. 

4 Искам да те очистя от всяко петно, за да получиш милост от твоя Отец. Никога обаче не 

губете тази милост, защото тя идва от моя Божествен Дух и е наследството, което трябва да носите 

със себе си по време на пътуването си. Аз съм Учителят и ви давам отново моето учение, за да го 

носите в сърцето си и да го предавате така, както съм ви го дал. 

5 Съвестта е като огледало, в което душата ви вижда себе си. Казвам ви: Сега вече не е време 

да виждате, че се нуждаете от това огледало, защото Аз ви дадох Моята светлина, Моето 

възвишено Слово, за да не ви липсва нищо утре, за да се подчинявате на Моя закон и да 

продължавате да давате пример на хората, както Моите апостоли от Втората епоха. 

6 Не носителят на гласа е този, от когото получавате това наставление, защото той е грешен 

като вас. Аз го отвлякох от пътищата му и го подготвих да ви предаде словото Ми чрез неговото 

посредничество. Смисълът на това учение е моето собствено съзнание. 

7 Още във Втората епоха ви казах: "Обичайте се един друг", защото който обича ближния си, 

обича и Мен. 

8 Не ви различавам по раса или цвят, нито по класа. Говоря на всички еднакво, за да имате 

единна воля, за да приемате с усмивка и отворени обятия своите събратя, които идват от различни 

народи. Ако практикувате тази любов, утре вече няма да има войни, смъртта няма да завладее 

човечеството. Не Ме обвинявайте за вашите войни, о, човечество. 

9 Не изпадайте в объркване, не изграждайте нова Вавилонска кула, за да могат онези, които 

се приближават към вас, да ви намерят еднакво подготвени. Невярващият трябва да има 

доказателства, за да признае чудесата на Отец, за да може душата му да познае своя Бог 

благодарение на Моето Слово. 

10 Доказателствата трябва да са за любов, защото тогава и от най-твърдата скала трябва да 

извира кристално чиста вода. 

11 Издигнете се към Мен и Аз ще ви освободя от всяка болест, защото Аз съм най-добрият 

лекар. Ще ви оставя всичко, от което човечеството се нуждае в духовно отношение, и щом ви 

признаят, всички лекари на земята ще Ме признаят в Моята духовна работа, защото такава е Моята 

воля. 

12 Оставих ви молитвата като защита. Затова ви казвам: Наблюдавайте и се молете 

човечеството да получи спасение чрез вас, за да му донесете навреме Словото, което получавате в 

момента. 

13 Времето, в което живеете и което е от толкова голямо духовно значение за всички хора, 

отминава незабелязано за човечеството. Въпреки това ще дойде време, когато то ще бъде признато 

за изключително важно не само в живота на хората, които са получили това послание, но и в 

историята на всички народи на земята. 

14 Помислете за славата на това да чуете словото Ми. Въпреки това не почивайте на лаврите 

си, защото едновременно с радостта, която изпитвате от тази благодат, осъзнавайте, че 

отговорността ви пред народите, пред вашите ближни, е много голяма, тъй като трябва да им 

предадете свидетелството за всичко, което сте получили в тези времена. 

15 Блажени са онези, които пазят Словото Ми в сърцата си, защото те ще обичат своя кръст и с 

него на раменете си ще чукат на вратите на своите ближни и ще им носят посланието за светлина, 

мир и любов, което съм поверил на този народ в Моето Слово. 

16 Всеки от моите уроци през тази 1950 г. е подготовка, така че когато дойде моментът да 

обявя прокламацията си към вас за завършена, да не проливате сълзи, тъй като ви давам всичко, за 

да не ви липсва нищо. Тогава не плачете за липсата на Моето Слово, хора. Вече ви казах, че Моята 
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същност ще бъде запазена в сърцата ви, а ако паметта ви е слаба, ще вдъхновя някои от Моите деца 

да обединят в книги и албуми страниците и записите, които са създали от Моето слово. 

17 Укрепвайте се в размисъл и молитва. Вие сте хора и малки и "сбогуването" с моето 

проявление ще разтърси цялото ви същество. Как този народ няма да бъде разтърсен в онзи ден, 

когато хората по цялата земя ще Го усетят по един или друг начин, въпреки че дори не подозират 

за Моето присъствие в Третата епоха? 

18 След като светлината засияе в съзнанието на хората, те ще разберат, че всички събития, 

които се случиха в края на 1950 г., свидетелстват за това, че периодът на моето провъзгласяване е 

приключил, както и че настъпването на това време беше възвестено от събития, които разтърсиха 

хората по цялата земя. 

19 Подготвям ви и ви предупреждавам за времето на объркване на световните възгледи, за да 

можете да се освободите от вътрешната борба на душата и от мъчението на мислите. Защото 

всички световни възгледи, доктрини, теологии, философии и вероизповедания на човечеството ще 

бъдат разтърсени и така ще символизират буря, истинска буря на духа, по чиито развълнувани 

вълни ще плавате според моята воля и ще останете на върха, докато бурята и мракът свършат. Не 

ви давам по-добра рецепта за преминаване през това изпитание, освен молитвата и следването на 

Моето слово, чрез което вярата ви ще се чувства постоянно укрепена. 

20 Тази битка на мирогледи, този сблъсък на вероизповедания и идеологии, тази битка е 

абсолютно необходима, за да излязат на повърхността всички недъзи и грешки, които са се 

натрупали на дъното на всеки култ и всяка институция. Едва след тази "буря" ще може да започне 

морално и духовно пречистване на хората, защото те ще видят истината, ще я разпознаят, ще я 

почувстват в себе си и повече няма да могат да се хранят с притворство и претенции. 

21 Точно както всеки човек доброволно и изцяло за себе си се възползва от жизненоважното 

въздействие на слънцето върху тялото си, защото осъзнава, че на неговата светлина, топлина и 

влияние се основава материалният живот, така и те ще се възползват от светлината на истината с 

всичко, от което се нуждаят, за да запазят, укрепят и просветят душите си. 

22 Тогава ще се прояви сила, каквато човек не е изпитвал досега, защото животът му все 

повече ще се приспособява към истинските принципи на живота, към нормите, установени от моя 

Закон. 

23 Вашата задача, хора, е да разнесете по целия свят посланието ми за одухотворяване, което 

ви донесох. Но искам да разберете, че начинът за разпространяване на тази светлина има два 

аспекта: единият, напълно духовен, чрез мисълта, молитвата, с която създавате атмосфера на 

одухотворяване, и другият, духовен и същевременно човешки, чрез словото, физическото 

присъствие, обяснението на словото ми на слабите. Спомнете си примера на Исус. 

24 Ако имахте голяма вяра и по-голямо познание за силата на молитвата ─ колко дела на 

милосърдие щяхте да извършите чрез мисловната си способност. Но вие не сте му дали цялата 

сила, която притежава, и затова често не осъзнавате какво предотвратявате в момент на истински 

почувствана и истинска молитва. 

25 Нима не осъзнавате, че нещо по-висше пречи на най-нечовешката от вашите войни да 

избухне във вашия свят? Нима не осъзнавате, че това чудо е повлияно от молитвите на милиони 

мъже, жени и деца, които с духа си се борят с тъмните сили и се противопоставят на войната? 

Продължавайте да се молите, продължавайте да наблюдавате, но влагайте в тази дейност цялата 

вяра, на която сте способни. 

26 Молете се, хора, и разстилайте над войната, болката и нещастието мантията на мира на 

вашите мисли, с която ще създадете щит, под чиято защита вашите ближни ще намерят 

просветление и убежище. 

27 Тъй като в момента светът е толкова сляп, че не може да разпознае светлината на истината, 

нито пък да чуе моя призив, вие ще се молите и ще придобиете духовна сила. Защото в момента не 

бихте били чути, защото всички народи са заети да се подготвят, да унищожават и да се защитават. 

28 Хората ще трябва да станат още по-слепи, когато отчаянието, омразата, ужасът и болката 

достигнат своя предел. 
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29 Това не е и подходящият час за предаване на посланието ми, защото ще бъдете като 

призовкари сред пустинята - никой няма да ви чуе. 

30 Не забравяйте, че човешкото сърце е като обработваема земя, която трябва да се обработва: 

Първо трябва да се почисти, като се премахнат камъните от него и се изтръгнат плевелите, които го 

покриват. След това тя трябва да стане плодородна чрез дъжд, за да може в нея да покълне семе, и 

накрая трябва да дойде моментът да се посее семето, преди почвата да е престанала да чака и 

благоприятният период от време да е изтекъл. 

31 По същия начин в това човечество се извършва пречистване, при което човекът, без да 

съзнава това, си е подал чашата на страданието, която ще му върне чистотата. 

32 Цялата болка, която си причинява, ще послужи за омекотяване на сърцето му, за да може 

накрая да изхвърли от дълбините на същността си всичко лошо, което е покълнало в него. Тогава, 

когато вече не може да страда и не може да понася повече мъки, ще почувства в сърцето си 

светлината на съвестта, благополучието на покаянието, кръвта на новия живот за душата си. 

33 Der Mensch wird, sobald er zubereitet, rein und durch den Schmerz geläutert und später durch den 

Tau der Reue und der Selbstbesinnung fruchtbar geworden ist, den Punkt erreicht haben, den göttlichen 

Samen der Vergeistigung zu empfangen, weil sein Inneres ─ nun durch die Reue und den Vorsatz zur 

Besserung und zur Erneuerung veredelt ─ begierig sein wird, in seinem Schoße das Saatkorn der Liebe, 

des Friedens und der Weisheit zu empfangen. 

34 Какво щеше да стане с това човечество, ако в момента, в който копнееше за идването на 

Моето послание, този народ тук не се беше подготвил да се яви пред ближните си като пратеници 

или "работници" на Моето Слово? 

35 Колко голяма е отговорността ви, ученици ─ толкова голяма, че ще трябва да Ми отговаряте 

за всяка минута, която съм ви поверил, за да изпълнявате мисията си. 

36 Казах ви първо да се молите, т.е. да започнете с придобиване на истинско познание за 

мисията, която ще изпълнявате ─ да настроите сърцето си чрез упражняване на милосърдие ─ 

малко по малко да омекотите същността си, като се борите с егоизма, който е плод на 

материализма. Тогава одухотворяването ще навлиза във вас все повече и повече. 

37 Не бъдете вече малки деца, така че, когато ви казвам да се молите, да разбирате, че ви моля 

за добри дела, тъй като те са вашите думи или мисли ─ или не ─ които наистина говорят на Моя 

Дух. Ако една мисъл, колкото и да е красива, не се усеща, тя няма съдържание. Ако една дума или 

изречение, колкото и красиво да е изразено, не се превърне в произведение, то няма да има живот, а 

вие вече знаете, че това, което няма живот, е като несъществуващо, поради което не може да бъде 

прието от Мен. 

38 Сега вече знаете: Когато ви казвам, молете се, не бива да се ограничавате само със 

събирането на мислите си във вътрешна отдаденост, но и да напуснете отново това светилище и да 

оставите залог за любов към истинското братство във всеки от вашите ближни като най-сигурно 

доказателство, че живеете, бдейки и молейки се за ближния. 

39 Така малко по малко недостатъците ви ще изчезнат, ще се преборите с разединението си и 

ще постигнете онази подготовка, за която толкова често ви говоря в Моите учения. 

40 Ако в момента, когато хората копнеят в сърцата си за моето ново послание, този народ не се 

е подготвил с практически действия, не се е пречистил в борбата на любовта срещу омразата, на 

милосърдието срещу егоизма, на мира срещу раздора, болестите и страданията, нека не очаква, че 

само със слово ще достигне до дъното на сърцата и ще ги убеди в моята истина. 

41 Затова, когато ви давам словото Си, ви казвам да го практикувате, защото само така ще 

можете да разберете същността на Моите учения, техния смисъл и безкрайната им доброта. 

42 От 1866 г. до 1950 г. изминаха 84 години - цяла епоха на духовни откровения, през която 

Божествената светлина непрестанно сияеше над всяка душа и над всяка "плът" ─ през която 

Духовният свят се разкри на този народ по един начин и на цялото човечество по много начини. 

43 Сега наближава моментът да се сбогувам с вас чрез средствата, избрани от Мен за Моето 

провъзгласяване в този момент. Но Аз ще остана в очакване на вашата подготовка и 

одухотворяване, за да възобновя възвестяването Си на човечеството, въпреки че вече няма да 
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използвам мозък, за да предавам посланията Си, а ще използвам прякото възвестяване от Моя Дух 

към вас. 

44 Когато чрез устата на един древен пророк казах, че ще дойдат времена, когато Моят Дух ще 

се излее върху всяка душа и върху всяка плът, и че хората ще имат видения и пророчески сънища, 

имах предвид точно това време, което наближава, когато даровете, които всяка душа притежава, 

ще се проявят и когато тя ще търси Божествената истина и ще стане свидетел на изпълнението на 

всичко, което ви е било пророкувано. 

45 Не се страхувайте от деня, в който ще ви говоря за последен път, нито от времето на 

съзерцание, когато вече няма да чувате думите Ми чрез човешки устни. Защото наистина ви 

казвам, че ще присъствам, ще ви чуя и няма да ви изоставя нито за миг, ще насърча вярата ви чрез 

любовта Си, ще ви дам да усетите присъствието Ми под различни форми, ще изпълня събранията 

ви с духовна същност и божествени вдъхновения, като ви дам мисли, дела и думи, ще направлявам 

стъпките ви и ще ви спася от падания и спънки. 

46 Не се страхувайте от новото време, не се съмнявайте в Моето присъствие в духа, защото Аз 

ще ви позволя да чуете гласа Ми, ще премахна съмнението ви и ще ви кажа: О, хора с малка вяра, 

трябва да видите и да докоснете, за да повярвате. 

47 Ако наистина искате да се одухотворите, за да се наречете с право Мои ученици в тази 

Трета епоха, помислете дълбоко за тези тържествени моменти, за тези учения, които са сред 

последните, които ще получите. 

48 Искам вие, като добри ученици, да вземете пример от своя Учител в неговата истинност, 

така че през цялото си странстване да изпълнявате мисията си, без никога да се отклонявате от 

посоката, очертана от закона и съвестта. 

49 Откакто обявих идването Си при вас преди много векове, Аз изпълних обещанието Си. Тъй 

като обещах ─ след като установих контакт с вас чрез Моите гласоносители ─ време на 

настаняване, в което ще говоря непрестанно за духовното царство, Аз го направих. Но тъй като ви 

разкрих датата, на която ще приключа това послание, ще я спазя и трябва да я спазя. Защото в 

Моята воля не може да има никаква промяна, нито пък Моите Божествени планове могат да 

претърпят промяна, нито пък има друга сила или воля, която да промени съдбата на живота и на 

хората. 

50 Всичко е предвидено от Мен от вечността, нищо не е убягнало от мъдростта Ми. Всяко 

време е определено от самото начало и всяка съдба е предопределена. Дори ако хората никога не са 

хармонизирали волята си с моята, моята воля все пак е изпълнена. 

51 Винаги съм ви давал време за подготовка и съм ви осигурявал средства, за да се спасите. 

Преди да ви изпратя Своя съд, за да поискам сметка от вас в края на една епоха или на един период 

от време, Аз проявих любовта Си към вас, като ви предупредих, събудих ви и ви призовах към 

покаяние, поправяне и доброта. Но когато настъпи часът на съда, не спрях да ви питам дали вече 

сте се покаяли, дали вече сте се подготвили, или все още продължавате да бъдете зли и непокорни. 

Моят съд дойде в уречения час и този, който знаеше как да построи ковчега си навреме, се спаси. 

Но онзи, който се подиграваше, когато му се съобщаваше часът на съда, и който не правеше нищо 

за спасението си, трябваше да загине. 

52 Размишлявайте върху това, което ви казвам, за да знаете, че вашата воля никога не може да 

промени Моята, макар понякога да ви се струва така ─ че когато дойде часът на съда, Аз ще ви 

потърся и ще ви посетя, за да дам на всекиго според заслугите му. Защото още преди това ви 

говорих, изпълнен с любов и светлина, за да построите навреме спасителния ковчег - този, който 

може да ви спаси от гибел в потопа на световното пречистване в дните на най-големия съд. 

53 Ако това събитие все още не се е проявило в новодошлите и отпадналите, отговорността за 

него е на старейшините, на "първите", на учениците, за да могат те да научат малките си братя и 

сестри как да се подчиняват на волята на Отца и как да изпълняват Неговия закон. Но аз ви казвам: 

Ако те не дадат пример за послушание или свидетелство за Моята истина, Аз със сигурност ще им 

дам друго доказателство за Моята справедливост и за това как Моята воля се изпълнява над всичко. 

54 Питате се в дъното на сърцето си защо укорявам душата ви толкова тежко. Но аз ви казвам: 

Ако, когато те създадох, ти бях отказал някое от Моите качества, ти щеше да имаш причина да се 
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оплакваш или да се учудваш на Моите упреци. Но тъй като знам, че съм вложил в твоето същество 

по нещо от всяка от Моите способности, добродетели и качества, а също така съм ти дал 

откровения за Моя закон, за твоята съдба и за живота и съм ти предоставил необходимото време за 

разбиране, развитие и разгръщане, трябва да смяташ за справедливо, че слизам при теб, за да съдя 

твоите дела и начина, по който си използвал Моите дарове. 

55 Пак ви казвам, че ако ви бях отказал дори едно от Моите качества, нямаше да имам 

основание да ви упреквам за грешките, които допускате в живота си. 

56 Така ще можете да разберете, че няма и никога не е имало човешко същество, в което да не 

е имало душа, която да го оживява, нито пък някога е съществувала човешка душа, която да е без 

дух. 

57 Каква по-голяма слава може да има човек от това да знае, че го оживява същество от 

светлина, жител на Духовното царство, пратеник или посланик на един по-висш свят? И от друга 

страна, какво по-голямо щастие има за душата от това да знае, че вечно с нея е лъчезарният фар на 

Духа, който е светлината на божествеността, осветяваща нейния път? 

Но тъй като сте пропилели времето си, занимавайки се само със земни неща, и всеки ден все 

повече се отдалечавате от мислите за духовния живот ─ тъй като дори вашите религиозни 

общности страдат от липса на одухотворяване, вие имате едно уморено, болно и меланхолично 

човечество, което, когато чуе гласа на своя Отец, който идва да го съди и да му търси сметка, е 

поразено от искането за отговорност и се пита: Защо е толкова голяма жестокостта към този слаб, 

малък, болен и невеж народ? 

Но то не осъзнава, че не е в правото си, когато по този начин отговаря на гласа на своя Учител. 

Защото то не е нито слабо, тъй като носи в себе си силата, която Бог му е дал, нито е малко, защото 

в душата и тялото му се крие мъдростта и съвършенството, с които Аз го създадох, нито е невежо, 

защото чрез духа то е напълно наясно какво прави, какво трябва да прави и от какво трябва да се 

въздържа. 

Ако обаче то се чувства зле, това е защото липсата на хармония както с духовното, така и със 

земното, го е отдалечила от изначалните източници на живот, като духовното общуване с Мен и 

контакта с неговата майка - природата. 

58 Призовавам ви да се замислите дълбоко върху Моето Слово и трябва да ви кажа: ако някой, 

след като Ме е чул, продължава да смята упреците Ми и присъдите Ми за несправедливи, това ще е 

само защото не е могъл да разбере смисъла на Моето Слово и тогава ще трябва да простя 

закоравяването на сърцето и ума му. 

59 Дълго време бяхте подлагани на изпитания, възлюбени хора, защото беше необходимо да се 

пречистите, за да станете достойни да бъдете мои 

Слово към вашите ближни ─ днес, когато народите толкова много се нуждаят от послание за мир. 

60 Няма да изпратя като пратеници онези, които са мъртви за живота на благодатта, защото те 

няма да имат какво да дадат. Няма да поверя тази мисия на онези, които не са пречистили сърцата 

си от егоизма. 

61 Пратеникът на Моето Слово трябва да бъде Мой ученик, чието присъствие прави така, че 

Моят мир да се усеща в сърцата. Той трябва да умее да утешава ближните си дори в най-трудните 

моменти от живота, а думите му винаги трябва да излъчват светлина, която да разпръсква всяка 

душевна или интелектуална тъмнина. 

62 Аз намерих тези хора "мъртви" и ги възкресих за живот със светлината на Моето Слово. 

Защо Моите ученици да не могат да правят същото на своите ближни, след като Аз ги научих на 

това? 

63 Когато говоря за "мъртвите", имам предвид онези, които са умрели по отношение на вярата, 

доброто и истината, и мога да ви кажа, че във всеки от вас имаше "мъртъв", когато дойдохте при 

Моето проявление. 

64 Когато словото ми докосна надгробната плоча на сърцето ти, то накара душата, която 

отдавна беше погребана под материализма на живота ти, да потръпне. 

65 Непознати усещания, погребани чувства на любов и наслада на душата ви накараха да 

изпитате словото ми. С нетърпение дойдохте в Божествения лъч, провъзгласен от Носителя на 
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гласа, за да се насладите на онази същност, която усещахте да се спуска към сърцето ви от 

Безкрайността. 

66 Това са били моменти на истински мир за вас, когато, пренесени в свят, изпълнен със 

светлина и съвършенство, сте забравили земните си съдби. 

67 Тогава сърцето ви е обзело чувство на благодарност, защото точно когато сте очаквали от 

живота само болка, завесата на мистерията се е разкъсала и лъч божествена светлина е паднал в 

душата ви като послание на любов, истина и утеха. 

68 В твоя мрачен, мъчителен и монотонен живот неочакваното чудо на моето завръщане се 

случи чрез духовно и в същото време разбираемо провъзгласяване. 

69 От този ден нататък пред очите ви се появи нов живот. Сенките на съмнението и 

несигурността изчезнаха и в сърцето ти се запали светлина. 

70 Това е новата зора, за която толкова често говоря в Моето Слово, това е новият ден, в който 

сте се събудили. 

71 Сега имате надежда, чувствате се в безопасност и знаете какво трябва да направите, за да 

живеете по този път. 

72 В сърцето ви се родиха благородни намерения, добри намерения, красиви намерения. 

73 Пътят се простира пред очите ви, изпълнен със светлина, и ви приканва да вървите по него 

непрестанно, за да ви покаже красотите си и да ви разкрие нови учения на всяка крачка. 

74 Кой от вас не желае това прекрасно пробуждане за цялото човечество? Кой от вас иска това 

съкровище само за себе си? Никой. Във всяко сърце виждам желанието за световно възкресение, 

желанието за мир и светлина у всички хора. Наистина, казвам ви, това желание, което расте всеки 

ден в сърцето ви, ще бъде силата, която ще ви накара утре да се борите за осъществяването на 

идеала, който Моето Слово е покълнало в душата ви. 

75 Ще осигуря на народа си средства, с които да разнесе посланието ми до всички народи. Ще 

се погрижа по пътя му да се намерят хора с добра воля, които да му помогнат да разнесе моите 

прокламации до краищата на земята. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 324 
Моят мир да бъде с вас! 

1 Аз слязох в твоето сърце, което намерих готово да Ме приеме. Кой от вас Ме е търсил и не 

Ме е намерил? 

2 В момента се лутате в пустиня, но в този глас има мое присъствие, което ви насърчава 

непрестанно в безбройните изпитания на пътя. Вие сте се нахранили с хляба на Духа, докато много 

хора живеят в пустини, където не са намерили нито вода, нито храна, нито водач. 

3 Слизам при всички, без да предпочитам никоя раса. Духът Ми слиза при всички хора, но 

само онези, които са готови, Ме приемат и се освежават в Моето присъствие. 

4 Аз благославям "народа на Израел", който отвори вратите на сърцата си, за да Ми даде 

подслон ─ онези, които отвориха очите си за светлината и откриха в това произведение цялата 

истина и слава, които то съдържа. Защото те ще се спасят и чрез тях ще се спасят идните 

поколения. 

Вие, избраният народ, който Ме е слушал през цялото време, елате днес още веднъж, поклонете 

се пред Мен и Ми кажете: "Отче, насочи стъпките ни, разпали още повече вярата ни, не ни 

позволявай да паднем в изкушение." 

Ти Ми казваш в молитвата си, че имаш големи изпитания, че си изпразнил чашата на 

страданието, че краката ти са се натъртили от тръните на пътя. Но Учителят ви отговаря: Бъдете 

търпеливи в изпитанията, изпийте чашата на страданието си с отдаденост и очаквайте утрешния 

ден, докато се занимавате с Моето учение. 

5 Вие бяхте предупредени, знаехте какво ще донесат тези времена, защото ви го съобщих. Не 

си сляп, вървиш по пътя, изпълнен със светлина. Другите са тези, които се препъват, падат и 

проливат сълзи: невежите са тези, които не знаят къде отиват, които живеят безплоден и 

безполезен живот. 

Но вие, хора, които знаете, че притежавате всички дарове на духа, че имате Моето присъствие в 

Моето слово и сте Ме приемали ден след ден в Моите учения, сте силният, който Ми показва своя 

боен дух ─ дух, който е победил несгодите, който е преминал през големите препятствия и е 

преодолял големите бариери в желанието си за Мен, за съвършенство. Защото ти трябва да си 

първият, силният сред хората, който говори истината и свидетелства за това, което е преживял. 

6 С наближаването на този голям последен изпит трябва да говорите на ближния си. Думите 

ви трябва да нарушат тишината, в която ще изпадне човечеството, смутено за кратко от това велико 

посещение. Това ще бъде гласът на "Израел", който ще се издигне, ще говори на света и ще му 

съобщи това, което съм му обещал: Мир на хората с добра воля, спасение на хората с вяра, власт и 

сила на всеки, който се издига до чист идеал. 

За да ви окуража, ще сложа думите си на устните ви, вдъхновенията си в сърцето ви, за да 

можете безопасно да водите това човечество. 

Бяхте добре подготвени. Във всяко Мое учение Аз открих пред очите ви безкраен път, изпълнен 

с идеали и одухотворяване. 

7 Умовете ви, а още повече душите ви, са били освежени, докато сте се наслаждавали на 

удоволствията от това Слово и сте го запазили в сърцата си, за да го изучавате по-късно. Вече 

наближава времето на голямото изучаване на "народа на Израел", когато ще трябва да 

размишлявате върху думите, които ви казах, върху ученията, които ви дадох като завет за вас и за 

цялото човечество. 

8 Бъдете подготвени, хора, защото от всички сърца ще се появят много идеи, които ще 

предизвикат вашите мисли, и няма да намерите духовно родство между хората. Това е моментът на 

обявената битка. Докато едни ще започнат да защитават Моята истина и да разпространяват Моето 

учение, други ще искат да го разрушат, ще искат да съборят камък след камък това дело, което съм 

изградил в сърцето на израелския народ. 

9 Те ще се издигнат с фанатизъм и невежество, защото всеки ще го е разбрал според 

способността си за разбиране. Но Аз, Светлината, ще сляза при вас, за да ви напътствам. Аз, 

Праведността, ще осветя Истината в сърцата на онези, които са Ме чули с подготвени души. 
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10 Народът на Израел: В тази голяма битка ще носите само оръжията на любовта, мира и 

справедливостта. Какво би станало с вас, ако се заемете с двуострия меч, който наранява и убива? 

Преди всичко, нека моята светлина да свети и да донесе моето слово до сърцата на хората. Трябва 

да се въоръжите с търпение, мъдрост и любов и да си спомните за тези учения, които ви дадох в 

разгара на този мир. Въпреки че видях общностите да се борят в големи бури, в голямо объркване, 

моето Слово беше като фар в това море, което се размътваше от световни възгледи, идеи, различни 

тълкувания. 

Всеки от вас трябва да бъде вестител на истината, всеки от вас трябва да Ме вземе за пример, 

всеки от вас трябва да помни любовта, с която наставлявах всеки от Моите ученици ─ търпението, 

с което обучавах всеки от Моите първокласници ─ прошката, която давах на всички, когато 

правеха грешки и се поддаваха на изкушения. 

11 Така че ти, Израел, който ще останеш Мой ученик, който ще свидетелстваш за този Учител, 

трябва да Ме вземеш за пример. Тогава ще настъпи моментът на изпитанието, на вашата 

възможност, тогава ще опознаете и себе си, тогава ще разберете величието на душата си. Но ако не 

сте подготвени, ще съжалявате за слабостта си. 

Аз, като Учител, съм ви учил, давал съм ви безкрайни наставления и когато тази 1950 година 

приключи ─ година на благодатта, последната, в която ще говоря в тази форма ─ ще бъдете 

подготвени и всичко, което не сте чули чрез гласоподавателя, ще получите чрез интуиция в душата 

си. 

12 По този начин ще разберете великите учения. Пътят, който съм очертал за теб, е безкраен. 

Никога няма да можете да кажете, че сте стигнали до края, че няма какво повече да учите или 

изучавате, че сте разбрали всичко. Не, хора, краткото време няма да ви е достатъчно, за да 

разберете моето учение, ще трябва да се учите през цялото време на това пътуване на земята, а след 

това, в отвъдното, душата ви ще се придвижи към духовните области в желанието си да се запознае 

със същността и мъдростта на моя Дух и все пак ще откриете други хоризонти, вашите идеали ще 

нараснат и тогава ще разберете, че вашият Отец е безкраен в своята светлина и в любовта си към 

своите деца. 

13 Днес вече не сте деца-ученици, не сте малки деца в това дело, отдалечили сте се в 

изпълнението на мисията си. Аз ви говорих и ви казах, че "народът на Израел" живее на земята, за 

да Ме приеме. Затова има много епохи, в които душата ти Ме е чувала. 

14 Вече сте преминали през няколко етапа на живота, развили сте се. Имате опита и плодовете, 

които сте събрали в миналото. Вече сте преминали през големи изпитания, затова душата ви няма 

да бъде подмамена от лъжливи светлини. Вие познавате "вкуса" на Моето Слово, отворили сте 

очите си и познавате най-чистата духовна светлина. Ти си прочел във великата книга на моята 

мъдрост и няма да можеш да бъдеш объркан от несъвършените науки. 

15 Донесох ви истинската светлина и истинската наука, които са в Мен. Аз ви направих велики 

според душата, защото искам да Ме търсите повече с нея, отколкото с интелекта, за да бъдете 

духовници в истината. Защото вече наближава времето на големите възможности за народа на 

Израел. Ако днес сте се чувствали като затворници, с ограничено поле за действие, за да прилагате 

Моето учение, сега е близо моментът, когато ще отворя пътищата за всеки от вас и там ще 

прилагате Моето учение, а при прилагането му ще откриете величието на всяка Моя дума. 

16 Само по този начин ще можете да Ме разберете, ще тълкувате правилно Словото Ми и няма 

да си създавате теории и идеи в ума си, които ви объркват и не ви водят към разбиране на Моето 

учение. 

Трябва да практикувате любовта, мира и милосърдието, за да станете едно с вашия Отец, и 

тогава ще можете да се познаете такива, каквито съм ви подготвил ─ пълни с дарове и благодати. 

Казвал съм ви, че съм ви създал по Мой образ и подобие, че всеки от вас може да извърши велики 

дела по начин, който ще свидетелства за Мен, който ще ви направи подобни на Мен, и по силата на 

това, че ви дава възможност, можете да ги извършите. 

17 Готови ли сте вече? Подготвихте ли се вече да Ме вземете за пример? Истина ви казвам, 

нищо не ви липсва за това, вече сте достигнали душевна зрялост и от този момент можете да 

станете активни и да Ми предложите първите плодове от изпълнението на мисията си, докато 
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голяма част от човечеството продължава да спи в очакване на тласъка или разтърсването, което ще 

ги събуди. 

18 Гледайте и се молете, поддържайте вярата си. Вие се молите за всички, които се чувстват 

лишени от наследство и са се отклонили от духовния път, и тази молитва обгръща хората и ги 

спасява, изкупва ги. Ще дойде време, когато сърцата, в които сте посели любов и които все още не 

познавате, защото сте се молили както за тези, които познавате, така и за тези, които не познавате, 

ще дойдат на пътя ви или вие ще дойдете при тях по пътя си и ще ги откриете, и тогава ще станете 

едно цяло помежду си, тогава душата ви ще разпознае семето, което е посяла. 

19 Провинциите ви очакват, много съм ви говорил за това, но вие го възприемахте като нещо 

далечно, защото не го виждахте да се случва веднага. Но ще дойде моментът, в който ще се 

разпръснете, и тогава ще вземете това семе със себе си като обилно семе, което да разпръснете по 

полята на човечеството. Там ще осъзнаете напредъка си, там ще започнете да развивате идеала си, 

там ще станете велики чрез делата си на любов и жертва за човечеството. 

20 Необходимо е да преминете през тези изпитания, за да можете да разберете моето учение. 

Всеки от вас трябва да стане апостол, а Аз ще ви просветля и благословя от отвъдното. 

21 Имате същите дарби, каквито са имали те по онова време. Да, израилтяни, защото вие бяхте 

Мои ученици по онова време, както и онези Дванадесет и всички, които Ме слушаха през Втората 

епоха. Във вас положих семето Си, мъдростта Ми обгърна душите ви. Но ако за кратко време не 

сте се почувствали изпълнени с нея, то е защото все още не сте размишлявали и изучавали. 

22 Сега ви давам време на мир, време на отдалечаване от земния ви живот, за да можете да 

учите и след това да започнете мисията си подготвени. Когато настъпи това време, не го оставяйте 

незабелязано, не посвещавайте времето, което сега ви давам, на светския живот. Ще ти дам всичко, 

от което се нуждаеш за прехраната си, и всичко, от което се нуждаеш за душата си. 

23 Аз дойдох заради човешката душа, за да я спася от мрака, в който е живяла. Тялото е 

второстепенно, земният живот, макар и важен за човека, също е второстепенен. Един хляб е 

достатъчен, за да ви нахрани, едно одеяло, което да покрие тялото ви и да го предпази от суровите 

атмосферни условия, дори една обикновена дреха, и това е достатъчно. Но душата, която има да 

извърви дълъг път, която трябва да се добере до Мен с големи заслуги, за да получи големите 

обещания, все още не е имала възможност да се срещне с теб, все още е окована, все още 

постоянно призовава за спасение и освобождение. Тя се надига в сърцевината на твоето същество и 

разтърсва твърдото ти сърце. Но тя е тази, която трябва да управлява "плътта", а не тази, която 

трябва да управлява душата. 

24 Физическата обвивка е само дрехата, инструментът, който съм ви дал на земята, за да 

можете да живеете на нея за известно време. Ще помоля душата да даде отчет за тялото си в 

момента, в който свалите тази дреха. 

Но материализмът, в който живеете, е тъмница, в която сте потиснали душата си. Сега ще 

отворя вратите му, ще ви дам свобода, за да можете да живеете много близо до Мен и да обичате 

това човечество с всички сили на вашето същество. 

25 Искам народът на Израел да бъде като нежна майка, която посреща това беззащитно 

човечество, утробата ви да е топла, очите ви да са пълни с любов и състрадание към това 

човечество. Поверявам ви ги, за да мислите за тях като за по-малка сестра или, ако желаете, като за 

дъщеря. 

Ще ви оставя като мои представители и както Аз обичам, благославям и прегръщам 

човечеството, така ще правите и вие. Те жадуват за любов, за примери и за светлина. Ще кажа на 

човечеството: Потърсете "народа на Израел", в него ще намерите Моето заместване и Моите 

чудеса, върху него ще излея Моите наставления и Моите блага! 

26 Колко велика е задачата ви, възлюбени хора, а вие все още не сте я разбрали! Но не се 

притеснявайте. Ако вярваш в Мен, ще можеш да се издигнеш до нейното осъществяване и ще 

трябва да заемеш това почетно място пред човечеството. 

Подгответе се сега, когато все още имате време за размисъл и медитация ─ сега, когато все още 

не сте застанали да проповядвате пред огромните множества и все още можете сами да поправите 

грешките. Проникни във вътрешността си, за да разпознаеш доброто и лошото в нея и да насърчиш 
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добродетелите, които можеш да откриеш и които съм запечатал в душата ти от самото начало, 

откакто си създаден. Но онова, което трябва да откриете като лошо ─ всички несъвършенства, 

които трябва да присъстват във вас, трябва да превърнете в съвършенства. 

27 Земята е долината на изкуплението и изпитанието за духа. Но то трябва да възтържествува 

благодарение на силата и мощта, които съм му дал, защото е част от Мен, то е Моята същност, 

Моят живот. Вие сте Моите създания, като Мен. Затова какви препятствия ще срещнете по пътя си, 

които не сте могли да преодолеете по пътя на одухотворяването и възходящото развитие? 

28 Хора: Достатъчно е да се молите всеки ден и да се обучавате в изучаването на Моите 

учения, за да си проправите път със собствени усилия, да преминете всички изпитания, да чакате с 

търпение, когато трябва да чакате, и да приемате всичко, както е Моята воля. Не съм ви обещал 

цветен път, не съм ви казал, че ще бъдете щастливи и ще се радвате на съвършено щастие на тази 

земя. Научих ви, че ще бъдете подложени на изпитания и ще преминете през пътя на изкуплението, 

за да поправите миналите си прегрешения, точно както трябва да придобиете заслуги, за да се 

издигнете. 

29 Ето какво ви казах, хора. Затова бъдете предани в изпитанията, издържайте живота си с 

радост. Надявайте се, че това, което не сте получили при падането на нощта, ще получите при 

изгрева. Защото всеки, който се уповава на Мен, получава ─ всеки, който се моли, е силен. Ето 

защо този Учител винаги насочва вас, учениците, към молитва, към изучаване на духовните 

учения, към изучаване на човешкия живот, за да бъдете винаги мъдри и справедливи, за да бъдете 

справедливи във всичките си решения, за да свидетелствате, че сте Мои апостоли, и да се чувствате 

изпълнени с мир заради справедливостта, която проявявате в действията си. 

30 Така ви подготвям, хора на Израел, така ви обединих в тази общност. Онези от вас, които 

дойдоха в последните часове на Моето Слово, Аз обучавах и ги издигах, за да обединя всички вас в 

една мисъл, в едно и също изучаване, така че вие, новодошлите, да достигнете еднакво ниво на 

развитие с тези, които отдавна са Ме чували. 

31 Виждам, че всички вие стъпвате по една и съща стълба и подхранвате високи идеали, като 

винаги поставяте душата на първо място, молите се и очаквате всичко от Мен. Благославям ви и ви 

казвам: Това очаквам и от човечеството. 

Кога ще се обърне? Кога ще захвърли наметалото на нечистотата? Кога ще се откаже от 

материализма си, за да потърси духовната дреха? 

Това велико дело няма да бъде извършено от вас. Аз, който работя неуморно, ще обърна 

човечеството в необходимото за това време. Тя ще се развие, ще направи големи крачки в един миг, 

защото Аз подготвям изпитанията и обстоятелствата, които трябва да я доведат до одухотворяване. 

Ти ще изпълниш мисията си в настоящия период от време, но Аз ще работя и ще изпълнявам по 

всяко време. 

32 Вие сте опознали Моето Слово, разбрали сте, че то идва от Мен, но понякога желаете и 

топлината и нежността на майчината любов. Но Учителят ви пита: Не разпознахте ли и вие 

нежността и любовта на Майката в това слово на Учителя? 

     Казах ви, че Аз съм един Учител, един Дух и в Мен има всички видове любов. Ако имате 

желание за Мария, потърсете я в Моето собствено Слово ─ в това Слово тук, което ви благославя и 

ласкае постоянно. 

33 Да, народе израилев, в Мен говорят Отец и Майка, в Мен говорят всички видове любов. В 

това Мое Слово, което съм изричал през всички времена, ще намерите всичко, за което копнеете, 

ако Ме разпознаете. В сърцето ти няма да има празнота, в Мен ще намериш Бащата, Приятеля, 

Брата, Учителя, но и Майката. Аз съм съвършената Любов, най-великата Любов. Бъдете 

добронамерени, хора, и Ми благодарете, че ви обърнах внимание на тези уроци. 

34 Изпълвам пътя ти с благословии всяка сутрин на благодат. Кой от вас, който Ме пита със 

страх или с копнеж, не е бил чут? Виждам всичко и знам всичко. Говоря ви от отвъдното. 

Ти принадлежиш на онези, които идват при Мен, които се издигат, за да Ме намерят в 

областите на духа. По това време не съм влязъл на Земята, слизам духовно и се свързвам с вас чрез 

Вселенския лъч и оттам виждам и чувам всичко, говоря ви и ви благославям, а в тази утрин на 

благодат ви казвам: Придобийте заслуги, защото вече наближава средата на тази година. Ако сте го 
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използвали правилно, бъдете благословени. Но аз като Учител ви съветвам: Използвай всеки ден и 

всеки миг, за да запомниш словото Ми и да го запазиш завинаги в сърцето си. 

Тази атмосфера, този мир, тази светлина, тази радост и тази любов ще продължат да 

съществуват, ще продължите да ги дишате и след тази година във вашите събрания и извън тях, ще 

ви ги дам. Където и да се съберете, ще имате Моето присъствие, където и да Ме призовете, там ще 

бъда с вас. 

35 И така, хора, осъзнайте, че Божественият Учител се проявява в този момент в атмосфера на 

мир, разбирателство и одухотворяване. Аз обединих умовете ви и вие изградихте духовен храм, в 

който Аз слизам. Там Аз се разкривам и се чувствам. Там ще Ме разпознаете и след тази година, 

защото по този начин ще продължа да се проявявам сред мира и одухотворяването. Душата ви ще 

премахне разногласията и ще създаде атмосфера на хармония, на единство на убежденията. 

36 Когато настъпи моментът, ще се разпръснете, без да създавате партии, без да оставяте 

объркване или лоши примери. 

37 Трябва да говорите от сърцето и душата си, изпълнени с мир, и тогава цялата справедливост 

и истина, които искам да разглася на този свят, ще се съдържат в едно ваше изречение. Затова се 

погрижете да запазите мира си, духовната си енергия и вярата си, за да можете винаги да бъдете 

гласът на истината, гласът, който пророкува, гласът, който заглушава злото и който пробужда 

душата чрез гласа на духа. 

38 Това ще бъдете, хора, сред разтревоженото човечество, за това ви подготвих. Всеки от вас 

ще изпълнява мисията си в тълпа от хора, но всички ще бъдете духовно обединени, дори и да сте 

физически отдалечени един от друг. И ще обменяте информация помежду си, било то по духовен 

начин, било то чрез писма. Така постепенно ще разгърнете работата ми, така ще я доближите до 

света. За това сега събудих във вас идеала да развивате духовни дарби чрез истинност и 

справедливост, за да бъдете винаги праведни и духовни. 

39 Оставям ви обединени като едно семейство, в което няма да има кавги. Всички вие ще се 

смятате за братя и сестри, всички на едно и също ниво на развитие, с еднакво желание да изпълнят 

мисията си и с висок идеал. Всички вие ще получите от моя Дух благословии, насърчение и това, 

от което се нуждаете в борбата си. 

Укрепвам ви в тази утрин на благодат. Запомнете всяко от моите учения, те съдържат голяма 

светлина, дори и да са кратки. 

40 Бъдете благословени. Винаги съм в очакване на онези, които искат да се издигнат духовно 

─ онези, които търсят отвъд това, което очите им могат да видят ─ онези, които откриват Вечния 

живот с очите на своя дух в отвъдното. 

41 Запознавам ви с вашите духовни дарби и ви призовавам да се обърнете към тях. Но всеки от 

вас трябва да стигне до Мен чрез своите заслуги. 

42 В тази утрин на благодатта, чрез молитвата на народа на Израел, събрал се в различни 

общности във и извън тази страна, Аз благославям цялото човечество и му давам Моя мир и 

милост. 

43 Затова сега ви подготвям за трудните времена. Думите ви трябва да нарушат мълчанието, 

което сега ще настъпи за човечеството, смазано от многобройните бедствия, объркано от 

разнообразието на възгледите за света, което ще се появи сред духовните водачи на различните 

религии. 

В това време на мъка, което не знаете колко дълго ще продължи, във всяка душа ще се чуе глас, 

който ще каже: "Мир на хората с добра воля." Тогава ще се спасят онези, които изпитват вяра в 

сърцата си, които поддържат светилника си запален. Те ще почувстват в себе си голяма сила. 

44 Сега наближава времето за изучаване на този народ, когато той ще размишлява върху 

Моите думи и заповеди, и ще се подготви за тази битка. Мислите ви ще се сблъскат, заключенията 

ви ще се различават. Но над всички ваши идеи ще блесне Моята светлина и Аз ще се възползвам от 

онези, които със здрава душа се заемат да осъществят Моите планове. 

45 Давам ви само оръжията на любовта, мъдростта и търпението в тази борба. Но когато 

изпълнявате тази мисия, ще си спомняте с умиление за онези часове на мир, за онази възхитителна 

атмосфера, в която ви наставлявах и подготвях за бъдещите времена. Но в това море от различни 
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възгледи, идеи и начини на гледане на нещата вие ще се борите да запазите мира и достойнството 

си като Мои ученици. 

46 Не е достатъчно да вникнеш в Моите учения и да разбереш смисъла им, за да постигнеш 

спасение. Необходимо е да следвате техните напътствия, за да се слеете с Мен и душата ви да 

придобие все по-голяма зрялост и твърдост в убежденията си. 

47 Не съм ви обещал цветен път в този свят, но въпреки трудностите му можете да живеете 

живота си с радост, да се надявате уверено на бъдещето и да бъдете справедливи и правилно 

мислещи във всичките си действия. Работете и изпълнете задачата си в този период от време, а аз 

ще работя през цялото време. 

48 Поддържайте духовността си така, че винаги да сте гласът, който говори истината, който 

заглушава злото и изпълнява задачата си да напътства и поучава ближните си. 

Призовавайте с любов Небесната си Майка на всяко ваше събиране. Но Учителят ви казва: 

Нейният и моят дух са едно цяло. Не разпознахте ли в думите ми нейната нежност и благодат? В 

това учение Отецът и вашата Майка говорят в съвършен божествен съюз. 

49 Колко често съм хващал хора, които се питат дали няма някакъв начин да се свържат с Бога, 

и често възкликват с въздишка: "Ах, ако можех да задам въпрос на Господ и да получа отговор!" 

Но след това се примиряват, защото вярват, че това е невъзможно, и продължават да търсят Моята 

милост във външни форми на поклонение и материални дарове, въпреки че в дълбините на 

същността си не могат да разберат как Отец, който винаги е казвал, че обича толкова много Своите 

създания, не благоволява да им отговори, когато те Го молят и призовават. 

50 Уви, вие, незрелите, които сте станали жертва на земния живот! 

Човешки същества, ако само знаехте, че нуждата от общуване с Мен е жаждата, която изпитвам в 

духа си! Ако само знаехте, че не само това общение, за което копнеете, ви е дадено, но и че всички 

Мои учения, които ви се разкриват по всяко време, имат за цел да ви доведат до общение между 

духовете! Но откакто сте се материализирали, вие искате да чуете гласа ми, който отговаря на 

думите, изричани от вашите устни, а това не може и няма да стане. Защото тогава това вече няма да 

е духовен диалог, а диалог, в който вашият Господ ще се принизи до нивото на вашия 

материализъм. 

51 Ето защо начинът, който избрах в този момент, когато се проявявам чрез тези 

гласоносители, трябва да бъде кратък, защото не е съвършената форма на откровение, но след като 

приключи, ще настъпи времето на подготовка, когато много хора ще започнат своето развитие към 

диалога между духовете. 

52 Никога не съм бил далеч от вас, както понякога сте смятали, никога не съм бил безразличен 

към вашите страдания, нито съм бил глух за вашите викове. Ето какво се е случило: Не си 

направихте труда да усъвършенствате висшите си сетива и очаквахте да Ме възприемате със 

сетивата на плътта. И все пак ви казвам, че времето, когато дадох това на хората, беше много 

отдавна. 

53 Ако бяхте положили малко усилия, за да развиете някои от духовните си способности, като 

например вътрешно извисяване чрез духовно съзерцание, молитва, гадаене, пророчески сънища 

или духовно видение ─ уверявам ви, че чрез всяко от тях щяхте да се свържете с Мен и така да 

получите отговори на въпросите си и божествено вдъхновение в мислите си. 

54 Винаги съм готов да ви говоря, винаги чакам вашето извисяване и духовна готовност, за да 

ви зарадвам и да ви подготвя щастието да се изявите пред вашия дух. За това е необходимо само да 

се подготвите с най-голяма искреност да получите тази благодат. 

55 Признавам, че ви приемам и ви давам Моите блага, независимо под каква форма се моли за 

Моята милост. Но ако получиш от Мен и това, за което си помолил, душата ти никога няма да 

изпита щастието, че се е оказала достойна за това благо. 

56 Трябва да ви кажа, че в деня, в който разберете как да достигнете духовното ниво с молбите 

си, щастието ви да получите моята милост ще бъде несравнимо по-голямо. Защото този, който знае 

как да иска, естествено ще знае и как да получава. 

Казвам ви това, защото някои получават от Мен това, което желаят, макар да не знаят как да 

поискат. Каква ценност тогава могат да придадат на това, което дори не са знаели как да измолят 
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или поискат? Те са сред онези, които не знаят как да приемат, които не могат да разберат любовта, 

с която техният Отец изпълнява молбата им. 

Но моят дълг като баща е да помагам на децата в борбата им за живот, да ги защитавам, да стоя 

до тях и да ги утешавам. Затова моята милост никога не може да спре да се излива върху децата ми. 

57 Този Отец, който ви обича толкова много, не може да ви види потънали в духовно 

невежество, което е мрак, бедност и окаяност. Затова събуждам съвестта ви, която е като Учител, 

който се появява от вас самите и винаги търси начин да бъде чут и усетен, за да се изрази в думи и 

учения, които поправят грешките ви и ви издигат до висините на светлината, знанието, духа и 

величието на душата. 

58 Обединете в ума и духа си Моите откровения като Бог, които ви провъзгласяват Закона; 

Моите откровения като Отец, които ви разкриват Моята безкрайна любов; и Моите учения като 

Учител, които ви разкриват Моята мъдрост, тогава ще получите от всичко това същност, 

Божествено намерение: да дойдете при Мен по пътя на духовната светлина ─ нещо повече от 

провъзгласяване за вас. Искам да ви въведа в Моето собствено царство, където винаги присъствам, 

завинаги съм във вас. 

59 На първо място, постарайте се да се одухотворите, за да може постепенно да се събудят 

скритите ви дарби и стъпка по стъпка да се приближавате все повече и повече първо към диалога 

на духа с духа, а след това и към света на съвършенството. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 325 
1 Блажени са онези, които плачат от любов, защото това е доказателство, че умът и сърцето 

им живеят в хармония. 

2 Това са моментите на твоя самоанализ, подходящият час да разбереш и почувстваш моята 

любов, моментът, в който сърцето ти се отваря ─ почти без да забележиш ─ като цвете и от очите 

ти бликва сладкият извор на сълзите. 

3 Тези сълзи казват повече от всички думи и повече от всички мисли. В тях има искреност, 

има смирение, има любов, благодарност, разкаяние, обещания. 

4 Когато Ме чуваш да говоря така, ти се чувстваш разбран и обичан от Мен. Да, Мои малки 

деца, Аз ви виждам и чувам, знам имената ви, знам всичките ви нужди, чувам оплакванията ви и 

молбите ви, приемам всичките ви молби и приноси. 

5 Да, вие сте Мои деца, защото сте излезли от Моя Дух. Как можех да не те познавам и 

обичам? 

6 Ако понякога, въпреки молитвите ви, болката или страданието продължават, това не е 

защото не съм ви чул ─ нито защото не искам да ви насърча, а защото искам да ви изпитам, за да ви 

дам един след друг Моите уроци, защото Мой дълг като Отец е да ви поправям, да ви посещавам и 

да ви усъвършенствам по пътя, който е животът. 

7 Блажени са онези, които Ме благославят на олтара на творението и умеят смирено да 

приемат последствията от прегрешенията си, без да ги приписват на божествените наказания. 

8 Блажени са онези, които знаят как да се подчиняват на Моята воля и приемат изпитанията 

със смирение. Всички те ще Ме обичат. 

9 Вие, множествата, идвате да потърсите убежище при Мен, защото това, което се случва във 

вашия свят, ви изпълва със страх. Забелязали сте, че справедливостта, любовта и правдивостта са 

напуснали сърцата на хората. Питали сте се: "Към кого да потърся убежище? Кого да молим за 

помощ и на кого да се надяваме?" И тогава си спомни за Мен. 

10 Вие, бедните народи на земята ─ едни поробени, други потиснати, а останалите 

експлоатирани от собствените си лидери и представители! 

11 Сърцето ви вече не обича тези, които ви управляват на земята, защото доверието ви е било 

разочаровано. Вече не вярваш в справедливостта или великодушието на съдиите, не вярваш в 

обещания, в думи или усмихнати лица. Виждали сте как лицемерието завладява сърцата и 

установява своето царство на лъжата, фалша и измамата на земята. 

12 Бедни народи, вие, които носите на плещите си труд като непоносимо бреме ─ този труд, 

който вече не е онзи благословен закон, чрез който човек е получавал всичко необходимо за 

прехраната си, а се е превърнал в отчаяна и страшна борба за оцеляване. И какво получават хората, 

които жертват силите и живота си? Несъществено парче хляб, чаша, пълна с горчивина. 

13 Истина ви казвам, това не е храната, която поставих на земята за ваше удоволствие и 

съхранение, това е хлябът на раздора, на суетата, на нечовешките чувства ─ накратко, 

доказателство за липсата или отсъствието на духовна зрялост у тези, които управляват човешкия ви 

живот. 

14 Виждам, че си отнемате хляба един от друг, че онези, които се стремят към власт, не могат 

да понесат, че другите притежават нещо, защото искат всичко за себе си; че силните отнемат хляба 

на слабите, а последните трябва да се задоволяват да гледат как силните ядат и се наслаждават. 

15 Сега ви питам: Какъв е моралният напредък на това човечество? Къде е развитието на най-

благородните им чувства? 

16 Истина ви казвам: в епохата, в която човекът живееше в пещери и се покриваше с кожи, той 

също така си изтръгваше храна от устата, най-силният вземаше и най-голямата част, трудът на 

слабите също беше в полза на онези, които ги подчиняваха със сила, хората, племената и народите 

също се убиваха един друг. 

17 Каква е тогава разликата между днешното и тогавашното човечество? 

18 Да, вече знам, че ще Ми кажете, че сте постигнали голям напредък ─ знам, че ще Ми 

посочите вашата цивилизация и вашата наука. Но тогава ще ви кажа, че всичко това е само маска 



U 325 

107 

на лицемерие, зад която криете истинските си чувства и все още примитивните си инстинкти, 

защото не сте направили и най-малкото усилие за разгръщане на душата си, за изпълнение на Моя 

закон. 

19 Не ви казвам да не търсите научно ─ не, напротив: Търсете, изследвайте, развивайте и 

увеличавайте знанията и интелигентността си в материалния живот, но бъдете милостиви един към 

друг, уважавайте свещените права на ближния си, разберете, че няма закон, който да дава право на 

човека да се разпорежда с живота на своите ближни ─ накратко, мъже, направете нещо, да 

приложите моята върховна заповед "обичайте се един друг" в живота си, за да избегнете моралния 

и духовен застой, в който сте изпаднали, и за да може, когато покривалото на лъжата, което 

покриваше лицето ви, да проникне светлината ви, да заблести искреността и да навлезе 

правдивостта в живота ви. Тогава с право можете да кажете, че сте постигнали напредък. 

20 Станете духовно силни в следването на моите учения, така че в бъдеще думите ви винаги да 

бъдат потвърждавани от истински дела на милосърдие, мъдрост и братство. 

21 Знам, че в дъното на сърцата си се чудите дали, ако вече не чувате словото ми, ще имате 

необходимото вдъхновение и сила да се изправите в битката и да не се предадете в нея. 

22 Чудите се дали няма да изгубите силата или оборудването, които получавате, когато 

слушате словото ми. 

23 Виждам те непостоянен и несигурен, когато мислиш за деня, в който ще ти говоря за 

последен път. Защото разбирате, че тогава ще настъпи часът, в който ще започнете да се 

превръщате от ученици в учители и ще се чувствате неспособни да живеете без Моето Слово. 

24 Казвам ви всичко това, защото, ако знаех, че без тези прояви е невъзможно да съществувате 

в духовната си битка, нямаше да оттегля думата Си. Но знам, че е необходимо да довърша 

посланието Си, така че скоро да не мислите вече като ученици или ученици, а да започнете да 

мислите като учители. 

25 Разберете, че не бива да прекарвате живота си, отивайки на тези места за срещи в търсене на 

духовно блаженство или комфорт. Трябва да разберете, че трябва да настъпи моментът, в който 

вашият дух ще трябва да преподава всичко, което е получил от Мен, за напредъка на вашите 

ближни. 

26 Наистина ви казвам, че за вашето одухотворяване е необходимо да престана да се проявявам 

в тази форма. След като Моето послание приключи, вие ще се стремите да усъвършенствате 

молитвата и възторга си, за да усетите Моето невидимо Божествено присъствие, а също така ще се 

стремите да усъвършенствате сетивата и способностите си. 

27 Въпреки това живейте бдително, защото във вашите редици ще се появят мъже и жени, 

които ще отричат, че съм сложил край на Моето проявление. Те ще изтъкнат много аргументи и ще 

кажат, че божествената вибрация е вечна и че следователно е невъзможно вече да не се усещам 

чрез човешката способност за интелект. Но още днес ви казвам, че както е сигурно, че Моят Дух 

вибрира вечно в хората, така е вярно и това, че начинът, по който се изявявам чрез тези носители 

на глас, няма да продължи вечно, защото не е най-съвършеният, тъй като сега ви подготвям за 

диалог между духовете. 

28 Тази проява сред вас не трябва да продължава повече, за да не я превърнете в традиция, 

навик или обред. Не бива да слушате и онези, които казват, че диалогът между духовете е запазен 

за поколенията на едно много далечно бъдеще. Не, ученици. Вярно е, че ще постигнете съвършено 

духовно общение едва след голяма еволюция, но това ще стане чрез практикуване на моето учение, 

което винаги ще достига по-високо ниво. 

29 Молете се директно на Мен, без да се нуждаете от посредници, нито от думи, символи, 

ритуали или образи. Това ще бъде началото на диалога между духовете, защото тогава вашето 

вътрешно и висше същество ще се издигне в желанието си за Мен. Тогава твоят духовен глас Ме 

призова и Моят божествен глас ти отговори. Как твоето същество получава посланието на Моя 

Дух?: чрез даровете на интуицията и вдъхновението, т.е. по един фин и духовен начин. 

30 Не е ли този вид общуване по-съвършено и по-духовно от това, което имате с помощта на 

вашите гласоподаватели? Затова ви казвам също, че духовният ви диалог ще има своята степен на 
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съвършенство според подготовката ви, точно както се случи с гласоподавателите и с множествата, 

които им помагаха в подготовката. 

31 Практикувайте все повече и повече умствената молитва, за да можете вече да се уверите в 

нейната доброта и истинност. Приучете се да търсите вдъхновение и разгръщане на интуицията си 

с помощта на този вид молитва. Тогава ще изпитате в ума си поток от светлина, който се бори да се 

превърне в човешки изрази и думи, в благородни чувства и добри дела. 

32 Когато разгърнете молитвата по този начин, което е началото на диалога между духовете, 

вече няма да имате нужда от гласоподаватели, които да ви предадат божественото послание. 

Защото, вместо да възлагате на друг човек да се подготви да приеме и предаде тази светлина, 

тогава всеки от вас ще се подготви да получи от своя Отец директно и според заслугите, които е 

придобил към Него. 

33 Ученици, Аз съм този, който в този момент ви разкривам всички способности, които 

притежавате, за да можете да ги развивате все повече и повече под ръководството на духовния свят 

и по този начин ─ когато проявлението на вашите братя, духовните съветници, приключи ─ вие 

вече ще бъдете подготвени да изпълните добре мисията си. 

34 Сега, когато получавате моите последни учения, тъй като се намирате в 1950 г. и тъй като 

духовният свят ще ви даде своите последни проявления, вие ще можете да осъзнаете, че този народ 

тук не е използвал това време за подготовка и разгръщане. 

35 Колко много от моите избраници не са направили дори първата крачка към подготовката! 

Какво ще правят, когато вече няма да имат възможност да слушат своя Учител и своите духовни 

братя, както са го правили толкова дълго време? 

36 Мнозина ще трябва да плачат за изгубеното време и да си кажат: "Защо не оценихме по 

достойнство тези благословени мигове, които Отец даде на Своя народ? Какво по-хубаво от това да 

започнем да разгръщаме дарбите си под наставленията на Учителя и под съветите и надзора на 

Духовния свят?" Но сега вече ще бъде твърде късно, защото човешката воля няма да може да 

промени деня и часа, определени от Моята воля за края на този период на проявленията. Тогава ще 

започне нов период, а с него и нов начин за разгръщане на духовните ви дарби по по-прост, по-

висш и по-духовен начин. 

37 За тези, които са се постарали да се възползват максимално от сегашното време, ще остане 

спокойствие в сърцата и мир в душите им. Но онези, които са чакали до последното сутрешно 

богослужение, за да се събудят от дълбокия си сън, ще видят със сълзи на очи как слънцето на 

Моето Слово, което осветяваше това време, залязва, без да е използвало светлината си, за да 

започне да сее семето на одухотворяването. 

38 Споменът за тези дни за някои ще бъде радостен, а за други - мъчителен. Съзнанието на 

тези хора ще се пробуди за реалността и те ще осъзнаят последиците, които моето ново Слово има 

за света. Така в сърцата им ще се събуди любов към изучаването на Моето дело и стъпка по стъпка 

те ще възстановят изгубеното време чрез молитвите си и размишленията си върху написаното 

слово. 

39 Истина ви казвам, че при всички, в които клетката е много дълбока и желанието за 

одухотворяване е много голямо, Моята помощ ще се разкрие напълно и скоро те ще могат да бъдат 

сред най-напредналите. 

40 Ще дойде време, когато всички, които са Ме слушали през това време, ще почувстват 

нуждата да засвидетелстват думите Ми, защото светът ще се представи като огромно поле, жадно 

за вода и семена. Помислете тогава: Какво вече имате в сърцето си, за да предложите на ближните 

си? Как ще засвидетелствате моята истина и ще покажете величието на моето дело? 

41 Когато дойде часът хората да ви разпитват, да искат от вас доказателства и свидетелства за 

това, което сте видели и чули от Мен, всеки ще даде това, което има, и затова още сега ви казвам, 

че е по-добре да сте подготвени, за да не изненада никого часът на изпитанието. Ето, ако твоите 

събратя те намерят заспал, ти ще се събудиш без глава, ужасен, а в думите ти ще има неточности и 

лъжи, защото не си се подготвил навреме, и прибързаността ще те накара да извършиш много 

грешки. 
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42 Не, възлюбени хора, не искам нуждата от светлина да ви изненада, че сте потънали в мрак, и 

затова ви говоря с пълна яснота, за да избегнете падения в бъдеще. 

43 Винаги имайте предвид, че всяко време може да бъде благоприятно за разгръщане на 

душата и за самоанализ. 

44 Нима всички онези "работници", които работеха с Мен, не го правеха сред житейските си 

борби и нещастия? Но аз ги инструктирах да се оттеглят от всичко, което ги заобикаля, за да се 

посветят изцяло на мисията си в моментите на духовна работа, независимо дали в духа или в 

земното тяло. 

45 Приемете от Мен тези поучения и не ги забравяйте, а от тези ваши братя приемете този 

пример, за да се окуражите от него. 

46 Ако чакате мирни времена, за да се заемете с изпълнението на мисията си, сте в грешка, 

защото тези мирни времена ще настъпят именно чрез работата, борбата, усилията и дори жертвите 

на моя народ. 

47 Какъв би бил смисълът да се сее на поле, което е в пълен плод? Нарекох ви "работници", 

защото вашата задача е да сеете. Но именно семето, което съм ви поверил, ще ви даде мира, за 

който копнеете, а това означава, че за да го пожънете, първо трябва да го посеете. 

48 Макар да се смятате за много незначителни, казвам ви честно, че ще бъдете много полезни 

на човечеството ─ духовно полезни. За това е необходимо да се подготвите още сега. 

49 По-късно няма да е необходимо да носите дара на духовния лечител, нито този на носителя 

на глас към други народи, защото тогава времето на Моето провъзгласяване вече ще е отминало, но 

ще носите съкровището на вдъхновението и мъдростта, които ви донесох в Моето Слово. 

50 За вашата работа ще е необходимо да останете обединени в моето дело и така да създадете 

истинско духовно семейство. Но всички вие вече знаете, че след края на 1950 г. няма да има повече 

прояви в тази форма. 

Въпреки това, като насърчение и утеха, ви уверявам, че Моят Дух винаги ще бъде с вас и че ще 

усещате присъствието Ми още по-дълбоко във вашето същество. 

51 Ще ви се изявявам в мислите ви, ще се радвам на срещите ви, ще се усещам в сърцето и 

духа ви и ще се изливам в милост по много начини, като възнаграждавам и насърчавам вярата и 

одухотворяването ви. 

52 Всеки, който изпълнява волята Ми по този начин, ще бъде верен свидетел на Моето Слово, 

а ревността и послушанието му да следва Моите напътствия ще бъдат здравата основа, върху която 

той ще изгради своя духовен храм. Те ще бъдат моите ученици, които ще разпространяват 

учението ми по цялата земя. Но ако след 1950 г. има някои, които настояват да продължа да се 

обявявам в тази форма, тогава те ще се заблудят и свидетелството им ще бъде фалшиво. Защото 

никой от Моите ученици не знае за обявения и определен ден за Моето последно явяване. 

53 Дадох на тези хора достатъчно време, за да натрупат духовна светлина, която е мъдрост и 

разгръщане на всички способности на душата, така че, когато си тръгна, да могат да останат като 

учители в света. 

54 Още сега установете духовна връзка с другите народи на човечеството, за да можете малко 

по малко да подготвите пътищата на онези, които трябва да станат пратеници на Моето Слово. 

Чрез молитва ще можете да установите тази духовна връзка, която ви давам. 

55 Сега, ако следвате съвета, който току-що ви дадох в моето днешно поучение, не си мислете 

дали в момента, в който сте се молили за определен народ или нация, тези ближни, за които сте се 

молили, са усетили или не са забелязали, че някой мисли за тях и се моли за тях. Не трябва да 

очаквате и техния отговор по същия начин. Помнете, че в деня, когато хората ще общуват чрез 

мисълта си, те вече ще са направили голяма крачка към епохата на диалога между духовете, но 

едва ли сега, когато едва започвате да опъвате тези невидими нишки на братство, любов, 

разбирателство и духовно сближаване. 

56 Всичко ще се изпълни в своето време, защото всичко, което е било пророкувано, винаги е 

имало дълбока причина, дори ако хората са се съмнявали в това, когато им е било разкрито дълго 

време преди изпълнението му. 



U 325 

110 

57 Вече виждате как повечето от пророчествата от минали времена се сбъдват. Вярвайте, че 

това, което ви съобщих и обещах сега, също ще се сбъдне. Истината ще възтържествува, Моята 

воля ще бъде изпълнена, светлината ще засияе. 

58 Разберете как една невидима сила се проявява ежедневно във вашия свят. Почувствайте 

присъствието на времето на Страшния съд сред хората, вижте как в момента всичко се подготвя за 

последната битка, в която всички човешки страсти, борещи се срещу доброто и истината, ще бъдат 

победени и унищожени, за да се освободи място за нови чувства и нови идеали. 

59 Сърпът на Моето правосъдие ще окоси нивите ви и Аз ви заявявам в истина и в дух, че 

всичко, което няма дълбоки корени на доброто, ще бъде окосено и всичко излишно ще бъде 

премахнато. 

60 Времето, когато злото пречи на доброто, ще отмине и макар че тази борба ще съществува 

винаги, докато душата живее в човешка плът, доброто ще надделее и ще бъде доминиращо. 

61 Спечелете заслуги, за да принадлежите към онзи свят на светлината, за който ви съобщавам. 

Оставете сега семе, което утре ще даде добър плод. Не си мислете, че вече няма да сте вие, които 

ще можете да събирате реколтата и да се наслаждавате на тези плодове. Изгонете от сърцата си 

всякакъв егоизъм и помнете, че именно вашите деца по кръв или вашите братя и сестри по дух ще 

жънат реколтата на своите по-възрастни братя и сестри, които ще наричат пионери и ще 

благославят в молитвите си. 

62 Хората говорят за отминали времена, за древност, за дълги векове и безкрайни епохи, но аз 

те виждам все още малък. Виждам, че сте узрели много малко духовно. В моите очи вашият свят е 

все още в начален стадий, макар да ви се струва, че сте достигнали зрялост. 

63 Не, човечество, докато душата не е тази, която дава доказателства за зрялост, възходящо 

развитие, съвършенство и напредък в различните области на живота ви, вие неизбежно ще Ми 

представяте човешки дела, които са велики само на пръв поглед, но поради липсата на любов са без 

морално съдържание и не са трайни. 

64 Мислите ли, че бих могъл да приема от вас плодовете, които Ми предлагате, ако в тези 

моменти ви потърся сметка? Не, човечество, никой не би могъл да Ми предложи плод, достоен за 

Мен ─ нещо, което би било доказателство за любовта между хората, за тяхната хармония, за вярата 

им в Мен, за живота им, издигнат чрез практикуване на доброто. 

65 Няма да приема едни и да не приема други, ще изчакам времето, когато ще Ми предложите 

плодовете на вашата хармония. Това ще бъде вашето обезщетение на земята. 

66 Казваш Ми, че Ме обичаш? Твърдите, че обичате истината и справедливостта? Тогава ви 

казвам, че ако всички обичахте истината и справедливостта, нямаше да живеете така, както 

живеете ─ разделени от социални класи, от вероизповедания, от раси и обичаи. 

67 Ако обичахте истината и справедливостта, щяхте да се обичате един друг, щяхте да се 

стремите да разрушавате преградите, да скъсявате разстоянията и да премахвате различията. 

68 Правили ли сте това? Вие много добре знаете, че това не е така, а по-скоро сте работили, за 

да затвърдите тези различия, че има силни и слаби, богати и бедни, властни и нещастни, 

образовани и невежи, и аз намирам това лошо семе навсякъде. 

69 Искаш ли да те приема така ─ накърнен от завист, суета и низки страсти? 

70 Колко малко сте разбрали смисъла на Моето идване на света по онова време, когато се 

появих сред вас като човек, за да ви обясня, че цялото съдържание на Закона се състои от две 

върховни заповеди: любов към Бога и любов между ближните. Защото това е същността на живота 

и божествената връзка, която обединява Божието семейство! 

71 Осъзнаваш ли колко погрешно живееш, докато си мислиш, че си на върха на силата и 

знанието си? Ако все още не сте убедени в това, което ви казах, отговорете Ми: всичко, което 

създавате с помощта на вашата наука, за щастието на ближния, за решаването на неговите 

проблеми и за неговото благоденствие ли е? Няма да можеш да Ми отговориш с "да", защото 

тогава ще лъжеш, нито ще можеш да Ми кажеш, че трябва да унищожиш плевелите, за да може да 

се появи един по-добър свят. Защото Моят закон никога не е давал право на човека да се 

разпорежда с живота на своя ближен. 
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72 Любовта ли е това, което вдъхновява науката ви в тези моменти? Нима всичко, което 

подготвяте в момента, не служи за задоволяване на омразата и желанието за власт? Подложете го 

на преценката на съвестта си и ще видите как тя ви казва, че повечето от делата на хората по това 

време не са доказателство за духовен напредък, а отрицание на всичко, на което ви учех по онова 

време със словото и с живота си. 

73 Аз съм вашият Баща и е необходимо да ви говоря по този начин. Не мога да ви измамя, нито 

искам да живеете като измамени. Изпращам ви това послание и нека то достигне до всички. Но ако 

не му повярвате, защото Словото е ясно, а неговите носители - незначителни, фактите, изпитанията 

и събитията ще ви изненадат и тогава ще разберете, че тази вест е била вярна, но не сте искали да я 

чуете и не сте я приели навреме. И отново, както по времето на Ной, хората ще се подиграват на 

пророчествата и едва когато усетят, че водният потоп вече е погребал телата им, ще започнат да 

вярват и да се покайват. 

74 Моята милост винаги е искала да те спре в твоята прибързаност, но ти никога не си искал да 

Ме послушаш. Содом и Гомора също са предупредени да се страхуват и покаят, за да избегнат 

унищожението си. Но те не послушаха гласа Ми и загинаха. 

75 Също така призовах Йерусалим да се моли и да се върне към истинското поклонение на 

Бога. Но невярващото му и плътски настроено сърце отхвърли бащинското Ми увещание и 

трябваше да бъде убедено в истината чрез случилото се. Колко горчиви са били тези дни за 

Йерусалим! 

76 Признавате ли сега истината, че сте си все същите? Защото ти не си искал да напуснеш 

духовното си детство, за да израснеш и да се изкачиш нагоре по пътя на мъдростта, която се крие в 

моето слово. 

77 Изпращам на всички вас това послание, което ще послужи на народите и нациите като 

пророчество за пробуждане, за бдителност. Блажен си, ако вярваш в съдържанието му. Мислете за 

значението му, но го наблюдавайте и се молете за него. Защото ако го направите, вътрешна 

светлина ще ви води и висша сила ще ви защитава, докато не бъдете спасени. 

78 Днес вие сте свидетели на факта, че Аз лекувам "психично болните" хора с лечебния балсам 

на истината, от която идва всяка мъдрост. 

79 Това, което все още ви липсва, е да обедините цялото знание, което сте придобили за 

човешкия живот, със знанието за духовния живот. Докато не сте сигурни в произхода си, в съдбата 

си и в крайната си цел, няма да се познаете и няма да знаете кои сте. 

80 В човешкото царство знаете деня, в който сте се родили, и знаете също, че когато някой 

вече не е жив, трябва да погребете тялото му. Но кой знае кога твоята духовна душа е излязла от 

моята утроба, как се е родила, как се въплъщава и какво е нейното завръщане в утробата, от която е 

излязла? Хората са разбрали нещо, но много малко, без да могат да открият цялата истина, защото 

човек никога няма да може сам да проникне в тайната на живота. 

81 Аз, вашият Учител, отново се обръщам към хората във време на духовно безпокойство, 

въпроси, неудовлетвореност от онова, което остава забулено в мистерия. 

82 Разкривам истината и успокоявам духовното безпокойство на хората. Отговарям на 

въпросите им и премахвам тревогата, която изпитват пред невъзможността да открият истината. 

Приближавам се и за да им кажа, че голяма част от това, което виждат забулено в мистерия, е 

нещо, което не са могли да изяснят поради липса на подготовка и чистота, но което е било 

позволено от Мен, за да познаят същността му. 

83 Тъй като обещах на света да дойда отново, за да осветя тайните с Моята светлина и да 

премахна помрачаването на човешкия интелект, сега е подходящото време за Моето завръщане, в 

което Моят Дух отваря наново Книгата на мъдростта, за да могат хората да намерят в нея всичко, 

което имат право да знаят и което им е дадено чрез Мен. 

84 Всички тези хора Ме питат защо съм избрал духовната форма в този момент, за да се изявя 

пред хората, при положение че тя е твърде възвишена и трудна за разбиране и усещане. 

85 Знам, че днешните хора Ми казват това, защото знаят, че в миналото Аз се въплътих, 

направих Себе Си човек, видим и докосващ се. Но тези хора не се замислят за това, че преди да 
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дойда на света като човек, вече съм се изявявал пред хората духовно и те са Ме чували и са Ми 

вярвали, но никога не са Ме молили да сляза на земята, за да Ме видят. 

86 Приех човешка форма, защото беше абсолютно необходимо да дам съвършен и жив пример 

за това какво е изпълнението на Божествения закон и никой друг освен мен не беше подходящ да 

направи това ─ Аз, който създадох закона ─ Аз, който трябваше да ви донеса закона, обяснен с 

думи и дела, които придават форма на учението. 

87 Ако вместо да избера човешка форма, за да живея сред вас, бях приел формата на ангел, 

хората щяха да се чувстват незначителни и неспособни да следват стъпките Ми, щяха да смятат 

Словото Ми за нещо невъзможно за човешкото същество, а от друга страна, нямаше да повярвате в 

Моята жертва от любов към вас. 

88 Ако вместо да избера форма, по-висока от човешката, бях приел формата на птица или 

растение, или се бях скрил в някое от многото същества под човека, нямаше да сметнете това 

проявление за съвършено, а щяхте да се почувствате унизени, че не сте били избрани като 

средство за божествено откровение. 

89 Сега ви казвам, че всяка форма, която използвам, за да се проявя, е правилна и съвършена и 

че ако не сте осъзнали, че присъствам, проявявам се и мога да се докосна до всички природни 

царства, причината е, че не сте се интересували от изучаването на божествения език. 

90 Изминали са векове и те са били използвани само частично. Затова сега се обръщам към вас, 

за да ви покажа процедурата за възстановяване на изгубеното време. 

91 Тук вашият Учител ви напомня, че Аз станах човек в Исус през Втората епоха, за да ви 

говоря сърце в сърце, и че понастоящем ви подготвям да общувате с Мен дух в дух. Също така ви 

напътствам да наблюдавате елементите на природата, в които се проявяват Моята сила, Моята 

мъдрост и Моята справедливост. И накрая, ученици, Аз ви научих на духовен език, за да можете да 

чувате и разбирате гласа Ми, който постоянно ви говори, наставлява ви и ви води. 

92 Именно това учение ще даде на човешкото същество одухотворението, от което се нуждае, 

за да се издигне стъпка по стъпка, етап след етап до духовната мъдрост, където ще открие своя 

произход, същността на своето съществуване, своя смисъл на съществуване, и тогава любовта му 

към Мен ще бъде много голяма и той ще благослови целия живот и всичко, което съществува и го 

заобикаля, защото във всичко ще вижда, чува и усеща присъствието на своя Небесен Отец. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 326 
1 Започваш да чуваш думите ми и очите ти се превръщат в неизчерпаем извор на сълзи. Защо 

плачете, хора? Невинаги знаете причината за това; понякога се случва, защото борбата на живота е 

била жестока ─ понякога, защото животът ви е сполетял с несгоди, разочарования, провали, 

болести или загуби. Но има случаи, когато без нито една от тези причини проливате много сълзи, 

когато Ме чувате. 

2 Знам причината за този плач без видима причина, знам произхода му: душата ти е тази, 

която плаче и го изразява чрез сълзи, посредством плътта. Всяка сълза е съкровище от нежност, 

съдържаща се в нея, от болка, защото се чувстваш в капан, от разкаяние за допуснати грешки, от 

мъка, защото си станал слаб, от скръб заради пропиляното време. 

3 Какво знае материалната природа за всичко това? Затова често сте вярвали, че плачете без 

причина. 

4 Питаш Ме дали е грешка да плачеш с Мен. Истина ви казвам: който не изпитва тази нужда 

да облекчи болка или да изрази върховна радост, носи камък в гърдите си вместо сърце, защото не 

усеща присъствието Ми по никакъв начин. 

5 Плачете, възлюбени хора, защото плачът също е средство, което съм дал на човека, за да се 

пречисти и да се освободи от бремето, което го тежи. Вижте как след това ще се почувствате по-

свободни, по-леки и чисти, за да продължите работата си през деня. 

6 Душата ви се нуждае от това пречистване, за да стане достойна да изпълни задачата, която й 

е отредена, и трябва да се освободи от товара, който се е натрупал в нея с течение на времето. 

Защото го очаква нова битка ─ битка, която трябва да започне, без да изпитва умора. 

7 Да, ученици! Плачът в моментите на вътрешно съзерцание е доказателство за искрено 

вълнение и всяка сълза е по-красноречива от хилядите най-красиви и изразителни думи на вашия 

език. Но не в целия плач на душата покаянието или радостта се проявяват чрез сълзи. В много от 

моите деца това чувство е вътрешно, скрито, видимо само за Мен. Те изглеждат безчувствени или 

безразлични, но сърцето им е също толкова чувствително или по-чувствително от тези, които 

изразяват чувствата си. 

8 След като всички вие разберете и преживеете одухотворяването, ще контролирате и 

духовните си чувства, без да ги показвате на ближните си, защото ще разберете, че Този, пред 

когото трябва да се изповядате, покаете и пречистите, е вашият Отец и Него ще носите в себе си. 

9 Преди всичко, възлюбени ученици, важно е сърцето ви да започне да усеща вибрациите на 

душата във вашето същество, необходимостта да разберете, че трябва да се пречистите, за да 

приемете чашата на страданието, когато тя достигне до устните ви, и че е толкова душевно полезно 

да чувствате чувствата, скрити в сърцевината на вашето същество, колкото и да ги проявявате 

навън. 

10 Очаква ви цял свят, очаква ви цялото човечество и затова трябва да се стремите към 

пречистване, така че когато тръгнете по пътя, станали мисионери на това духовно послание, 

добродетелите да не се смесват с пороците в сърцето ви, защото тогава ще се окажете постоянно 

измамени от самите себе си. Ще искате да бъдете искрени, а лицемерието ще излезе, за да ви 

измами. Ще имате желание да бъдете милосърдни, но егоизмът на сърцето ви ще ви попречи. 

Затова ви казвам, че пречистването ви трябва да е истинско, за да сте достойни да изпълнявате тази 

духовна мисия. Но никой друг освен вашата съвест не може да направи това вътрешно пречистване 

постоянно, истинско, като зрял плод, чрез интроспекция, опит, самоанализ и следване на Моите 

учения. 

11 Можете ли да си представите щастието, което ще изпита сърцето ви, когато разкажете на 

ближните си за това, което съм ви разкрил в този момент, и ги видите да плачат мълчаливо ─ с 

плач, който ще бъде не само на "плътта", но и на душата, която жадува за нежност? 

12 Всеки път, когато Моето Слово се произнася от твоите устни, предварително подготвено 

чрез молитва и вдъхновено от Моята милост, Моята същност ще бъде жива и Словото Ми ще бъде 

въздействащо, ето защо ти казвам, че то ще произведе същия ефект чрез твоите уста, какъвто е 
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произвело в сърцата на слушателите, когато е било предадено чрез посредничеството на 

носителите на гласа. 

13 Ученици: Словото, което ви дадох в това време, не бива да използвате като основа за нова 

религия, защото то е само обяснение на Закона, който ви разкрих от най-древни времена. 

14 Помислете: ако беше религия, тя щеше да е само за тези, които я изповядват. Но тъй като тя 

е безкрайната светлина на Бога, тя свети на всички, слиза при всички, за да осветява пътищата на 

човечеството без разлика на народи, раси, езици или вероизповедания. 

15 Моят закон е олтарът, пред който всички ще трябва да се поклонят на своя Господ. Където и 

да съществува човек, там, в глъбината на душата му, ще има олтар, който ще очаква неговата почит 

и жертва на любовта. 

16 Разберете, ученици: Това, което искам да разберете, е, че всеки, който получи това 

наставление, трябва също така да се обедини духовно с всички и да стане едно цяло, без външното 

различие на различните форми на поклонение да бъде пречка, която да ви пречи да разпознавате и 

обичате ближните си като братя и сестри в Мен. 

17 Щом се почувствате така, ще превърнете моето учение в свое и в трудните дни на 

изпитание, които наближават, ще можете да раздавате и споделяте дарбите си, без да изключвате 

никого от ближните си. 

18 Не искам от хората да унифицират обичаите, земните закони или научните познания. 

Защото в крайна сметка ще дойде ден, в който едно споразумение ще накара народите да се 

обединят. Това, към което ви вдъхновявам, е духовна хармония, обединение на мисълта, за да може 

цялото човечество да познава и практикува духовна молитва, в която всички ще можете да се 

издигнете вътрешно и да получите хляба на вечния живот директно от моя Дух. 

19 На земята съществуват много религиозни общности, които в по-голямата си част се 

основават на вярата в Христос. Но те не се обичат помежду си и не се признават за ученици на 

Божествения Учител. 

20 Не мислите ли, че ако бяха разбрали цялото ми учение, щяха да го използват, като доведат 

деноминациите до помирение и мир? Но това не беше така. Всички те се отдалечават един от друг, 

като по този начин духовно разделят и разединяват хората, които след това се смятат за врагове 

или чужденци. Всеки търси средства и аргументи, за да докаже на останалите, че той е притежател 

на истината и че другите грешат. Но никой няма силата и смелостта да се бори за обединението на 

всички, нито пък има добрата воля да открие, че във всяко вярване и във всяко поклонение на Бога 

има някаква истина. 

21 Очаквам одухотворяване от света. За Мен нямат никакво значение имената, с които се 

отличава всяка църква или секта, нито пък повече или по-малко голямото великолепие на нейните 

обреди и външни форми на поклонение. Това достига само до човешките сетива, но не и до духа 

ми. 

22 Очаквам одухотворяване от хората, защото то означава издигане на живота, идеал за 

съвършенство, любов към доброто, обръщане към истината, упражняване на дейността на любовта, 

хармония със себе си, която е хармония с другите и следователно с Бога. 

23 В момента давам дъжда, който ще подготви нивите, където утре моите семена ще се 

издигнат и ще дадат плод. Днес все още изглежда невъзможно този свят да се преобрази земно и 

духовно, като се има предвид, че злото е пуснало корени в сърцето на човечеството. Но аз ви 

казвам, че няма да мине много време, преди да изпитате началото на духовната трансформация на 

вашите народи. 

24 Кой би повярвал по онова време, че в езическия, греховен и чувствен Рим ─ град, в който 

животът е непрестанна оргия от пороци и удоволствия, грехове и престъпления ─ вярата в словото 

на любовта, в Христос, ще се разпали по-рано от всеки друг народ? И все пак се случи точно това. 

25 Рим трябваше да съгреши много преди това и да достигне до изтощение и отвращение, за да 

стигне до момента, в който да приеме в сърцето си семето на Моето Слово. Но когато стигна до 

тях, тези уморени от удоволствия и разкъсани от разочарование и болка сърца се отвориха при 

съприкосновението със същността на моето послание, както се отварят изсъхналите чашки на 

цветята, когато влажен вятър ги погали. 
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26 Сърцето на този народ заби със сила и душата му се разтърси. Греховете му бяха простени 

благодарение на вярата и смелостта му да откликне на призива ми. 

27 Смелостта и саможертвата са били необходими на тези хора, за да укрепят вярата си и 

любовта си към истината, която започнала да просветлява сърцата им. Но те бяха мъже и жени със 

силен дух, независимо дали бяха възрастни, младежи или деца. 

28 Разбирате ли, ученици? След това сравнете онова царство на суетата, порока и любовта към 

света с днешното човечество и ще откриете, че то също ─ отвратено и уморено от суетата и 

отвратено от греха ─ все повече се приближава към деня, когато душата му ще бъде изненадана от 

дъха на божествения бриз, който ще я събуди ─ бриз, предшестващ росата, която ще утоли 

духовната жажда, която я измъчва, и който ще бъде подготовка за семето на одухотворяването, 

което ще падне по-късно във всички сърца. 

29 Колко често си Ме питал в сърцето си защо не съм ти показал духовния живот в цялата му 

яснота. Но аз ви казвам: Ако се докоснете до този живот с физическите си сетива, никога няма да 

положите и най-малкото усилие да постигнете някакво одухотворяване. Никога няма да развиеш 

духовните си дарби и способности, нито ще се стремиш да придобиеш заслуги, за да заслужиш 

моите откровения. 

30 Между вас и Духовната долина има завеса, която не позволява на никого да оскверни 

чистотата на това светилище, и само на този, който е облечен с благоговение и смирение, с 

искреност и благородна цел, с любов и истинска вяра, е позволено да прекрачи тези прагове. 

31 Казвам "истинска вяра", защото има привидна вяра, вдъхновена от нещо нереално ─ от 

нещо, което, тъй като е фалшиво, изчезва и избледнява веднага щом узнаете истината. 

32 Има много хора, които са се опитвали да си представят духовния живот, за да повярват в 

него. "Малки и големи, невежи и образовани - всички те са искали да разберат какво е небето, 

какъв е Бог, каква е формата на духовните същества, каква е светлината и съществуването в онзи 

свят. Тогава те си представят красиво царство отвъд звездите, величествен дворец, трон и Бог, 

седящ на него в човешки образ. 

Освен това сте придали на духовете човешка форма и сте ги представили да летят като птици, за 

да се придвижват от едно място на друго. Всичко това е изпълнено със светлина ─ светлина, 

подобна на тази, която имате на земята, всичко блести като злато и е украсено с най-красивите 

неща, които познавате в материалния свят: небесни песни и божествена музика, която изпълва 

пространството, докато милиони същества вечно се покланят на Господа, винаги коленичат пред 

Неговия трон, хвалят Го и Му поднасят тамян. 

33 Така се възприема духовният живот в съзнанието на много хора и след като веднъж са 

създали този образ в съзнанието си, те са повярвали, че това е така, че трябва да бъде така, и са се 

посветили на тази вяра. 

34 Какво ще се случи с тях, когато се запознаят с това учение и научат, че това, което са си 

представяли, не отговаря на действителността? Някои от тях веднага ще отворят очите си за 

светлината на истината, когато разпознаят грешките, създадени от техния материализъм. Други ще 

бъдат объркани и ще отричат истинността на моите откровения. 

35 Казвам ви само, че е необходимо да прогоните от съзнанието си всички образи, които сте си 

създали за духовния живот, защото Бог не е човек, не седи на трон като земните царе, не е Небето 

отвъд звездите, светлината Му не е като тази на слънцето, нито пък душите са хора. Всичко е 

различно от това, което сте си представяли ─ до такава степен, че дори да ви обясня какъв е 

духовният живот в действителност, няма да го разберете, защото дори вашият език не би могъл да 

изрази истината, безкрайната слава, красотата и съвършенството на Вечния. 

36 Бихте ли ми казали каква е формата или обемът на съвестта? Можеш ли да ми кажеш каква 

е формата на любовта или интелигентността? "Не, Учителю", казваш Ми. И така, както съвестта, 

интелигентността и любовта нямат форма, така и вие не можете да сравнявате земните неща с тези 

от духовния живот. Въпреки това няма нищо по-красиво от качествата на светлата душа, която е 

съчетание от способности и добродетели, които не се нуждаят от форма, за да съществуват. 
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37 Бог няма форма, защото ако я имаше, щеше да е ограничено същество, както са хората, и 

тогава нямаше да е Бог. Неговият "трон" е съвършенство, справедливост, любов, мъдрост, 

съзидателна сила, вечност. 

38 Небето" е най-висшето блаженство, което душата постига по пътя на съвършенството, 

когато се издигне толкова високо в мъдростта и любовта, че достигне степен на чистота, която не 

може да бъде достигната от никакъв грях и никаква болка. 

39 Когато Моите пророци говореха за Духовния живот, те понякога го правеха с помощта на 

човешки прояви и познати ви предмети. 

40 Пророците виждат престоли, подобни на тези на земните царе ─ книги, същества с човешки 

облик, дворци с гоблени, свещници, Агнето и много други фигури. Но днес трябва да разберете, че 

всичко това е било само символ, божествен смисъл, откровение, което е трябвало да ви бъде 

изразено в картинна форма, тъй като не сте били в състояние да разберете друга, по-висша. 

41 Сега е време да разтълкувате правилно смисъла на всички Мои притчи и учения, които съм 

ви разкрил чрез алегории, така че смисълът да проникне в духа ви, а алегоричната форма да 

изчезне. 

42 Когато стигнете до това осъзнаване, вярата ви ще бъде истинска, защото тогава ще сте я 

основали на истината. 

43 Вие, хора, в Моето Слово ви пророкувам по-добър свят от този, в който живеете, и това ще 

стане, когато сърцето ви измие нечистотата си в кръвта, която пролях на кръста ─ кръв, която е 

въплъщение на божествената любов, върховната прошка и изкуплението на всички хора. 

44 Вие - невярващи и съмняващи се - не можете да повярвате в свят на справедливост, нито да 

си представите живот в любов и добродетел на вашата земя. С една дума, смятате, че не сте 

способни на нищо добро, и не вярвате в себе си. 

45 Аз обаче вярвам във вас, познавам семето, което е във всяко от Моите деца, защото Аз ги 

създадох, защото им дадох живот чрез Моята любов. 

46 Наистина възлагам надеждата си на човека, вярвам в неговото спасение, в това, че ще стане 

достоен и ще се издигне. Защото, когато го създадох, му отредих да бъде господар на земята, 

където да създаде място на любов и мир, а също така отредих душата му да стане силна в битката 

за живота, за да постигне чрез заслугите си живот в светлината на Царството на съвършенството, 

което е нейното вечно наследство. 

47 Тази земя, която вие наричате "Долина на сълзите" или "Място на изгнание", беше 

подготвена от Мен с безкрайна любов, за да я предложа на децата, които ще я обитават. Всичко на 

него преливаше от живот, изобилие, благословия и наслада за онези, които го притежаваха. На него 

нямаше нищо, което да е създадено, за да причинява болка на човека ─ напротив, всичко беше 

осигурено така, че ако човечеството си навреди с грешките си, то да намери по пътя си и навсякъде 

необходимите средства, за да излекува страданията си и да надделее над нещастията си. 

48 Много векове са минали над човека на земята, но той все още не е успял да бъде щастлив на 

нея. Защо? Просто защото е искал да намери това щастие, без да го търси по истинския път, който е 

пътят, очертан от моя закон, закона на любовта и справедливостта, на хармонията и чистотата. 

49 Вярвате ли, че е абсолютно необходимо да страдаме на земята, за да спечелим рая? Не, 

човечество, единственото, което постигаш чрез страданието, е известно пречистване. Защото 

истинското и абсолютно пречистване на душата се постига чрез любовта, която ви вдъхва Моят 

закон. 

50 Каква заслуга има фактът, че някои, които са страдали много на земята, живеят по тази 

причина с желанието да отидат на небето? Съвсем естествено е, че когато видят, че светът вече 

няма какво да им предложи, те се сещат за духовния живот. Истинската заслуга е на човек, който, 

въпреки че има всичко на света, е готов във всеки един момент да се откаже от притежанията и 

удобствата си. Защото тогава той наистина ще докаже по-високата си степен на духовно развитие и 

ще засвидетелства, че раят или блаженството не е някакво място, създадено от въображението на 

хората през вековете, а състояние на душата, което той може да започне да изпитва, да познава и да 

му се наслаждава още в човешкия си живот ─ състояние, което става все по-чисто и по-съвършено 
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пропорционално на изкачването на душата по стълбата, която я води от земния свят към върха на 

Духовния живот. 

51 Ако не знаех, че съдбата ви е толкова висока, нямаше да ви говоря по този начин, нямаше да 

ви изпратя Моя закон, нито щях да положа живота Си за вас, ако знаех, че никога няма да бъдете 

изкупени от него. 

52 Поисках само да се запозная с хората през трите века, защото знаех, че в края на вековете 

ще се издигнете над страстите, плътта и човешките трудности и ще живеете благороден живот, 

изпълнен с високи вдъхновения, с дела, които ще разкрият зрелостта на душата ви. 

53 Смятате ли, че след като хората заживеят по този начин, те все още ще изпитват глад и 

жажда за справедливост или все още ще имат нужда от съдии и управници, които да ги водят в 

света, да ги съдят и да наказват техните действия? Смятате ли, че в свят, в който преобладава 

добрата воля помежду им, в който има братство и справедливост, все още може да има войни, 

нещастие и болка? Не, човечеството. Тогава ще разберете как тази земя може да ви даде само 

топлина и живот, храна и благополучие, мъдрост и блаженство ─ блаженство, което, дори и да не е 

в най-високата си степен ─ защото човек узнава това едва когато достигне върха на 

съвършенството ─ все пак е щастие, което справедливо възнаграждава онези, които се борят да 

останат в истината. 

54 Всички вие се насочвате натам - към живот, изпълнен с радост и мир, а не към бездната и 

"смъртта", както смята сърцето ви. Вярно е, че все още трябва да преживеете много горчиви неща, 

преди да настъпи моментът на вашето одухотворяване. Но нито смъртта, нито войната, нито морът, 

нито гладът ще спрат хода на живота и духовното развитие на това човечество. Аз съм по-силен от 

смъртта и затова ще те върна към живота, ако загинеш, и ще ти позволя да се върнеш на земята, 

когато е необходимо. Все още имам много неща да ви разкрия, възлюбено човечество, моята Книга 

на Божествената мъдрост все още крие много изненади. 

55 Природата все още има много уроци за вас и земята все още не ви е дала всичко, което крие 

в утробата си. 

56 Ти си с крехка плът и чувствителен към болка, ти си слаб и малък, и затова Аз се смилявам 

над теб. 

57 Борбата на душата, докато живее в материята, е много голяма, но именно там тя се укрепва, 

придобива достойнствата си и бива изпитвана. 

58 Моите божествени наставления не са предназначени само за духа ─ не, те трябва да 

достигнат и до човешкото сърце, така че духовната и физическата част на човека да станат 

хармонични. 

59 Божественото слово е предназначено да просветли ума и да направи сърцето на човека 

чувствително, а жизнената същност, съдържаща се в това слово, е предназначена да подхранва и 

извисява душата. 

60 За да бъде животът на човека пълноценен, той се нуждае от духовен хляб точно толкова, 

колкото се труди и се мъчи за материална храна. 

61 "Човек не живее само с хляб" - казах ви през Втората епоха, думите Ми са валидни и до 

днес, защото хората никога няма да могат да се справят без духовна храна, без да бъдат сполетени 

от болести, болка, мрак, нещастия, нищета и смърт на земята. 

62 Материалистите биха могли да възразяват, че хората вече живеят само с това, което им 

дават земята и природата, без да е необходимо да се стремят към нещо духовно, което да ги храни, 

да ги укрепва по време на житейския им път. Но трябва да ви кажа, че това не е съвършен и 

пълноценен живот, а съществуване, в което липсва основното - духовността. 

63 Одухотворяването не означава благочестие, не предполага практикуването на някакъв 

обред, нито пък е външна форма на поклонение. 

64 Одухотворяването означава развитие на всички способности на човека ─ както на тези, 

които принадлежат на човешката му част, така и на тези, които се намират отвъд телесните сетива 

и са сили, качества, способности и сетива на душата. 

65 Одухотворяването е правилното и добро използване на всички дарби, които човек 

притежава. 
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66 Одухотворяването е хармония с всичко, което ви заобикаля. 

67 Нуждата от духовно подхранване става все по-голяма у човека, но той се стреми с всички 

възможни средства да се задоволи с това, което притежава в света. 

68 Това желание ще трябва да става все по-осезаемо с всеки изминал ден, докато душата се 

развие, докато достигне характеристиките на безкрайна жажда и глад, докато почувства отчаяние и 

страх като тези, които изпитва скитникът, изгубен сред гореща и суха пустиня ─ като тези, които 

изпитва захвърленият на безлюден остров. 

69 Но един ден, когато човечеството поне си помисли за това, народите ще се събудят и ще 

извикат за справедливост, светлина, истина и любов, хората ще се уморят от толкова много грехове 

и лъжи и ще осъзнаят, че в живота им е имало огромна празнота, която никога не са могли да 

запълнят, и глад, който никога не са могли да задоволят. 

70 Вярно е, че хиляди и хиляди мъже и жени изповядват култ и се стремят чрез различните си 

религии да подхранват душите си. Но това, което правят, е толкова малко и толкова несъвършено, 

че почти нищо не достига до сърцето чрез сетивата, защото не е в състояние да достигне до душата, 

тъй като душата може да яде само духовен хляб и да пие вино, които са Божествена същност. 

71 Щом хората, които търсят светлината с помощта на церемонии и литургични действия, се 

откажат от всеки обред и външен култ, те веднага ще видят как светлината на истината се появява в 

изобилие като чудна кошница, пълна с хляб и риба, която пред желанието на хората дава 

неизчерпаемо своите дарове. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 327 
Моят мир да бъде с вас, възлюбени ученици на Исус! 

1 Духът на Илия върви пред вас, докосвайки душите ви със светлина и любов, подготвяйки 

времето и пътя за вас. Илия е като меч по пътя на всяка от своите овце, като щит, който ви помага 

да преодолеете многобройните препятствия, изкушенията, които се изпречват на пътя ви, и този, 

който е способен да го усети, който го призовава и търси, както изгубената овца търси своя пастир, 

винаги ще го намери, винаги ще бъде чут и изслушан в своите оплаквания, в своите молби. 

2 Често се питате: Защо, въпреки че в дъното на сърцето ми живее копнежът да следвам 

Учителя, толкова много препятствия ме спират да дойда при Него и да Му служа? Тогава душата 

ви се издига в молитва, която е молба за божествена помощ, и в този момент Илия, на когото Бог е 

възложил да бди над стадото в Третата епоха, бърза, появява се на пътя ви и ви помага да 

преодолеете трудността. Тогава вдигаш лицето си триумфално и благодариш на Отца, а малката 

лампичка на вярата ти отново се запалва и ти продължаваш по пътя си с мир и упование в Мен. 

3 Всъщност Учителят ви казва: Аз съм приготвил царство на мир и съвършенство за всяка 

душа. Но на това царство, което съм подготвил, се противопоставя друго царство - светът. Докато 

моето царство се печели чрез смирение, любов и добродетел, за превземането на другото царство 

са необходими високомерие, амбиция, гордост, алчност, егоизъм и злоба. 

Във всички времена светът се е съпротивлявал на Моето Царство, във всички времена онези, 

които Ме следват, са били тормозени и изкушавани по пътя си, било то от видими влияния или 

невидими сили. Това не е единственият път, в който преминаваш през тръни, за да стигнеш до Мен, 

не е първият път, в който душата ти се препъва в усилията си да достигне до Моето присъствие. 

През цялото време сте водили битката в най-съкровената част на своето същество. Вдъхновението 

на моя Дух осветява вътрешността ви и разпалва битка с тъмните сили, с фалшивите светлини, с 

фалшивите добродетели, с материята, с всичко излишно, с цялата фалшива слава на този свят. 

4 Душата ви е записала миналото си и пътя си през живота в Книгата на седемте печата. Там 

съм записал всички твои действия, всяка твоя стъпка, мисъл и дума. Великите дела на твоята душа, 

великите удари на съдбата и житейските пътища, големите изпитания, чашите на страданието ─ 

всичко е написано там правдиво. 

Душата ви е преживяла много, но плътта ви не знае. Ако тялото ви е забравило първите стъпки 

от детството ви, как би могло да знае как се развива душата ви по време на дългия ѝ път през 

живота? Колко малко е успяла да разкрие душата ти на земното си тяло ─ все още не съм ти го дал 

поради липсата на развитие. 

5 Ще дойдат времена, когато човешкият ум и сърце, пречистени и одухотворени, ще могат да 

възприемат гласа на собствената си душа чрез интуицията, ще могат да приемат ясно всяко 

откровение, което душата прави на телесната си обвивка. 

6 Днес все още не сте готови да видите миналото на душата си по време на човешкия ви 

живот. Но Отец ви казва: Колко далечно е било пътуването ви! Колко много се е борила душата ви, 

за да остане на правилния път! Колко често е била наранявана от тръните на живота и колко 

участъци от пътя ти са били белязани с кървавата следа от стъпките ти! 

Въпреки всички изпитания и несгоди вие следвате Отец, вашия Учител, когото обичате ─ Бог, 

който е източник на светлина и утеха за душата ви. И дори сега, в Третата епоха, когато искате да 

Ме следвате, срещате трудности, препъвате се в нещастия. Някои от тях наричате изпитания, а 

други - изкушения. 

След като толкова много Ме обичаш и толкова много желаеш да Ме следваш в Пътя и да 

дойдеш при Мен, защо тогава твоят Отец позволява да бъдеш толкова изпитван и изкушаван? 

Истина ви казвам: Защото пътят, който води към Мен, е тесен и в него има трудности. Тя е тясна 

като Страстния път, има своите падения, има своите тръни, много неразбиране и неблагодарност, 

както и всички страдания на живота. 

7 Но за да стигнете до това царство на съвършенството, има само един път. Широкият път 

води към царството на света и греха. 
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8 Моето Царство е силно и мощно и ако съм позволил на друга сила да се издигне пред Моята 

сила и мощ, тази на злото, то е, за да докажа Моето, така че в лицето на измамата, на тъмнината, да 

можете да видите и да изпитате силата на Моята светлина и Моята истина. Това е така, за да 

можете да осъзнаете, че това царство на тъмните сенки, на отклоненията и изкушенията, макар и да 

има голяма сила, е Мой инструмент и Аз го използвам в действителност. 

9 Когато ви изпитвам, това не е, за да ви спра по пътя на развитието ви, защото Аз очаквам 

пристигането ви в Моето царство. Но Аз искам да дойдеш при Мен победен след битките, силен 

след битката, изпълнен със светлината на духовния опит след дългото поклонничество, изпълнен 

със заслуги в духа, за да можеш смирено да вдигнеш лице и да погледнеш Отца в момента, в който 

Той се приближи, за да ти даде Своята божествена целувка ─ целувка, която съдържа цялото 

щастие и съвършенство за твоята душа. 

10 За да побеждавате във всички изпитания, правете това, на което ви е научил Учителят: 

Наблюдавайте и се молете, за да бъдат очите ви винаги нащрек и да не бъдете победени от 

изкушение. Помнете, че злият човек има голям нюх да ви изкушава, да ви повали, да ви победи и 

да се възползва от вашата слабост. Бъдете проницателни, за да знаете как да го откриете, когато ви 

дебне. Защото, въпреки че сте имали големи изпитания и изкушения, в които сте побеждавали, за 

да Ме следвате през това време, през настоящата година ще имате много големи изпитания и 

изкушения. 

Борбата във вас е голяма, борбата в лоното на човечеството е голяма, духовната борба във 

Вселената също е много голяма. Това е решаващият момент за моето управление, за моята 

справедливост, за моята власт. И тези, които сега са с Мен, които са се учили от Моето Слово, 

които в момента се укрепват с Мен, трябва да знаят и разбират всичко, за да могат да победят, за да 

могат да устоят в големите изпитания, които идват върху човечеството. 

11 Аз ви уча да бдите и да се молите ─ не само за себе си, но и за другите, за да бъдете като 

духовни пророци, които чрез молитвите си предават интуиция на своите ближни, за да усетят 

опасностите и изкушенията. Защото така ще спестите на човечеството тежките лоши решения. 

Това е непонятно за едни, невъзможно за други, но аз ви казвам: това е, което Светият Дух 

донесе на учениците си през Третата епоха: одухотворяването, разгръщането на душата чрез 

учението на духа, за да може тя да се развива нагоре, да открие своя духовен хоризонт, 

подходящото поле за покълване, да намери небесната стълба, за да може, изкачвайки се, винаги да 

намира присъствието на Учителя, стълбата от стъпала, на която се опира и по която се приближава 

към съвършенството. 

12 Колко малко са тези, които са почувствали вътрешно просветление при първия импулс по 

времето, когато отправих призива към всеки от вас. Колко малко бяха тези, които признаваха, че 

душата им е предусещала чудото, че душата им е чувствала, че изпълнението на божественото 

обещание вече се превръща в реалност в тях: завръщането на Учителя. Но колко от вас се оплетоха 

в мрежите на съмнението и духа на противоречието. 

13 Други от вас, които вече искаха да отидат при Моето слово и Моето присъствие, бяха заети 

с празници, удоволствия, със земни любови и чувства, с човешки дела, а Учителят продължаваше 

да ви чака. Но в крайна сметка с моя помощ душата ти възтържествува и дойде при мен, за да се 

убеди в моето присъствие, че "невъзможното" е възможно, че моето обещание е станало реалност. 

14 Тъй като сте били изпитани, докато сте били все още слаби ─ колко много ще станете сега, 

когато сте силни! 

15 Дали Отец ще позволи на Своите ученици да бъдат подложени на големи обърквания или 

изкушения? Истина ви казвам, наистина позволявам това сега. Но не с намерението да ви видя 

победени от изкушението в тези изпитания ─ не, а за да можете да превърнете тъмнината в 

светлина и, побеждавайки враговете си, да ги превърнете в приятели и братя ─ за да можете и вие 

да се издигнете над човешките грехове, оставяйки следи от доброта и добродетел, превръщайки 

хората в добри хора. Затова ще позволя да ви сполетят изпитания. Вече ви инструктирах как да 

минете: Като наблюдавате, молите се и прилагате моето учение. 

16 Какви ще бъдат тези изпитания, които ви очакват и които скоро ще дойдат? В много 

отношения. Някои от тях вече сте преживели, други преживявате, а трети ще дойдат по-късно. 
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Нека в душата ви няма нито тъга, нито страх. Както всеки ден ви носи удовлетворение и хляб, 

така и всеки ден ви носи болка. Приемете тези изпитания като големи уроци, които животът ви 

дава и в които трябва да прилагате моите учения. 

От "детето-ученик" до напредналия ─ всички вие ще имате изпитания по пътя и Аз вече ви 

посочвам, че Моята воля е да бъдете будни. Не желая никой от вас да се провали в такива 

изпитания. Ако някой се поколебае, до него винаги ще има приятелска ръка, братска ръка, която да 

го върне в правия път. 

Ако някой е заспал и е изненадан в съня си, отидете при заспалия и го събудете. Ако сънят е 

дълбок и той не се събужда, нека този, който е буден, да бъде страж за заспалия. 

17 Така ви поучавам, така ви подготвям и ви правя готови за пълно помирение, за да можете и 

вие да знаете как да прощавате. 

18 Помислете, хора, вие не знаете дали многото изпитания, които сте имали отдавна и които с 

радост сте преодолели от любов към моето Дело, не ви карат да се отчайвате, когато отново се 

появят по пътя ви. Не знаете дали болестите или липсата на необходимото за живота ви не ви карат 

да се съмнявате в моята милост на моменти, да се съмнявате в подготовката си. 

19 Говоря ви за всичко това, защото изкушението ще използва всички свои изкуства, всички 

свои сили, за да засегне моите ученици ─ моите ученици, които не са сами в спиритизма, защото са 

по цялото земно кълбо. Виждам ги разпръснати, макар и рядко, но те са навсякъде, защото аз съм 

ги изпратил. 

Те ще бъдат търсени, за да изпитат душата им в нейната добродетел, в любовта й към Мен, в 

любовта й към другите, да я огънат, да й предложат богатствата на този свят, земната, преходна 

слава, блясъка на славата и земното величие. Но както ви предупреждавам с помощта на човешкия 

интелект, така предупреждавам всички ученици чрез откровения и интуиция. 

20 Бъдете бдителни, казва ви Учителят! Въпреки че скоро ще бъдете подложени на изпитания 

в земния живот и често ще побеждавате в тях, ще дойдат и други изпитания за душата. 1950 г. е 

към своя край и всички, които не са се подготвили в рамките на този мой народ, ще изкушат моите 

гласоподаватели, моя духовен свят, църковните водачи, а също и "работниците". 

21 Ще се издигнат мнозина, които не са съгласни с прекратяването на моето слово ─ всички 

онези, които се чувстват неспособни да живеят вече без тази проява, ще се издигнат, за да поискат 

от Учителя да отмени Своя указ, да промени решението Си и да издаде нови укази за Своя народ. 

Но във всичко това ще има изкушение, което ще посее семената си и ще засегне сърцата на 

носителите на гласа, всички без изключение. За онези, които тя намира будни и молещи се, 

просветени от нейния дух, това няма да има ефект. Но онези, които намери вече повлияни от 

липсата на подготовка, от бунта, от объркването и страха от изоставяне, със сигурност ще 

вдъхнови, в тях ще намери опора и тези сърца ще си присвоят правото да изопачат до голяма 

степен моето учение. 

22 Кой е този, който може да накара Отец да промени божествените си решения? Истина ви 

казвам: дори Исус не е получил това от Отца. 

Когато през Втората епоха наближава часът на жертвената смърт на Учителя, Исус търси 

уединение в градината, придружен от учениците си. Скръбта залива сърцата на апостолите, 

предчувствието за тежки изпитания ги потиска. Но сърцето на Исус също беше пронизано от 

голяма скръб. Тогава Учителят каза на учениците Си: "Погледайте и се помолете с Мен за няколко 

минути." Но когато Учителят бдеше и се молеше, Той го правеше не само за тези ученици, но и за 

целия свят. 

23 Сърцето на Учителя като човек за миг се почувства изоставено от всички, неразбрано и 

самотно, а от тялото му се лееше кървава пот. Това се случи, когато Исус, издигайки поглед и глас, 

каза на Отца: "Боже мой, ако е възможно, вземи от Мен тази толкова горчива чаша. Но не Моята 

воля, а Твоята да бъде." 

24 Пред молбата на Сина Отец да върне волята Му, ако това е възможно, Отец чу ли тези 

думи? Истина ви казвам: Не. Това е написано и постановено и Учителят на всички Учители е 

трябвало да се почувства над това благословено тяло, за да може духът да възтържествува над 
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тялото. След това, като се върнах при учениците, които бяха заспали, им казах: "Духът е готов, но 

плътта е немощна." 

25 Колко любящ беше упрекът му към това тяло! 

26 Третият път наближава своята кулминация и затова Учителят иска да го наблюдавате. Да, 

мои ученици от този век. Защото, макар че онези от Втората епоха спяха в онзи благословен и 

тържествен час, а Господ бдеше и се молеше за всички, днес искам вие да бдите и да се молите, за 

да не изпаднете в изкушение, за да позволите на Отца да извърши волята Си сред вас. И ако Той е 

обявил часа на Своето заминаване, ако ви е посочил момента, в който ще оттегли Словото Си, 

тогава трябва да се подчините на високите заповеди на Господа, дори това да е голямо изпитание за 

вас. Но вие вече знаете, че Моят Дух ще присъства вечно, че Аз ще се изявявам от дух на дух и че 

Моят духовен свят ще се застъпи за вас и ще ви защитава. 

27 Вие сте свикнали с тези прояви, получавани толкова дълго време, свикнали сте с тях до 

голяма степен, затова изпитвате болка при прекратяването им. Но бъдете силни в лицето на тази 

болка, деца мои, в лицето на това изпитание давайте знаци за високото си ниво на духовно 

развитие. Но наистина ви казвам: Всички носители на глас, които достигнат този ден добре 

подготвени, ще усетят, че дори те са докоснати от смъртта за кратко. Но след това ще ги възкреся. 

Други ще се почувстват като сираци. 

Но единственото нещо, което ще им липсва ─ единственото нещо, което ще загубят ─ ще бъде 

звукът на физическия глас, звукът на човешкото слово, защото вибрацията на моята светлина, моя 

дух и моите вдъхновения ще ви следват навсякъде. И колкото по-голямо е вашето одухотворяване, 

толкова по-голямо ще бъде онова, което Светият Дух ви разкрива. 

28 О, ако можех наистина да предам учението Си на всички Мои ученици от това време, 

обединени в едно множество ─ ако всички Мои хора чуеха тези предупреждения! Но последният 

момент от този период наближава, а аз все още ви намирам разделени, духовно отдалечени, без 

любов на единия към другия. И все пак, от най-чистите ви сърца не се раждат духовното уважение 

и милосърдието, но там са добродетелите, които съм посял като божествени семена в сърцето на 

всички Мои деца, очакващи духовна еволюция, за да се възродят за живота на благодатта. 

29 Единствено одухотворяването ще ви даде съюз. Докато не постигнете одухотворяване в 

Моето дело, няма да има нито милост, нито разбиране, нито любов, а без тези добродетели няма да 

можете да се съедините с Мен. Искам да сте обединени един с друг, за да свидетелствате за вашия 

Учител, а и Аз за вас. Когато казвате сред хората: "Този е Моят Учител", искам да кажа и на целия 

земен кръг: "Тези са Моите ученици". Но аз все още трябва да работя върху теб, а ти все още 

трябва да се учиш и да работиш. 

30 Продължавайте напред с Мен, о, деца Мои, защото Аз ще ви помогна да преминете всяко 

изпитание. Ще ти дам светлината, за да няма мрак по пътя ти. Винаги ще бъда любящият глас, 

който няма да ти позволи да заспиш. И когато наближи този час, който вече е близо, когато ще ви 

кажа последната си дума чрез тази прокламация, тогава ще намеря сред вас духовна преданост, 

покорство, истинско разбиране и стремеж към напредък. Но горко на онези, които се 

противопоставят на волята ми! Горко на онези, които съблазняват моите гласоподаватели! Горко 

на онези, които ги оставят да паднат в мрежите на изкушението! Защото никой няма да може да 

каже, че е бил невежа, никой няма да може да твърди пред съда на моето правосъдие, че не е знаел 

какво прави. Кой спиритуалист не знае, че в края на 1950 г. тази форма на проявление на човека ще 

приключи? Кой не знае, че само аз в моите висши съвети трябва да определям това? Кой не е 

чувал, че Аз съм неумолим съдия? 

31 Така че, когато ви кажа последната Си дума, която ще бъде "Моят мир да бъде с вас!", в 

материала ще настъпи тишина. Вашият Отец вече няма да чува словото Си чрез човешкия ум. Не 

съм предвидил никакво наказание, не съм издигнал бесилка за децата, които не Ми се подчиняват 

или се противопоставят на Моята заповед ─ за онези, които Ме подлагат на изпитание в този 

решаващ момент. Те ще бъдат подсъдими за себе си, подсъдими пред съвестта си. Те ще подпишат 

собствената си присъда и ще бъдат нейни палачи. 
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32 Но какъв плод ще успеят да предадат, каква същност ще успеят да влеят в сърцата на 

хората? Този, който се издигне в неподчинение, ще се лиши със собствената си ръка от власт, от 

дарове и от пълномощия. 

33 Не мога да ви измамя! Никога не съм в лъжа, не се крия в тъмнината. Моята истина винаги 

е гола. Но ако хората не са успели да видят голотата на Моя Дух, то е защото не са искали да я 

видят. Не крия истината Си от вас чрез никаква дреха. Моята голота е божествена и чиста, Моята 

голота е свята и Аз ще я покажа на всички същества във вселената. Като символ на това дойдох на 

света гол като човек и гол ви оставих. 

34 Искам истината винаги да царува сред Моите Собственици, защото Аз съм и винаги ще 

бъда във вашата истина. Искам любовта да бъде между вас и Моята любов винаги ще бъде във 

вашата любов. Има само една истина, една истинска любов; и когато тази истина и тази любов са 

във вас, вашата любов и вашата истина ще бъдат мои, а моята истина и моята любов ще бъдат 

ваши. 

35 Искам моите ученици да бъдат такива, защото дори и след 1950 г. ще продължавам да им 

говоря в моментите на медитация, на вашите събирания, когато се разхождате сами. Когато сте в 

компания, винаги ще срещате пътник, пътешественик, който пресича пътя ви и моли да го 

поканите да върви с вас, и тогава вдъхновенията ми ще са големи, а вие ще усещате душата си 

успокоена и ще казвате: "Това, което Отец е изпратил от отвъдното, никога не го е казал през ума 

на носителя на гласа. Причината е, че Отец продължава делото Си сред нас." 

36 Затова искам да ви видя в истината ─ с това смирение, с тази готовност да мога да ви се 

изявя. Защото аз все още пазя велики уроци за бъдещето ─ всичко, което не съм ви предал в този 

момент. 

Моят духовен свят ще дойде в духа ви и това ще бъде мощното насърчение, което ще ви утеши 

и ще ви окуражи по пътя ви: близостта на Отец, реалното присъствие на Него и Неговия духовен 

свят, близостта на Неговото Царство сред вас. 

Когато отидете при множествата, ще им свидетелствате и ще им кажете, че Аз и Моят духовен 

свят сме били с вас, предадени чрез човешкия интелект ─ че именно вие сте разговаряли с Отца и с 

онези, които са водили разговори с Моите благословени същества. 

37 Ако светът ви попита: "И тази размяна на мисли и тези духовни разговори са престанали 

при вас?" Тогава трябва да кажете: "Диалогът с Отца е вечен. Той търси Своите деца от самото 

начало на тяхното развитие и във всеки един момент обменя мисли със Своите създания. Но с 

течение на времето Той е потърсил по-добро, по-съвършено, по-висше и по-духовно проявление." 

Ако говориш с тази простота, човечеството ще разбере много божествени откровения и ще 

накараш да падне тъмната превръзка, която пречи на душата да разбере моята истина. Така ще ги 

накараш да признаят Моето величие, а фанатизмът и идолопоклонничеството ще изчезнат от 

сърцата им. 

38 По този начин гордите сгради, олтарите от злато и сребро, обредите, изпълнени с разкош, 

трябва да паднат, всички те ще паднат от само себе си, победени само от времето. Но 

идолопоклонството, храмът на фанатизма, който живее в сърцата на хората, ще се срине по Моята 

воля, ще бъде унищожен. А от хората, които са Ме оскърбили най-много, ще изтръгна всичко, 

което пазят в сърцата си, за да не остане и следа от тези осквернения. 

39 О, благословени хора на Израел! Изпълнете се с Моята сила и Моята светлина. Защото, ако 

Аз винаги ви съобщавам за трудни изпитания и болезнени събития в Моето Слово, то е, за да се 

предпазите от тях и да преминете през тях невредими. Но в Моето Слово винаги изливам балсам и 

радост, увереност и надежда в сърцето и душата ти. 

На твоето сърце възвестявам и подготвям по-добър живот на земята. Утешавам и благославям 

човешкото ви сърце ─ било то дете, младеж, мъж или жена в зряла възраст или по-възрастен ─ и 

откривам нови възможности по пътя на живота, за да ви обсипя с благословии. 

Аз ви уча на най-добрия начин да намерите мир в света, да познаете плодовете, които имат 

сладък вкус в устата. Аз ви уча кои са позволените дела, които могат да ви направят щастливи и 

достойни за моя мир в този свят, който е долина на сълзите. Укрепвам връзките ви на любов с 

вашите деца, родители, братя и сестри, роднини и приятели, както и между народите. 
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Също така научавам душата ти още веднъж на живота във висшите отвъдни светове, който 

можеш да постигнеш чрез заслугите, които придобиваш. 

Защото всички вие, без изключение, неминуемо ще трябва да преминете в отвъдното, без да знаете 

в кой момент ще стигнете дотам, защото смъртта не настъпва само с напредването на възрастта, не 

само с изчерпването на живота ─ тя идва във всеки час, във всеки ден, в най-малко очаквания 

момент. Не забравяйте, че всички вие ─ абсолютно всички ─ ще оставите този живот зад гърба си. 

40 Но ако се наслаждавате и изследвате този човешки живот, който живеете ─ ако никога не 

сте познавали напълно този живот, на който се наслаждавате и страдате, който изучавате толкова 

много и на който също така служите ─ какъв ще бъде онзи друг, който е над този? Душата ви знае 

нещо за него, но това нещо не е всичко. 

Някои повече, а други по-малко ─ всички те са преминали през "долината" на душата, през 

онези високи области, през онези светове, които са по-високи от този свят. Но въпреки това душата 

ви винаги трябва да е готова да навлезе в други светове ─ не в този, който сте напуснали последния 

път, а в друг, по-висш, на по-високо стъпало от стълбата към съвършенството на душата. 

Ето защо идвам при вас, ето защо ви говоря не за земния живот, а за живота на душата. Защото 

той е по-дълъг, той е съвършеният живот, защото това е домът, в който ще останете завинаги, и не 

искам да сте разстроени, когато го достигнете. Не искам душата ви да се чувства недостойна да 

почука на вратата ми ─ не искам да сте объркани от стъпката от този към онзи живот. Защото тази 

стъпка е важна, тя е истинско изпитание, борба. 

41 Аз не изваждам цялото ви мислене от човешкия живот. Аз съм този, който ти даде тяло, 

който въплъти душата ти. Моята милост е тази, която ви е изпратила да живеете на земята, която е 

украсила и благословила тази планета с всякакъв вид дарове, природни царства, елементи, 

същества, пълни с полезност за вашето хранене, съхранение, освежаване и развитие. Аз съм този, 

който ви омъжва, който ви дава мандат да растете и да се размножавате. 

42 Аз съм този, който дава в ръцете ви оръдията на труда и който благославя този труд и 

вашите плодове. Аз съм този, който благославя потта на челото ти. Затова не мога да ви попреча да 

изпълните дълга си, стига да сте истински ангажирани с него. Но изпълнявайте го, както трябва, 

със смирение, с уважение и състрадание към себе си, а също и със състрадание към другите, тогава 

с най-малко земни усилия ще пожънете плод, който ще даде мир и удовлетворение на сърцето ви. 

43 Но освен тези задължения, тези любови, чувства и връзки, които ви обединяват, Аз 

изисквам внимание и време и за вашата душа, за онова висше същество, което трябва да управлява 

всички движения на вашето сърце, ум и цялото ви същество ─ за онова същество, което управлява 

вашата телесна обвивка, за онова същество, което е Мой слуга и на което вашето тяло трябва да 

бъде едно. Искам също така да му дадете време за самосъзерцание, за работа, за разгръщане, за 

поклонение на Бога, за духовни задължения към своя Отец и към другите души. 

44 В Моята доктрина и в Моя закон Аз винаги съм обединявал всички закони, всички 

задължения и всички форми на поклонение. По същия начин в тази Трета епоха идвам при вас и ви 

наставлявам с тази широта, за да не изпаднете в нов фанатизъм, за да не изпаднете в потайност или 

изкушение и да сте прости в изпълнението на всички свои задължения, така че душата да не стане 

фанатична, а телесната обвивка да не затруднява задълженията ─ така че душата да не е пречка за 

сърцето или за ума, така че и тялото да е готово и съвестта да се усеща в тялото, така че и то да не 

пречи на душата да изпълнява задълженията си. 

45 Това са моите ученици. Блажени са онези, които наистина използват моя урок. Блажени са 

онези, които бдят и се молят в тази година на изпитание ─ в тази година, когато ще ви сполетят 

изкушения и обърквания. По този начин можете да бъдете силни, да преодолеете всичко чрез 

молитва, пост, следване на моето учение и да знаете как да се обединявате, да се обичате и да 

проявявате милосърдие. Не искам пречки за разгръщането на моите прояви, не искам да възникват 

различия между вас, но винаги трябва да преобладават разбирането и милосърдието, братството и 

любовта, кротостта и смирението. Тогава Аз ще продължа да ви възнаграждавам и да се изявявам 

чрез словото Си в лоното на този народ. 
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46 Внимавайте за всички, внимавайте за себе си, за да може доброто и мирът най-накрая да 

преодолеят различията ви, за да може моето царство да победи заедно с вас царството на лъжата, 

мрака и злото. 

47 Аз ще се издигна във вас като победител ─ искам да гледате на вашия Отец като на Царя на 

войнствата, който побеждава злото във вас, а на себе си като на войници, изпълнени с духовна 

чест, с удовлетворение и душевен мир. Тогава химнът на Всеобщата хармония ще се чуе в най-

голямата от победите ─ онази победа, която ще дойде, но в която нито вашият Отец, нито вие 

самите ще бъдете огорчени, че сте "победили" чрез любовта си. Нашите "победени" няма да бъдат 

душите ─ това ще бъде злото, всички тъмнини, грехове и несъвършенства. Триумфът на Отец ще 

бъде в спасението на всички изостанали души, които са били вкоренени в мрака и злото. 

Грешите, ако вярвате, че някой ще бъде изгубен. Вече не бих бил Бог, ако една-единствена душа 

не намери спасение. Всички онези, които наричате демони, също са души, излезли от Бога, и ако 

днес все още са изгубени, те също ще намерят спасение. Кога в тях ще се появи истинската 

светлина? Тогава, когато заедно с духовните войнства на светлината се борите с тяхното 

невежество и грях с молитвата си и с делата си на любов и милосърдие. 

48 Съвършеното щастие на твоя баща и на теб ще бъде Великият ден на Господа. Всеобщата 

трапеза ще се състои, когато всички вие се нахраните на Неговата трапеза с Хляба на вечния живот. 

 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 328 
Моят мир да бъде с вас! 

1 Бъдете добре дошли в Моето присъствие като душа и тяло! Защото и двамата се освежават, 

насищат се с Моята божествена същност и се укрепват в Мен, за да продължат работата си през 

деня. 

2 Тук е моят дух, а тук е и вашият! 

3 Отецът и децата присъстват, гледат се с любов един към друг лице в лице, разпознават се, 

обичат се и се благославят. Истина ви казвам, хора, че никога преди това душата ви не е намирала 

верния път, по който да стигне до Мен. Днес Ме намираш в момент на извисяване, на 

освобождаване от земните задължения, в момент на истинско покаяние и познаване на пътя към 

духовната молитва. 

4 Вече не е време за покайни упражнения, церемонии или ритуали, които да ви свържат с 

Мен, за да можете да вярвате, че Ме прославяте и сте Ми угодни. Отдавна сте оставили това време 

зад гърба си. Душата ти се е освободила и се освежава в Третото време, като разперва духовните си 

криле и овладява безкрайността, издига се и се пренася при Мен и се освобождава от земните 

страдания и трудности. 

Когато се върне в тялото си след издигането си, той му предава своята сила и светлина, издига 

го, укрепва го и го утешава. Вземайки на ръце собственото си тяло, както възрастният прави с 

малко дете, душата го носи по пътя на живота и светлината, вдъхва му вяра и надежда. 

5 С течение на времето душата ви престава да се чувства слаба, тя се чувства все по-силна 

чрез моите учения и чрез светлината, придобита в изпитанията и борбата. Затова искам моите 

ученици да станат ученици, апостоли на това дело, изпълнено със светлина, духовност и любов, за 

да мога да ви оставя на мое място да наставлявате хората, да им показвате уроците, които не са 

открили, и да им показвате упорито и неотклонно пътя към истината ─ пътя, който води към мира 

на тази земя, към блаженството и вечния мир на душата. 

6 От високия си престол изпращам Вселенския си лъч. Тя се разпространява и излива в любов 

върху всички съществуващи същества. Но при вас, избрани хора, моят лъч се превръща в човешка 

дума, в дума, разбираема за ума, а съдържанието му е божествената същност и божествената тайна, 

която се разяснява. 

Словото Ми идва до целия Мой народ и наистина ви казвам, че макар децата Ми често да са 

казвали: "В такъв пратеник на Словото и в такова събрание има измама", независимо от всяка 

измама и липса на подготовка, Моят Дух е присъствал. Не си ли спомняш, че често съм ти казвал: 

Не гледам на недостатъците или липсата на подготовка на моите деца? 

7 Сега е моето време. Това е времето за изпълнение на Отец, наложено от Него самия от 

любов към децата Му. Защо да се въздържам пред твоя грях, след като именно с него се боря и ще 

го победя чрез Моята светлина и Моята любов? 

8 Не осъждайте никого като измамник, не осъждайте никого като лъжец или като окраден. Не 

виждате ли, че всички вие сте Мои ученици, че всички вие се учите от Мен? 

След 1950 г., когато моят Вселенски лъч вече не се превръща в човешка дума сред вас, тогава 

наистина "Горко, горко!" на онзи, който, колкото и да е подготвен, се опитва да накара Вселенския 

ми лъч да се прояви както в този момент. Защото въпреки голямата си одухотвореност и 

подготовка, той ще бъде измамник поради непослушанието си. 

Това ще бъде времето, когато вече няма да разчитате на присъствието на Отец във формата, в 

която сте го имали от началото на това откровение до 1950 г., защото Моите закони и Моите 

постановления са неизменни. Аз никога не променям работата си, Моята справедливост е 

неумолима, а учениците ми трябва да живеят в хармония със своя Отец, в послушание към Него и в 

пълно съгласие с Него. 

Въпреки това, като Учител, ви уверявам, че въпреки голямата им неподготвеност и 

несъвършенство, Аз прощавам на предавателите на словото, чрез които се изявявам, сега, по време 

на Моето проявление, и се изявявам и изливам Своята милост върху множествата. Ако в Моето 

Слово, което е чистота и съвършенство, те забелязват несъвършенствата на плътта, Аз ви 



U 328 

127 

инструктирах да разпознавате дървото по плодовете му, за да можете да простите човешките 

несъвършенства и да знаете как да откриете присъствието, силата и същността на вашия Господ в 

духовния вкус на плодовете. 

9 В момента създавам духовна книга на спомена във вашия дух и по мое божествено указание 

се създава и материална книга на моето Слово. Това е Божественият завет, който оставям за 

потомството, за бъдещите поколения, за следващите поколения, които ще дойдат след вас. Но 

наистина ви казвам: те няма да познаят вкуса на вашите несъвършенства. 

Моето Слово ─ било то това, което вашият дух е съхранил, или това, което е записано на хартия 

─ ще бъде съвършено, ще бъде чисто, без никакъв недостатък, без никаква нечистота и 

несъвършенство, и ще бъде кристално чиста вода, чиято чудодейна сила утолява жаждата на 

човека, жаждата на душата. Той ще бъде хлябът и виното, с които душата на човека ще празнува 

многократно. Той ще бъде блестящият фар и също така пътят, осветен от светлината на Светия 

Дух, по който пътниците или изгубените разсилни могат да открият посоката, по която да стигнат 

до безопасното пристанище. 

10 Утвърждаването на спиритизма в света няма да ви се стори трудно, а още по-малко 

невъзможно. Защото Аз направих нивите плодородни и семето, което ти поверих, може да покълне. 

Нивите я очакват и макар че не всички са подготвени, някои очакват да се засеят, други се 

почистват и това почистване е поръсване със справедливост, с изпитания, с мъдрост и любов от 

вашия Отец. 

11 Сега човечеството, разделено на народи, раси, езици и цветове, получава от моя Божествен 

Дух съответния дял от съда, изпитанията, които принадлежат на всеки, борбата, горнилото и 

изкуплението, които съм осигурил за всеки човек и всяка раса. Но вие знаете, че Моят съд е 

основан на любовта, че изпитанията, които Отец изпраща на хората, са изпитания на любовта ─ че 

всичко е насочено към спасение, към добро, дори ако изглежда, че в тези посещения има нещастие, 

обреченост или страдание. Зад всичко това се крие животът, съхраняването на душата и нейното 

изкупление. Отецът винаги очаква блудния син, за да го прегърне с най-голяма любов. 

12 Има цели раси, които не Ме признават, има народи, които упорито се отдалечават от Моите 

закони, които не искат да познават Моето учение, които му се противопоставят, защото го смятат 

за отживяло времето си. Онези, които не са Ме разбрали, са тези, които настояват за земни 

свободи. Те също така са тези, които често правят доброто заради собствената си изгода, а не от 

щедрост. 

И все пак на всеки народ и раса са отредени Моето правосъдие и изпитания, които идват ден 

след ден, за да направят сърцата и душите им плодородни, сякаш са обработваема нива, и след като 

бъдат обработени, да положат в тях семето, вечното семе на Моята любов, Моето правосъдие и 

Моята светлина. Тези народи ще говорят за Мен с любов, тези раси ще възлагат надеждата си на 

Мен, а в душите на всички народи от това човечество ще звучат песни на ликуване, хорове на 

възхвала и любов към единствения Господ на всички хора. 

13 Сега обаче е време на изпитания и борба. В момента дори твоят Бог се бори. Той е Господ 

на Войнствата и ви е определил за Свои войници. 

Днес вие все още сте слаби и недоверчиви към себе си. Отмерваш изпитанията, представяш си 

борбата и позволяваш на душата и сърцето си да станат страхливи. 

Вашият дух създава скала в себе си и в дясната част на скалата поставя доброто, а в лявата - 

злото на това човечество. Докато виждаш, че доброто е само като царевично зърно, а злото - като 

сто бушела, не знаеш какво да правиш. Тогава се вглеждате в себе си и виждате, че не сте нито 

справедливи, нито добродетелни, нито святи, и си мислите, че само справедливите, добродетелните 

и святите могат да спасят това човечество, което е затъпяло в злото, закоравяло е в омразата, 

материализирало се е в страсти, пороци и нещастия. 

14 Вие преценявате собственото си светилище и виждате в него своята малка жертва, своя слаб 

пламък. Нахлуваш в светилището на другите и виждаш, че то вече не е юздичка, която да спре 

безумния ход на хората. Тогава си мислите, че когато говорите за Бога, не ви слушат ─ че когато 

говорите за способностите на духа, ви се присмиват. 
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15 Защо толкова малко доверие в съкровището с неоценима стойност, което съм ви поверил в 

това Дело, което съм ви разкрил? Истина ви казвам: без да станете свети или праведни, ще можете 

да вършите велики дела на спасение сред хората, велики чудеса сред човечеството, а също така ще 

можете да бъдете пример сред хората. Ако бях изпратил светии и съвършени същества в това 

човечество, за да дадат пример на хората, щеше да изглежда невъзможно те дори да приличат на 

тях! 

Аз ще изпратя сред хората обърнати грешници, които, без да стават праведници, светци, умеят 

да оставят пример за обновление, за покаяние, за смелост, за ревност в учението на Отца, за 

копнеж, за напредък и духовно развитие, и това сте вие! 

16 Един ден душата ви ще достигне съвършенство, но не знаете кога. Отецът няма да ви 

принуждава, нито вие ще принуждавате стъпките си. Но въпреки това не бива да спирате. Дори и 

стъпката ви да е бавна, искам тя винаги да е твърда и да се издига нагоре. 

17 Че ще трябва да се биете сред хората? ─ 

Това е вярно. Че свидетелството, което носиш сред тях, че съм се открил чрез човешкия интелект, 

за да ти донеса това Слово, което сега предаваш, ще бъде подложено на съмнение? Това е сигурно. 

Но това няма да ви обиди, защото във всички времена човечеството се е съмнявало в Моето 

присъствие и в Моето идване на този свят и това е така, защото хората не са познавали себе си ─ 

защото човечеството, макар да казва, че е обичано от Отца, никога не е разбирало степента на тази 

любов ─ защото, макар да вярва, че познава своя Господ, не знае, че едно от най-красивите Му 

качества е смирението. Затова винаги съм идвал при хората смирено, никога не съм използвал 

цялата Си сила, нито цялото Си великолепие, нито цялата Си слава в божествените Си прояви. 

Тогава хората не можеха да Ме гледат, не можеха и да Ми устоят! 

18 Винаги съм се ограничавал, но не съм се ограничавал в смирение, любов и нежност. Защото 

със същата любов, с която ви обичам днес, ви обичах и във Второто време, и в Първото, и ще ви 

обичам през цялата вечност. Мога да ви кажа с истината, че Отец ви е обичал, преди да сте 

съществували. 

19 Сред вас има ученици, които се питат: "Защо душата ни не можа да остане и да пребъде в 

доброто и добродетелта, въпреки че произлизаше от баща, изпълнен с любов, с чистота и 

съвършенство?" Учителят ви отговаря: Изпратих душата ти на земята, надарена с всички качества, 

които съществуват в Отеца, и я създадох като дете, подобно на своя Създател. На душата е 

поверено тяло, за да ходи по земята, но това тяло е причина за изпитания и борба за душата, защото 

плътта е слаба. Трябваше да е така ─ съблазнително ─ за да изпита силата на душата. 

20 Добродетелта се проявява само в изпитанията. Светлината свети най-силно в тъмнината, 

светлината не свети в светлината и затова беше необходимо душата ти да бъде изпитана и 

пречистена. Защото душата ви има начало, но в своята невинност тя не е имала никакви заслуги, 

липсвали са й опит, развитие и съвършенство. За тази цел му е било заповядано да премине на по-

нисък етап от живота, за да може да се изкачи на друг, по-висок, и така нататък по седемте стъпала 

на стълбата към съвършенството, докато стигне до присъствието на Отца като съвършена и чиста 

душа ─ пълна със светлина, развита чрез разгръщането на всички свои дарби, усъвършенствана във 

всичките си способности, с много заслуги, придобити в борбата, пълна с познание за себе си, за 

своя Отец и за живота, осъзнаваща своя произход, за какво е създадена и къде се е върнала. 

21 Както душата се е сблъскала в плътта с началото на борбата си по земния път, така тя се е 

сблъскала и с безкраен брой изпитания и изкушения ─ някои изпитания осезаеми, а други 

невидими ─ изкушения и изпитания, които са били толкова силни, че са я повалили чрез плътта ─ 

някои видими, а други - доловими само за душата, духа, нежните струни на сърцето и ума. 

22 Душата е била подложена на всякакви изпитания още от самото си възникване. Тъй като то 

е било подложено на изпитание от злото ─ мислите ли, че Отец може да притежава зло, за да 

изкушава децата си? Истина ви казвам: Не. Но злото също съществува от вашия произход, то е 

причинило слабостта, съблазнителността на душата и "плътта". 

Тъй като душите не знаеха как да използват собствените си сили, а "плътта" се поддаваше на 

изкушения ─ какво направи Отец в тази ситуация? Той е позволил на силите на злото да ви 

изпитат. Веднъж и хиляди пъти съм го допускал, за да изпитам в теб Моята собствена светлина, 
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която съм ти поверил, за да подложа на изпитание твоята собствена добродетел, която е Моя, за да 

те пречистя в болката, в трудните моменти на криза, в хаоса на живота, така че по време на тези 

изпитания и тези трудни събития душата ти да намери поводи за усъвършенстване, за изпълнение 

на закона ─ поводи да докаже на ближните си и на твоя Отец своята сила и непоколебимост в 

Моите закони. 

23 Вие винаги сте познавали интуитивно Моя закон ─ Моя закон, който заповядва доброто и 

осъжда злото. Интуитивно всяко човешко същество, още от първите си стъпки на земята, 

разпознава кое е добро и открива къде е злото. Но вие не успяхте да останете в естествения закон, 

както първите хора, както Моят народ преди идването на Мойсей. Мислите ли, че Моят народ 

Израил, който беше в процес на възникване, не е познал своя Отец преди идването на Мойсей? 

Истина ви казвам: не беше така. 

От самото начало на човечеството е имало някой, който Ме е разпознал, и чрез него съм бил 

разпознат от другите. Но когато сред човечеството злото придоби по-голяма тежест от доброто, Аз 

трябваше да дойда, за да напомня на човека за доброто, трябваше да направя Себе Си физически 

възприемчив, за да се направя видим и осезаем за хората, както стана на Синай, когато 

провъзгласих Моя закон пред Мойсей, който беше заобиколен от своя народ, дадох му го изсечен в 

камък и го изпратих при неговия народ, за да бъде той семе сред всички народи. 

24 Благодарение на този закон моят народ беше спасен, освободен, получи благополучие и 

щастие на тази земя и надежда за отвъдното. Но дойде денят на развалянето на Моя закон, денят на 

привикването към него, и злото отново се разпространи, докато надвиши дори доброто. 

Когато тези заповеди постепенно се изопачиха, когато хората започнаха да създават нови 

пътища в рамките на Моите, Аз трябваше да дойда отново, но вече като Месия, станал човек сред 

хората, за да изправя пътищата и да ги свържа с пътя на истината, да привлека хората към истината 

и доброто, да ги поканя на пътя на справедливостта и любовта ─ да разоблича измамниците, да 

унищожа всичко лъжливо, всички суеверия и да им кажа: "Това е Законът, това съм предал в онези 

първи времена!" 

25 Чрез това мое идване нови народи на земята и нови раси също намериха път, мир, духовно 

щастие, храна и надежда за отвъдното. 

26 Дълго време това човечество се хранеше с богатата трапеза на Небесното царство. Но ето, 

че и тази храна беше осквернена и вече в това състояние, поднесена на гладния народ, моето 

учение беше фалшифицирано, а учението ми - изопачено и погрешно изтълкувано. Изпълнението 

на закона от страна на децата и поклонението им на Бога не са били такива, каквито Отец е 

наредил, и затова е било необходимо да се върне при хората и по този начин да изкупи 

обещанието. Защото Аз знаех предварително, че присъствието Ми сред хората е необходимо от 

време на време. 

Ето защо сега е предсказаната епоха, в която Господ ще дойде отново при вас, за да поиска от 

вас отчет за закона от миналите векове, за откровенията, ученията и чудесата, с които сте били 

изобилно благословени през изминалите два века. 

27 Това е причината, поради която дойдох. Защото вие не можахте да устоите в доброто и да 

останете в него, защото се поддадохте на слабостите на плътта, защото паднахте във видими и 

невидими изкушения ─ под свръхестествената сила на злото, която съществува над вас. 

28 Мислите ли, че в онова Първо време всички свидетели на Моето идване са станали вярващи 

пред него? Наистина, не всички! 

29 Мислите ли, че това откровение е било повярвано от всички, когато е било пренесено в 

други страни, в страни на езичници? Не. Мнозина не разбираха, че Законът е божествено дело. Те 

по-скоро вярваха, че това е дело на хора. Но когато този закон се утвърди и се прояви чрез своята 

праведност, чрез собствените си дела, тогава го изследваха големите неверници. 

30 Същото е било и във Втората епоха. Хиляди и хиляди мъже и жени Ме чуха. Мнозина 

наистина повярваха, но още повече се съмняваха и мислеха, че този човек не е Месията, а че е 

човек като всички останали. Неговото Слово става неразбираемо и объркано поради тяхното 

неверие, а то е правдоподобно и ясно само за онези, които вярват добре. Затова невярващите се 
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бореха срещу Мен, подиграваха се с Мен и Ме преследваха, а Моите страдания, Моите дела, Моите 

чудеса не бяха смятани от невярващите за божествени дела, а за дело на хора. 

31 Когато моето Учение се разпространи из цялото човечество чрез собствените си прояви, 

когато моите свидетели също дадоха доказателства, че са мои истински ученици, мои истински 

свидетели, невярващото човечество се обърна към моето Учение, проля сълзи на покаяние и също 

стана мои ученици. 

32 Защо трябва да се изненадвате, че това се случва и в този момент?  

33 Някои ще се усъмнят в твоето свидетелство и в това, че Аз съм се открил на човека чрез 

интелекта. Някои от тях, когато обърнат поглед към материалните книги, които съдържат Моето 

Слово, ще се усъмнят, че то е божествено произведение, получено по вдъхновение. Тогава те ще 

припишат всичко на вас, хората, на човешката суета, защото в тази човечност има недоверие. Но 

трябва да пренебрегвате недоверието и неверието, без да осъждате ближните си, без да насилвате 

себе си с това, защото знаете, че след недоверието и неверието вярата ще дойде като резултат от 

собствените ви дела. 

Нека виждат делата ви, нека свидетелствата ви са наистина пълни със светлина, така че не 

книгите или думите ви да обърнат света, а добрите ви дела, с които запечатвате свидетелството, че 

Аз съм бил с вас, че съм дошъл "на облак", за да се изявя чрез Своя лъч чрез един гласоподавател, 

един човек, който е бил определен така от Моя Божествен Дух. 

34 Ще ви изпратя по всички краища на света, както и вашите деца, които също ще бъдат 

ученици на Светия Дух, а техните деца също ще носят Моето семе. Но наистина ви казвам, че няма 

да минат и три поколения след вашето, преди това човечество, изправено пред спиритизма, пред 

идването на Светия Дух, да бъде разтърсено из основи от необикновени събития, някои от които 

съм реализирал сред вас, а други подготвям за бъдещето. По същия начин постепенно ще 

премахнете царството на злото. Тази власт ще се руши все повече и повече чрез делата ви на любов 

и справедливост. 

35 Всеки човек, който се обърне към спиритизма, ще бъде с един по-малко, който принадлежи 

към това царство. Но ако вярвате, че ви възлагам задачата или мисията да преодолеете атмосферата 

на злото чрез делата си на любов и светлина, казвам ви честно, че все още не е настъпил моментът, 

в който можете да го победите напълно, че то все още е по-силно от вас. Но поради тези думи, 

които ви казвам, не крийте оръжията си и не се въздържайте да ги извадите ─ не, деца Мои. 

Помнете, че макар вашият меч да не е всемогъщ, Аз съм всемогъщ и съм в меча ви. 

36 Борете се с изкушенията, откривайте капаните, разкъсвайте съблазнителните мрежи и 

въжета, откривайте ги чрез интуицията си, когато се крият зад завесата на отвъдното, откривайте 

ги, когато се крият сред хората или в борбите на хората ─ борете се винаги. 

Казвам ви: Ти ще бъдеш с Мен в тази битка. Аз съм в нея като велик борец срещу тъмнината и 

цялото съществуващо зло и накрая Аз ще съм този, който ще нанесе последния удар и ще победи, 

който ще застане до вас, а вие ще сте тези, които ще Ми помогнат да победя. Окончателната победа 

над изкушението и злото няма да дойде при вас, народе Мой, в този момент. Ще трябва да огранича 

тази сила за известно време, но заслугите ти за това ще ти бъдат признати. 

Времето, през което тази сила ще бъде обвързана, ще послужи на доброто да пусне корени в 

сърцето на човека, а доброто във всичките му форми - да набере сила. Тогава, когато човек укрепне 

в доброто, когато доброто тежи повече от злото на везните на моята справедливост, изкушението 

във всичките му форми ще бъде освободено за друг период от време и през това време няма да го 

победи моят меч, а вашите собствени оръжия. 

37 Аз само ще наблюдавам от безкрайността, защото тогава ще имате необходимата сила да 

победите врага. Добродетелта във всичките й форми ще е надделяла в този свят и изкушението 

няма да намери нито ъгъл, нито отворена врата, нито място, а най-големите му капани, най-

големите му примки ще бъдат унищожени до последния елемент от силата на изкушението. Тогава, 

когато тяхното царство бъде разбито и разделено, ще настъпи началото на твоя триумф и 

тъмнината ще се превърне в светлина, злото ще стане добро, а изгубените ще бъдат намерени. 

38 Ето, това ще бъде триумфът в душата ви и когато пеете възхвала, това ще бъде триумф на 

светлината, справедливостта и любовта. Защото няма да си отидете от този свят като неудачници, 
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няма да си отидете погубени от изкушението. Не, децата ми. Въпреки че дълго време падахте и ще 

продължавате да падате в тези примки, ще дойде денят на вашия триумф, когато ще вдигнете 

лицата си и ще погледнете към своя Господ, както войникът се изправя пред своя командир. 

39 Хора, Аз ви подготвям за предстоящите битки. Искам да те виждам винаги победител във 

всички битки. Но не искам тези победи да ласкаят гордостта ви. Те не трябва да бъдат победи за 

вашата суета, а за Моето царство. Те трябва да бъдат дълбоко, сърдечно удовлетворение за вашето 

духовно смирение, което дори не се вижда на лицето ви. 

40 Делата ви на любов и милосърдие няма да станат известни, сред вас няма да има фарисеи, 

които се забавляват с милосърдието, практикувано сред техните ближни. Вие ще бъдете тези, които 

правят добро в мълчание. 

Вие вече живеете във времето на Светия Дух и душата ви сега разгръща всичките си 

способности да прави добро чрез него. Ще можете да давате не само благата, които притежавате на 

земята, но и тези, които притежават умът, сърцето и душата ви. Това, което не можете да направите 

чрез словото си, чрез земната си личност, направете чрез молитва. Говорете с Мен, издигнете се до 

Мен и оттам ще можете да вършите велики дела на милосърдие и любов. 

Но ако съвестта ви подсказва, че трябва да се разделите с нещо материално, за да го дадете на 

нуждаещите се, не възнамерявайте да замените тази полза с молитва. Не се опитвайте да прикриете 

или замаскирате егоизма си чрез духовни молитви. Не хранете желанието, че това, което можете да 

направите вие, трябва да го направи Отец. 

41 Позволете на съвестта си винаги да ви заповядва и да ви казва по какъв начин трябва да 

вършите благотворителност и ако в тази благотворителност се налага да се разделите с нещо свое, 

нека сърцето ви не съжалява за това. Протегнете ръка и ще почувствате щастие в душата си. Тогава 

и сърцето ви ще очаква радостта на вашия Отец. 

42 Подготвям ви за големите битки сред човечеството и ви казвам: Днешните хора се 

интересуват от отвъдното ─ не всички, но въпреки това човек изследва духовното във всички точки 

на земята, стреми се да опознае тайната съкровищница на Господ, обсъжда и изучава книгите, 

прониква във философията и науките. 

Причината е, че Аз съм търсен, че Моето присъствие се усеща от всички и те се опитват да Ме 

намерят. Душите знаят, че Аз съм източникът на любов и прошка, и затова се осмеляват да Ме 

търсят въпреки прегрешенията си, защото се надяват на прошка и спасение. Те знаят, че Аз съм 

неизчерпаем източник на милост и че съм също така трапеза, покрита с храна, за да задоволя 

техния глад и жажда. 

43 Смятате ли, че при това търсене хората не стават силни и не се подготвят? Мислите ли, че в 

обучението си те не постигат развитие и разгръщане? Да, хора. Щом тръгнете по пътя, ще се 

изненадате. Ако поговорите с вашите събратя, които се хранят под сянката на други дървета ─ 

които ядат плодове, различни от тези, които ви предложих ─ ще разберете, че и те са се хранили, че 

и те са силни. И когато настъпи моментът на битката, когато трябва да използвате меча на разума, 

знанието и духовното си извисяване, ще разберете, че мечът на вашите ближни също притежава 

силата на светлината. 

44 Не спете, за да можете да се биете, а се научете да разпознавате победата. Често победата 

ще бъде във вашето поражение, а поражението на противника ще бъде само привидно. Победата 

ще бъде във вас самите, а след това ще се отрази на лицето на този, който очевидно ви е победил. 

45 Разберете Ме, хора. Защото ще дойде моментът, когато ще трябва да замълчите, когато ще 

трябва смирено да преклоните шии в истинско смирение, и тогава противникът ще се издигне над 

вас и ще нанесе своя удар. Но ти ще си мълчал, съзнателно ще си преклонил шия и по-късно ще 

видиш как семето, което си оставил, покълва в душата на този човек, и че ударът на твоя меч на 

светлината и любовта е оставил дълбока рана в сърцето на твоя брат ─ не на твоя враг ─ и чрез тази 

рана високомерието на това сърце ще изчезне и ще влезе семето на Учителя. 

46 Ти вече имаш опит, защото често идваш в Моето светилище, за да Ми кажеш: "Учителю, 

посях в едно сърце голяма любов, но ушите му не Ме чуха, остана студен и твърд, а устните му Ме 

подиграваха." 
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Но Учителят се усмихна с любов, изпълни те с мир и надежда и ти каза: Чакай, защото твоето 

семе не е изгубено, то е стигнало до дъното на това сърце. Оставете го там! Ще му дам дъжд и ще 

го направя плодородно. Аз ще премахна плевелите и камъните, които твоята ръка засега не може да 

премахне. Но се молете за него, не го забравяйте, молете се духовно и се надявайте, че времето на 

вашето удовлетворение и щастие ще дойде. 

Но ако това време е дошло късно, то е предизвикало съмнение у вас. Но за да не остане 

съмнението завинаги, ви казах: "Помнете семето, което сте посели. Той изчезна на външен вид, но 

на негово място израсна храст. Подхранвайте го сега, за да даде плод." Тогава вашата радост и тази 

на другите беше голяма. 

47 Подготвям ви, хора, за да не бъдете нетърпеливи, за да може духовното търпение да 

определи изпълнението на мисията. Защото семето, което ти поверявам още веднъж, няма 

ограничение във времето, за да покълне, както семето на земята. То се развива в рамките на 

вечността и това време може да бъде както кратко, така и дълго. Вие не знаете това, вашата задача 

е само да го подхранвате и пазите чрез молитвата и любовта си. 

48 По този начин Учителят ви подготвя за времето след заминаването си. Искам блаженството, 

на което се наслаждавате днес, когато чувате словото Ми чрез човешкия ум, да продължи и след 

моето заминаване. Хора, искам това ─ когато моят дух очаква в онази висока отвъдност 

приближаването ви чрез молитва, независимо дали индивидуално или колективно ─ да видя в 

сърцето на моите деца блаженството и насладата, които виждам днес; че с пълното съзнание за 

всичко, което се е случило през това време ─ за всичко, което Отец ти е дал, и за крайната точка, 

която е поставил на Своето проявление чрез интелекта, ти идваш да Му поднесеш безкрайната си 

благодарност; че с песен на възхвала, която устните ти крият, но която гори в душата ти, ти идваш 

да Му кажеш: "Отче, колко много неща си ни дарил! Колко много наслада има в душите ни през 

тези времена! Колко залята със светлина си оставил на душите и какво ценно наследство си 

завещал на човечеството!" 

49 Толкова блажен искам да ви видя, о, хора! Не искам да виждам сред вас душа, която е 

изостанала, не искам да виждам никого, който продължава да се лута в неверие, който си скубе 

косите сред греховете си и липсата на използване на Моята благодат. Искам да видя единство 

между хората, за да мога да видя в духа си тяхното сияние и тяхната 

може да усещате молитви, които изразяват следното: ЕДИНСТВО, МИР И ДОБРА ВОЛЯ ─ ВЯРА, 

НАДЕЖДА И МИЛОСЪРДИЕ. 

50 Затова искам да видя тези добродетели да се развиват в душата ти и да се размахват като 

знаме на вятъра, в безкрая, за да мога да ти дам заповед да се отправиш към всички народи, към 

народните маси, които наистина Ме очакват и с пламтящо сърце копнеят за завръщането на 

Месията, Изкупителя при хората. Някои казват: "Учителят вече е сред нас, но е невидим." Казвам 

ви: благословени да бъдат интуицията и предчувствието на тези души. Други казват: "Не, Той още 

не е дошъл, трябва да дойде видимо и осезаемо, както във Второто време." Причината за това е, че 

те са забравили "облака" ─ онзи духовен облак, в който дойдох в това Трето време. 

51 Има и други, които напълно са забравили това обещание и нито бдят, нито се молят. Но вие 

сте подготвени, на вас ви е дадено откровението на Третата епоха с жив глас, така че да можете да 

отидете при ближните си без колебание, с пълна увереност и да не се плашите пред лицето на 

големи тълпи. 

Защото, когато дойде времето, ще бъдете разпитани и ще оставите сърцата си удовлетворени от 

вашите показания. Вярващите ще сформират легиони, невярващите също ще сформират такива и 

ще се бият. Но армиите на невярващите скоро ще бъдат унищожени, защото тогава ще настъпи 

моментът, в който Светият Дух ще вземе връх. Защото той ще проникне във всички сърца. 

52 Укрепвайте, ученици, хранете се, бъдете здрави с Мен, преминете земните изпитания, 

бъдете смели пред живота. Не гледайте равнодушно на болката, която ви измъчва, защото този 

камък ще ви усъвършенства. Не проклинайте болката и не я проклинайте, а я благославяйте. Ако 

чашата на страданието трябва да бъде изпита от вас, изпийте я. Ако ти не можеш да изпиеш 

нейните дрожди, аз ще ги изпия. Но бъдете всеотдайни и търпеливи. 
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Гледайте на болката повече с душата, отколкото с "плътта", или я усещайте повече с душата, 

отколкото с тялото, и тогава ще изпитате колко много сили ще намерите в размишленията на 

душата си. Ще изпитате колко много светлина дава духът на душата, а тя - на телесната й обвивка. 

В душата си ще откриете божествения балсам, истинския балсам, който успокоява и лекува всички 

страдания, и чрез него наистина ще се възстановите. 

53 Бъдете истински духовници, бъдете мои истински ученици, о, хора! Тогава всички тръни, 

спънки и препятствия по пътя ще бъдат облекчени и намалени. Товарът, който временно лежи на 

раменете ви, необяснимо ще стане по-лек, ако размишлявате и се молите. Обяснението за това ще 

намерите в себе си. Това е така, защото душата ще се издигне, ще се издигне силно и ще направи 

силна своята "плът". Затова искам да живеете възвишен живот, за да можете оттам да доминирате 

над този живот, а душата ви да се бори и побеждава във всички изпитания ─ за да може оттам да 

доминира над "плътта", нейните страсти, слабости и трудности. 

54 Ставайте все повече и повече, народе Мой, тогава мирът и царството на Отца ще бъдат в 

обсега ви и докато все още обитавате тази земя, душата ви ще бъде жител на царството на мира на 

Отца! 

55 Това е моето поучително слово, което ви давам в сутрешното предаване като напътствие. 

Вземете го със себе си в душата си, в него се съдържа цялата любов на Учителя, в него се съдържа 

оръжие с насърчение да се издигнете и да се борите в бъдеще. 

56 Молете се за цялото човечество в този момент, казва ви Учителят, и се молете истински за 

всички ваши духовни братя и сестри! Сега е моментът за молитва. Моят Дух на любовта и мира ще 

разпростре своята мантия над цялата вселена, за да обгърне всички мои деца с тази ласка, с този 

балсам и с тази бащинска благословия, о, благословени хора на моята Божественост! 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 329 
1 Благословени сте вие, които искате да увеличите знанията си, за да откриете по-висшите 

неща. 

2 Щастливи и благословени са онези, които искат да виждат ясно. Но наистина ви казвам, че 

трябва да изучавате и да вниквате в Моето Слово, за да падне превръзката, която покрива очите ви. 

3 Човекът е двойно по-виновен. Не само защото не полага усилия, за да падне превръзката, 

която му пречи да опознае моите учения, но и защото се изтощава в оковите на плътта, която го 

изкушава към земни удоволствия в ущърб на духовните радости. Така той се превръща в роб на 

своите страсти и волята му за обновление е унищожена. 

4 Слепите искат да напътстват слепите, а онези, които не са следвали моето учение, искат да 

напътстват грешниците. Човекът е слаб, защото не иска да започне да се обновява и пречиства с 

Моето слово. Той не искаше да използва онази сила, с която е надарен, а именно волята да се бори 

с пороците си и да преодолее себе си. 

Когато душата ви спечели тази битка, тогава можете да кажете, че сте освободени. Когато 

душата ви властва над плътта, ще видите, че дори хищниците нежно ще се преклонят пред призива 

ви за любов. 

5 Когато човекът се одухотвори, чрез светлината на Моя Свети Дух той ще разбере всичко, 

което е смятал за тайна в Бога и в природата. 

6 Не казвай, че вярваш в Мен, когато делата или мислите ти говорят точно обратното. Ще 

дойде ден, когато благодарение на одухотворяването си ще почувствате, че Аз съм във вас и вие 

сте в Мен. Ако искате да сте Мои истински ученици, стремете се към това одухотворяване. 

7 Моята трапеза е подредена, елате и се нахранете с хляба на вечния живот, подгответе се с 

моите уроци по любов, премахнете невежеството си чрез моята светлина, освободете се от 

страстите, бъдете деца на светлината. 

8 Тогава делата и одухотворяването ти ще бъдат като химн, който душата ти пее, за да 

прослави твоя Отец. 

9 Подгответе се, ученици, защото наближава денят, в който ще ви говоря за последен път по 

този начин, и тогава ще трябва да бъдете силни, за да дочакате новия ден, новото време, когато 

вече няма да използвам мозъка на вашите гласоподаватели като инструмент за предаване на Моето 

Слово, а ще присъствам в духа ─ готов да влеем вдъхновението Си в душата на всеки от вас. 

10 Остават ви само няколко месеца, за да се освежите за последен път с тези проявления. Но Аз 

ви казвам, че те са достатъчно време, за да обмислите посланието и откровенията Ми, за да се 

подготвите чрез изучаване, молитва и спазване на правилата, за да натрупате сили. 

Застанете до своите ближни, повдигнете падналите, утешете тези, които проливат сълзи в 

трудните си изпитания, и оставяйте истинска следа на одухотворяване с всяка своя стъпка. 

11 Който е на поста си в най-важния час, в който ви давам последната си дума, ще остане 

непоколебим в битката, ще остане на крака. Но всеки, който направи погрешни стъпки, ще падне, 

защото само това, което е здраво основано, ще устои на течението на вихрите, които ще дойдат 

след това при този народ, и затова ви казвам, че всяко дело, което не трябва да бъде изградено 

върху основите на истината, предаността, благотворителността и одухотворяването, ще бъде 

съборено. 

12 Научете се да разпознавате значението на Моето Слово, за да можете да храните душата си 

само с него. Защото видях, че ─ тъй като не сте се опитали да откриете същността ми ─ вместо това 

сте възприели израза на носителите на глас и вдъхновените говорители. Но не забравяйте, че 

освежаването, което искате да донесете на света, не е човешко, а божествено. 

13 Истина ви казвам, че ако телата на гласоподавателите се бяха подготвили да изпълнят 

задачата си, толкова висока и трудна, устните им, предавайки моето послание, нямаше да имат 

нужда да говорят толкова много, за да изразят вдъхновението ми, нито пък моите изказвания щяха 

да се проточат с часове. 

14 Ако те бяха разбрали и се бяха подчинили на гласа на съвестта си, ако бяха вдъхновени от 

любов към хората и милосърдие към онези, които желаят духовна светлина, моето слово щеше да 
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се ограничи до няколко изречения, които обаче щяха да бъдат толкова съвършени дори по форма, 

че щяха да разтърсят онези, които се смятат за най-учените на земята. И моите послания щяха да 

траят само минути, но в тях щеше да бъде предадена толкова много същност, че душите на 

слушателите щяха да се почувстват пренесени във вечността, където времето не е нито дълго, нито 

кратко. И щяхте да усещате присъствието ми в цялата му сила, защото то нямаше да бъде забулено 

от несъвършенствата, нечистотиите и земната тежест на вашите гласоподаватели. 

15 Ах, деца Мои, виждам ви да плачете в тези мигове, но уви, вече е твърде късно. За това, 

което остава да се направи за изпълнението на мисията, която имате, вече няма достатъчно време, 

за да получите съвършен плод ─ този плод, който трябваше да оставите да узрее по време на 

постоянната борба за постигане на одухотворяване! Въпреки това ще успеете да направите нещо в 

последните часове на сутринта. 

16 Сега ще ви кажа как да подобрите грешките си, за да не ги влачите повече със себе си, а още 

по-малко да ги предавате на ближните си, сякаш са част от истината. 

17 Приемете словото, както сте го чули от устата на гласоподавателя, спокойно и разумно, и 

издигнете ума си чрез молитва. Размишлявайте върху тези уроци, докато откриете техния смисъл, 

тяхната същност, тяхното съдържание. Това ще бъде божествената същност, която ще пазите в 

сърцето си и която след това ще донесете на човечеството като послание на светлината. 

18 След като се откажете от празните думи, формалностите, символичните действия и 

церемониите, ще сте разкъсали завесата, която ви пречи да познаете истината. Ако отхвърлите 

външното и излишното, това ще е знак, че постепенно усещате и преживявате одухотворяването. 

Тогава душата, сърцето, умът и дори сетивата ви вече няма да се впечатляват толкова лесно от 

външни или незначителни прояви. Душата ще търси смисъла, истината, живота, принципа във 

всичко. 

19 Може ли някой от тези ученици да донесе на своите събратя послание, в което чистото е 

смесено с нечистото, божественото - с плътското, а високото - с обикновеното? Не, хора, съвсем 

естествено и правилно е да мислите, че тези добри ученици само разпространяват небесно 

послание, което както по своето съдържание, така и по своята форма е живо свидетелство за 

светлина и истина. 

20 На кого ще поверя работата по превръщането на Словото Ми в писания, за да бъдат те още 

едно средство за разпространение на вашето свидетелство? Само аз знам. Но наистина, казвам ви, 

Аз ще ги изпитвам много и те ще бъдат избрани измежду онези, които изпитват най-голяма любов, 

защото духовността на Моето учение се разпространява сред техните братя и сестри. 

21 Насърчавайте се в тези учения, за да бъдете непоколебими в последния час на моето 

събрание и след това да си тръгнете, за да станете част от числото на войниците, които се борят за 

същността, духовността и простотата на това дело. 

22 Когато това мое семе покълне в сърцата на народите, които съставляват човечеството, в 

живота на хората ще настъпи абсолютна промяна. Колко голяма ще бъде разликата, която те ще 

покажат както в човешкия си живот, така и в духовното си поклонение на Бога, ако се направи 

сравнение между начина на живот, вярата, поклонението, "борбата" и мисленето на хората от 

предишните времена и тези, които живеят духовно. 

23 От онова време на фанатизъм, идолопоклонство, материализация и абсурдни догми на 

вярата няма да остане камък върху камък. Всички грешки, завещани от вашите предци и от вас на 

следващите поколения, ще бъдат отстранени. Всичко, което не съдържа в себе си същността на 

доброто и истината, няма да издържи. Но всичко добро, което сте наследили, те ще запазят. 

24 Това учение, което е представено в по-духовна форма, отколкото в миналото, ще трябва да 

се бори сред хората, народите, църквите и сектите, за да бъде прието и да се утвърди. Но щом 

краткият период на объркване приключи, в народа ще настъпи мир и той ще се зарадва, когато 

възприеме от словото ми значението, което то винаги е имало. 

25 Идеите за Моята Божественост, за Духовния живот и за целта на вашето съществуване ще 

бъдат насочени по правилните канали, защото всяко човешко същество ще бъде добър тълкувател 

на всичко, което ви е било казано от вашия Учител, Неговите пратеници и пророци в притчи и 

алегории. 
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26 Тази форма на изразяване беше само частично разбрана от хората. Това е обучението, което 

е предназначено за тях, в съответствие с нарастващите им духовни и интелектуални способности за 

разбиране. Но тъй като искаха да знаят всичко наведнъж, те се заплитаха във все повече 

противоречия и погрешни идеи, защото даваха материални тълкувания на това, което можеше да се 

тълкува само по духовен начин. 

27 Сега светлината засиява наново във всяка душа и затова ще можете да проникнете в 

сърцевината на тези и онези откровения. Но не забравяйте, че ако наистина искате да разберете 

значението или същността на Моето Слово, трябва да се посветите на изучаването на тези 

откровения и да ги проучите духовно. Тогава то ще стане просто, смисълът му ще изглежда 

очевиден, ясен, прост. Мистериите ще бъдат премахнати, а с тях и невежеството. Тогава Земята 

постепенно ще изпрати обратно в духовната долина същества от светлина, а не тъмни същества, 

обвити в завесата на невежеството. 

28 Откакто това проявление започна да се проявява, умовете ви бяха просветени от моето 

учение, въпреки че се появиха и невярващи ─ както сред тези, които са обучили умовете си, така и 

сред необразованите и невежите. 

29 Колко много аргументи за отричане на това откровение! Колко много опити да се унищожи 

това Слово! Но нищо не е спряло хода на Моето послание ─ напротив, колкото повече се е борило 

това дело, толкова повече се е разпалвала вярата на хората и колкото повече време е минало, 

толкова повече са се увеличили онези, чрез които предавам Словото Си. 

30 Какво трябва да научим от това? Че човешката сила никога няма да може да попречи на 

божествената сила да изпълни своите съвети. 

31 Ако сегашният човек, с цялата си наука, не е в състояние да подчини природните стихии на 

волята си, как би могъл да наложи властта си над духовните сили? 

32 Точно както небесните тела в космоса следват своя неизменен ред, без човешката воля да 

може да ги накара да променят посоката или съдбата си, така и редът, който съществува в 

духовното, не може да бъде променен от никого. 

33 Аз създадох деня и нощта, тоест аз съм светлината и никой друг освен мен не може да я 

задържи. Същото важи и за духовното. 

34 Аз съм светлината на твоята душа и само Аз знам кога да ти изпратя съкровището на 

божествената яснота. 

35 Никой няма да може да промени хода на живота, никой няма да може да попречи на 

напредването на светлината. Ето защо виждате, че след като толкова години моето провъзгласяване 

ви е било известно под тази форма, сега то наближава своя край, без никой от толкова многото 

противници на това учение да е успял да попречи дори на един ден от изпълнението на моето 

провъзгласяване. 

36 Носителят на гласа се чувстваше силен, непобедим, неуязвим, когато влизаше в контакт с 

моята светлина, и така беше в действителност. 

37 Когато хората се събираха на тези места за събиране, те винаги го правеха без страх от 

света, винаги изпълнени с доверие в Моето присъствие и закрила, и Аз им доказвах, че вярата им се 

основава на истината. 

38 С оглед на доказателствата, които дадох на този народ за истинността на Моето присъствие, 

тълпите се стичат все повече и повече, а броят на местата, където оповестявам Словото Си, се 

увеличава. 

39 Трябва също да ви кажа, че броят на невярващите, съмняващите се и отричащите се е 

нараснал. Защото докато човечеството няма представа за Мен, която да отговаря на истината, 

винаги ще има такива, които ще Ме отричат. Заради объркването си те не могат да Ме разберат, 

нито да Ме чуят, нито да Ме усетят и тогава трябва да Ме отричат и да се борят с това, което не 

може да бъде вярно за тях, защото е извън тяхното разбиране. 

40 Аз им прощавам, защото те нямат намерение да Ми навредят по никакъв начин, нито биха 

могли да го направят. Те наистина вярват, че тези множества са жертви на съблазън или измама, и с 

радост биха им спестили това. 
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41 Но ще се появят и други отрицатели, които, когато чуят смисъла на това учение, ще се 

разтреперят пред неговата истина и праведност и, виждайки, че властта и името им са в опасност, 

ще започнат война и ще се борят срещу моето дело с безчестни оръжия. В тези сърца не 

невежеството, нито искреното убеждение ще ги накара да се борят с този народ ─ това ще бъдат 

злата воля, омразата и страхът, че той ще стане светлина в човечеството. Но никой няма да може да 

попречи да се превърне в светлина, когато настъпи часът на разсъмване за душата. 

42 Знаете ли какъв е произходът на тази светлина, която се съдържа в думите, изречени от 

устните на носителите на гласове? Нейният произход е в доброто, в божествената любов, във 

всеобщата светлина, която произлиза от Бога. Тя е лъч или искра от онова светло Всесъщество, 

което ви дава живот; тя е част от безкрайната сила, която движи всичко и под чието въздействие 

всичко вибрира, движи се и непрестанно прави своите кръгове. Това е така нареченото божествено 

излъчване, това е светлината на Божествения дух, която озарява и съживява душите. 

43 Тази радиация оказва влияние както върху душата, така и върху тялото, върху световете, 

хората, растенията и всички същества в творението. Тя е духовна за духа, материална за материята, 

интелигентна за ума, любов в сърцата. То е знание, талант и самосъзнание, то е инстинкт, интуиция 

и е над сетивата на всички същества в зависимост от техния ред, природа, вид и степен на развитие. 

Но произходът е един: Бог, а същността му - една: любов. Тогава какво невъзможно има в това да 

просветля умовете на тези същества, за да ви изпратят послание с духовна светлина? 

44 Растенията получават жизненото излъчване, което моят дух им изпраща, за да дадат плод. 

Звездите получават силата, която Моят Дух им изпраща, за да могат да се въртят в орбитите си. 

Земята, която е настоящето живо свидетелство, достъпно за всички ваши сетива, непрекъснато 

получава лъчението на живота, което кара толкова много чудеса да излизат от нейното лоно. Защо 

тогава да е невъзможно за човека, в чието същество блести като скъпоценен камък присъствието на 

Духа, в който се основава подобието му с Мен, да получи директно от Моя Дух към своя дух 

Божественото излъчване, което е духовното семе, което ще даде плод в него? 

45 Познайте Ме, всички вие, за да не Ме отрича никой ─ познайте Ме, за да може представата 

ви за Бога да се основава на истината и да знаете, че там, където се проявява доброто, съм и Аз. 

46 Добротата не се смесва с нищо. Добротата е истина, любов, милост, разбиране. 

47 Добротата е ясно разпознаваема и неповторима. Разпознайте го, за да не сгрешите. Всеки 

човек може да върви по различен път, но ако всички се срещнат в една точка, която е добра, накрая 

ще се разпознаят и обединят. Не и ако упорито се самозалъгват, като придават на злото вид на 

добро и маскират злото като добро, както се случва с хората от това време. 

48 Помислете върху това учение, невярващи в Моето проявление и Моето слово, и едва тогава 

съдете. Но първо си спомнете, че когато бях сред хората, ви казах, че Моето царство не е от този 

свят, като по този начин ги накарах да разберат, че Моят дом е духовен. 

Когато им говорех за духовния живот, го правех с притчи, тъй като те не биха могли да го 

разберат, ако им бях описал Небесното царство в цялата му слава и истина. 

49 Хората погрешно са приемали моите алегорични притчи и учения буквално, защото във 

въображението си са придавали земни или човешки форми на всичко божествено. 

50 Заради земното тълкуване, което човешкият ум е дал на моите откровения, много идеи за 

духовния живот са далеч от истината. 

51 Как биха могли хората да дадат правилно тълкуване на това, което нарекох "Небесно 

царство"? Как биха могли да признаят Моята справедливост, докато вярват, че съществува ад, 

подобен на този, който въображението им е създало, и кога ще приемат и ще разберат, че законът 

за прераждането не е само теория, нито лъжливо убеждение на някои хора, а закон на вечна 

справедливост и любящо равновесие, чрез който душата се пречиства, усъвършенства, формира и 

издига? 

52 Чуйте Ме отново, човечество: Сега е третият път, в който ви казвам, че не съм дошъл да 

залича дори едно от думите, които разкрих, когато бях на земята, а да залича от сърцата ви всички 

лъжливи тълкувания, които дадохте на Моите учения. 

53 Когато се откажете от фанатизма си, който ви заслепява и ви пречи да разпознаете истината, 

постепенно ще разберете тази Доктрина и ще видите пред себе си, изпълнени със светлина, 
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съдържанието на моите откровения, както от това време, така и от минали времена. Тогава ще 

наречете това, което досега сте наричали тайна, съвършена справедливост и ще знаете как да 

придадете вечна стойност на това, което е неизменно, и правилно значение на това, което е 

човешко и преходно. 

54 По този начин ще разберете, че едно земно съществуване - тъй като то е толкова кратко в 

сравнение с духовния живот - не може да бъде решаващо за вечността на душата. Тоест не е 

достатъчно някой от вас да постигне в него съвършенството, което ще го отведе директно в 

царството на най-висшата духовност, което вие наричате "Небе", нито пък грешките на един живот 

на земята ще могат да решат, че една душа загива в мрак или в болка за вечността. 

55 Вярно е, че човешкият живот, даден на една душа, има толкова голяма стойност и 

представлява възможност, толкова благоприятна за развитието на душата, че да не го използваш 

или да го използваш зле означава, че Моята неумолима справедливост се проявява по пътя на този, 

който унижава такива свещени дарове като тези, които поверявам на всяка душа, когато я 

изпращам на земята. Но да се смята, че от едно толкова кратко съществуване като това на човека на 

земята зависи цялата вечност на неговата душа, е грешка ─ още повече, че човешките грешки са 

присъщи на същества, които нямат развитие, светлина и извисяване. 

56 Моето учение, изпълнено със светлина и любов, укрепва духа, за да може той да упражнява 

властта си над "плътта" и да я направи толкова чувствителна, че подтиците на съвестта да стават 

все по-възприемчиви за нея. 

57 Духовността е целта, към която човек трябва да се стреми, тъй като по този начин ще може 

да постигне пълно единство със съвестта си и най-накрая да разграничи доброто от злото. Защото 

поради липсата на издигане на душата на човека този дълбок и мъдър, непоколебим и праведен 

вътрешен глас не е могъл да бъде чут и разтълкуван достатъчно добре и затова човек не е 

постигнал неограничено познание, което наистина му позволява да различава доброто от злото. Но 

не само това, той трябва да намери в себе си необходимата сила да следва всеки добър импулс и да 

се подчинява на всяко изпълнено със светлина вдъхновение и същевременно да отхвърля всяко 

изкушение, всяка нечестна или лоша мисъл или емоционален импулс. 

58 Най-добрите оръжия за победа над всички врагове човек ще намери в собствената си душа и 

именно съвестта ще му разкрие начина на действие, за да се бори и защитава в битката, която 

неизбежно трябва да води срещу злото ─ тази сила, към която човекът е толкова привлечен и която 

той олицетворява в дух, на който е дал толкова много имена и форма. 

59 Казвам ви, че трябва да се борите със злото, изкушенията и тъмнината, но не в онова 

същество, което сте създали във въображението си, а вътрешно, със самите себе си, където са си у 

дома слабостите, лошите наклонности и тъмнината. Защото хората обикнаха тъмнината повече от 

светлината. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 330 
Моят мир да бъде с вас! 

1 Възлюбени ученици, разпознайте Ме отново като Учителя, който търси душата ви, за да й 

даде нови наставления. 

2 Словото Ми се превръща в лечебен балсам сред вас и вие идвате в желанието си за този 

балсам. Цялото ти същество се укрепва и душата ти се успокоява от моето присъствие. Защото 

живеете във времена на горчивина и борба, защото където и да стъпите, усещате бодливите тръни. 

Но когато болката пронизва цялото ви същество, насочвате мислите си нагоре в желание към 

Учителя, за да проявите разбиране и отдаденост пред изпитанията. 

3 Още във Втората епоха ви обещах голяма утеха, за която не знаехте кога ще дойде. Тази 

велика утеха щеше да дойде във време, когато мирът се беше оттеглил от този свят, когато нямаше 

любов и милост в сърцата на хората; и ето, ето я обещаната утеха при вас! Тук ви обгръща 

топлината на Моя Божествен Дух ─ не само за тези, които Ме чуват чрез човешкия интелект, но и 

за Моите създания по целия свят! 

Позволявам ви да почувствате Моята топлина, Моята утеха и Моята сила в този момент ─ вие, 

които формирате Моето апостолство и сте Ме имали при себе си през Третата епоха и сте Ме 

чували чрез тези проявления. 

4 Бъдете благословени за вашата смелост, за вашето отдаване и духовно извисяване пред 

изпитанията, които ви изпратих, защото болката ви пречисти. Но не само болката трябва да те 

доведе до Моята правота, не само страданието трябва да придаде съвършенство на душата ти. 

Вярно е, че болката отмива душевните и чувствените петна, че в някои случаи е пречка, че е 

ограничение, че е повод за самоанализ, за покаяние, за разбиране на страданията на другите. Но 

възходящото развитие на душата, съвършенството на душата се постига чрез упражняване на 

любов и милосърдие. 

Така че позволете на болката да ви пречисти, когато дойде, никога не я призовавайте, оставете я 

да дойде, когато трябва да дойде при вас. Не търсете болка, търсете мир, търсете благополучие и 

радост, търсете ги за себе си и за другите, желайте ги за всички. Защото Аз съм Бог на мира, 

радостта и светлината. 

5 Аз съм Богът на надеждата и реализаторът на всички надежди, които са позволени на моите 

деца. Ако болката ви обзема, нека тя изпълни своята задача, но помнете, че за да се изкачите по 

стълбата на съвършенството, на духовното развитие, не трябва да се задоволявате с това да бъдете 

силни и предани в изпитанията, в болката. Също така трябва да мислите за страданията на ближния 

си, да изпитвате състрадание към другите и да обичате ближните си. Тогава душата ви ще е 

придобила заслуги, ще е преодоляла човешкия егоизъм, ще е победила самолюбието на телесната 

обвивка и ще се е развила нагоре като добър ученик на Божествения Учител. 

6 Кой от вас не желае истински мир в този свят? Кой от вас не копнее за царството на 

любовта, на добродетелта, на радостта в сърцето на всички хора? Но виждам, че сърцето ви е 

достигнало до истинско отдаване на болката, до голямо приемане сред изпитанията, и за това ви 

благославям. 

Но освен това ви насърчавам да се надявате на промяна в живота си: Не се отчайвайте, не 

мислете, че няма да изпитате в сърцата си или в сърцата на близките си мира, който в отминалите 

времена е изпълвал сърцата и пътищата на всички 

Осветени хора. За това сега ви наставлявам и ви подготвям да пречистите и подготвите полята и 

пътеките чрез праведните си дейности, чрез молитвите си, чрез мъдрите си съвети, научени от Мен, 

чрез духовните си дела ─ делата на любовта ─. По този начин вие подготвяте този свят и го 

правите достоен, за да може Царството на Отца отново да влезе в сърцата на Неговите деца. 

7 Не се примирявайте с това, че този свят завинаги ще бъде долина на сълзите. Искам вашата 

мисия да се изпълни и да се обнови, за да се обновят нациите, расите и народите и чрез това 

обновяване долината на сълзите да се превърне в долина на любовта и мира. Не съм ли предлагал 

на човечеството Небесното царство в минали времена? Нима не съм го донесъл с думите Си и с 

проявите Си? 
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8 И така, ученици, подгответе се, за да може силата на Духа да направи проломи, да отвори 

пътеки, да подготви пътища и да бъдете като предвестници на Моето идване по пътя на хората. Ще 

направя всичките ви произведения нови! 

Аз дадох на човека свобода на волята и му поверих планетата Земя. Дадох му власт и 

господство над всички природни царства, вещества и същества, за да може да създаде своя дом. 

От самото начало на човека, от самото начало на духовната душа, Аз се проявявам като закон на 

любовта и справедливостта, проявявам се по много начини - в заповеди, в правила за живот, в 

притчи. Направих от живота, от природата, истински и съвършен учебник, за да не се заблуждава 

човешката душа по криви пътеки, за да може човек винаги да намира пътя и да се учи от великата 

книга на живота, написана и създадена от Бога. 

Но сега дойде време, когато трябва да привлека вниманието на всички хора към Себе Си, и 

започнах с вас, "последните", бедните и смирените, за да ви направя апостоли на тази истина, 

пророци на събитията, които ще се случат, свидетели на Моето Трето пришествие. 

9 Моето учение е за всички и в този призив за възраждане на човечеството Аз ще установя 

справедливост и ще напомня на всички Мои деца за тяхната задача. Чрез тях ще направя всичко 

разрушено ново, всичко унизено ще направя достойно и ще положа основите на един нов живот в 

този свят. Ще премахна всичко безполезно и излишно, ще унищожа всичко вредно в живота на 

хората, ще се боря с всяка измама и порок, с арогантността, егоизма, лицемерието и ще покажа на 

човечеството още веднъж неизменния закон, закона на всички времена, вечния закон, който ви 

напомням още веднъж. Тогава наистина ще почувствате близостта на моето Царство, присъствието 

на Вселенския Отец. 

10 В теб и извън теб моето присъствие ще се усеща и разпознава с дълбоко уважение, с 

извисяване на душата, с истинска любов и почит. Щастливите дни на патриарсите ще се завърнат. 

Ще се върнат дните, когато семействата живееха заедно в любов в продължение на много години и 

само смъртта ги разделяше. Дните, когато великодушни и справедливи пълномощници 

управляваха народите на земята, също ще се върнат. Всичко това е в готовност и тези времена ще 

донесат светлина и голям напредък на човека, защото ще му оставя опита, светлината, 

възвишеността и всичко, което човечеството е пожънало в своите велики борби, падения, грешки и 

успехи по пътя на живота, като основа, като опит, като истинско познание за това кое е добро и кое 

е зло, кое е светлина и кое е мрак. И тогава, когато нивите са подготвени, ще дойдат великите 

сеячи, великите водачи, великите патриарси, добрите правителствени комисари и справедливите 

съдии. 

11 Щом тези души се появят сред хората с голяма светлина, човечеството, изненадано от 

тяхната сила, доброта и енергия, ще се запита: "Кои са тези? Дали Давид е този, който се е върнал 

на земята? Дали е Соломон? Илия ли е? Върнали ли са се пророците от ранните времена? Те ли са 

апостолите на Учителя от Втората епоха?" Така че хората ще се запитат. Но аз ще запазя тази 

тайна, докато всички вие не се върнете в отвъдното. Тогава ще можете да разберете с точност кои 

са били онези, които са дошли при вас през Третата епоха. 

12 Вие, които присъствате в този момент и чувате думите ми, кажете в най-съкровеното си 

сърце: "Няма да доживеем тези времена, няма да доживеем тези щастливи времена." Но Учителят 

ви заявява: Допускам, че въпреки че събитията, които ви предсказвам, са далечни, отвъд времето на 

сегашното ви съществуване, щастието, мирът и благополучието ще навлязат в сърцето ви, в 

сегашното ви съществуване, и това ще бъде като очакване на блаженството, на което човечеството 

ще се радва във времената на пълното развитие на спиритизма сред хората. 

Но кой или кои от вас могат да знаят дали Аз няма да ги изпратя да обитават този свят по това 

време, за да пожънат плодовете на вашето търпение, вашата твърдост и вашето отдаване на 

болката? Това ще се случи, когато се научите да проявявате любов и милосърдие сред 

благоденствието си ─ когато се научите да прославяте Отец в моментите на най-голямо щастие. 

Но тогава, когато сте обгърнати от атмосферата на блаженство и спокойствие, трябва да се 

обърнете към нуждаещите се. Тогава трябва да си спомняте за този, който страда. По този начин ще 

ви покажа, че можете да следвате Моите учения дори в дълбоко спокойствие, в благоденствие, и че 

когато болката почиства, любовта освещава. 
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13 Ето за какво ви подготвям сега, ученици, за новите времена, които ще дойдат. За да може 

Небесното царство да влезе в сърцето на моите деца, човек първо трябва да изпита моята 

справедливост, първо трябва да се пречисти до последното кътче на този свят и тогава, когато 

всичко е готово, моето царство ще бъде изцяло сред вас. Моето Царство започна да се приближава 

с идването на Вселенския ми лъч, който в тази Трета епоха се превърна в слово и живот сред вас, в 

човешки глас. 

14 Илия, като първопроходец на Светия Дух по всяко време, проправя пътя и пробужда хората. 

Той дойде, за да призове със звънеца си разпръснатите овце, така че всички те да се обединят в 

преградата и да чуят гласа на своя Господ. Това е подготовката за Царството на Отца, Небесното 

царство, което ще се приближава все повече към вас в този момент. 

15 Кой, който е чул гласа на Господ в този момент, не е почувствал поне малко мир в сърцето 

си? Кой не е получил капка балсам или малко утеха за своето страдание? Кой, който се е заблудил 

в пътищата на тъмнината, не е видял лъч светлина, проблясващ в Моето слово? Кой, който се е 

уморил от живота и е смятал, че няма право да съществува, не е открил в моята работа истинското 

оправдание за своето съществуване? 

16 Царството на Отца се е приближило до вас. Но това царство не се състои само от Царя, 

защото Цар без поданици не може да бъде Цар, и така Той е с всички свои 

Царството идва, за да се изяви: Той като Отец, а поданиците му като истински деца на Отца и като 

истински ваши братя и сестри. Това е Царството, което бях обещал ─ това е утехата, която бях 

приготвил за вас в тези времена, и с напредването на подготовката ви и с течение на времето Моето 

слово ще се сбъдне и Царството Ми ще се приближава все повече към вас. 

17 Илия прекосява цялата вселена духовно, сякаш в огнена колесница, оставяйки следа от 

любов ─ онази любов, която е огънят на Божия Дух, онази светлина, която осветява и просветлява, 

която прегръща, която стопля онези, които са студени по душа и сърце. Но ако Илия беше 

обиколил цялата вселена, щеше ли да пропусне да обиколи и народите на този свят? Не, нали. 

Светлината Му е била с всички, както и подготовката Му. Той е Търсач на пътища, затова 

пробужда душите, когато преминава през тях. Ако някои от тях все още не са се събудили, то е 

защото все още очакват новия призив на Илия като Пастир. Той, неуморимият, ще разтърси 

заспалите, потъналите в дълбок сън, докато не ги събуди. Но тези, които се пробуждат, отварят 

очите си и интуитивно усещат времето, в което живеят. Те усещат присъствието на Отца, 

значимостта на времето и душата им се оттегля от света, за да се свърже с техния Господ, да Го 

призове в самотата си, да Го призове, да Го привлече в собственото си сърце. 

Някои Го призовават като Отец, други като Учител, а останалите Го търсят и като Съдия. Но 

истина ви казвам, че всички ще се събудят, както и тези, които вече са го направили. Никой няма да 

остане нечут в молбата си, в издигането си, в молитвата си. Аз им говоря, предавам им Себе Си и 

ги подготвям. Но тъй като все още не са усъвършенствани и не са сигурни в диалога от дух към 

дух, те се съмняват в тази истина. 

18 Кои са тези, които премахват несигурността на онези, които започват да общуват духовно с 

моя Божествен Дух? Вие, които ще бъдете пионери, апостоли и пророци. Ще дойдете с увереното 

слово, с точните, ясни указания и безпрекословното свидетелство, че съм бил сред човечеството и 

че продължавам да присъствам и да съм вечен в душата на всички Мои деца, и ще им кажете също 

така перфектния начин да се приближат до Мен. Ще ги научиш на истинско духовно поклонение ─ 

как да постъпват справедливо в духовния и земния живот, и ще им представиш любовта, 

справедливостта и морала. 

19 Ако хората открият у вас големи дарби и поради това се чувстват по-нисши, нека знаят, че 

няма по-висши човешки същества. Може да има по-напреднали души, но по-висши няма. Истина 

ви казвам, там, в дома на праведните, много близо до Мен, има велики души. Това е целта, която 

показвам на всеки от вас. 

Искам в края на времената, когато те изчезнат, когато пътеките свършат за краката ви и 

стигнете до целта на този оазис на небесния мир, всички да сте равни на моята трапеза ─ равни в 

безкрайния и съвършен мир на моя дом, моето царство. Затова, когато мъжете ви се възхищават, 

ласкаят ви, завиждат ви, накарайте ги да разберат, че всички са еднакво надарени. 



U 330 

142 

Този ден ви разкривам, че всеки мъж или жена, които имат желание, могат да бъдат носители на 

дар, за да лекуват и предават светлината. Този ден ви заявявам, че всеки мъж или жена, по силата 

на ясновидство или духовно виждане, може да вижда отвъдното и бъдещето. 

20 Истина ви казвам: всеки мъж или жена, на каквато и възраст да са, ще могат да лекуват и да 

правят чудеса, ако имат любов и добра воля. Ако съм отбелязал сред вас онези, които ще имат 

дарбата да пророкуват, да лекуват, да предават гласовете на Отвъдното, да съветват и да водят 

множествата, то е защото исках да поверя на всеки от вас малка част от Моето дело. Но душите ви 

и човешките ви тела са създадени от Моята любов по начин, който е еднакъв за всички. Вие сте 

произлезли от един дух, а също и от една "плът". 

Но също така трябва да накарате хората да разберат, че те трябва да поемат само част от 

работата на Господ, но тази част не трябва да се определя от вас. Трябва само да ги подготвите с 

тези поучения, за да могат чрез съвестта си и моята милост да открият дара и задачата, поверени им 

от Отца. 

21 Сто четиридесет и четири хиляди са белязаните в тази Трета епоха. Това е легион от души, 

това е множество, което моята милост е отбелязала и избрала по всяко време от множеството души, 

за да им даде специална мисия, отговорност пред другите, а също и възможност за поправяне, за да 

ги подготви като водачи, апостоли, примери. 

Дванайсетте племена на Яков в онази Първа епоха бяха многобройни и надхвърляха сто 

четиридесет и четири хиляди, но въпреки това Моята воля беше да избера само този брой от този 

толкова многоброен народ за изпълнение на мисията в тази Трета епоха. На тях съм възложил 

мисията да пробудят човечеството, да го поведат по пътя на Светия Дух ─ този безкраен път, който 

ви доближава до Отца, който свързва душата на човека с висшите и с низшите светове ─ който 

сближава всички души, прави ги едно цяло и чрез символичния акт на "запечатването" ги прави 

истински братя и сестри и деца на Бога. 

22 Мнозина са белязани, но други ще бъдат изненадани по пътя на живота си и ще им се 

открие ─ било чрез моя Божествен Дух, било чрез вашето посредничество ─ че те принадлежат към 

числото на сто четиридесет и четирите хиляди. 

Знакът, който ви дадох и чийто брой е завършен, ще предизвика голямо разтърсване на вашата 

планета и това разтърсване, това събитие, ще дойде при вас много скоро. Когато това се случи и 

много от вас си спомнят тези думи, мислено ще коленичат пред Отца и ще кажат: "Господи, Ти ни 

запечата, сега сме обединени." 

23 "Горко, горко на цялото земно кълбо в този момент" - казва ви Отец в истината. Защото чрез 

това ще накарам хората да разберат, че се случва нещо свръхестествено, че се случва нещо отвъд 

силите на природата, отвъд човешката воля. Тогава най-голямата част от човечеството със страх ще 

се обърне към молитва и покаяние. 

24 Заради Божията милост и предсказаното от пророк Йоан е записано, че при достигането на 

кулминацията на Шестия печат избраните от Господа ще бъдат запечатани. Аз изпълних това, 

което беше записано и казано от пророка. Бъдете сигурни и във всичко, което ви казвам. Кой от вас 

не разбира какво казвам? Кой оставя учението, което давам на учениците Си, да мине 

безчувствено? 

25 Ограничих проявлението Си, опростих го, за да Се разбера от всички Мои деца. Не търсете 

Моето величие или Моята слава във външни дела, не търсете всичко в лицето на телата, чрез които 

се проявявам. Ако те придобият малко духовно преображение, малко промяна на формата, това е, 

защото са обладани от Моята благодат. Но търсете Ме в смисъла на Моето Слово, там ще Ме 

намерите. 

26 По този начин проявявам своя Вселенски лъч сред вас. Тя се превръща в балсам, учение, 

пророчество и освежаване на душата ви. Но светлината на Моя лъч се спуска към всички 

вероизповедания, към всички духовно-религиозни церемонии, които човечеството празнува. В този 

момент присъствам във всички сърца, събирам сълзите на хората, давам на сираците закрилата на 

Моята любов, галя децата с нежност, насърчавам сърцето на младежите, укрепвам възрастните в 

тяхната умора, придружавам самотните и изоставените, изцелявам болните, чувам дори последния 
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плач и скръб както на онези, които знаят как да просят и да се молят, така и на онези, които не 

знаят. Ако чуя и обидата на онзи, който богохулства в болката си, аз му прощавам невежеството. 

Аз съм с всички. Аз не се отделям от силния и не го унижавам. Не отхвърлям богатите, нито 

алчните, нито се отвръщам от егоистите. Напротив, Аз ги считам за деца, които са взели 

наследството си и са се отдалечили от Отца. В богатството си те Ме забравиха ─ забравиха, че Аз 

имам повече от тях и че един ден ще имат нужда от Мен. 

27 Днес те не призовават името Ми, не търсят Духа Ми, не Ме обичат, но Аз съм с тях. 

Вратите на Моето царство са винаги отворени за покаялите се, сърцето Ми е винаги отворено за 

"бедните". Защото в духовно отношение всички вие сте бедни ─ едни в материално богатство, а 

други в мизерия, макар че Аз винаги ви дарявам с Моите дарове и блага, за да ви направя богати и 

притежатели на истинските ценности, на истинските вечни блага. И понеже Аз съм с всички, о, 

народе Мой, защо и вие да не сте? 

Искам душата ви, издигната до отвъдното, да гледа по същия начин на всички ваши братя и 

сестри, така че от нивото, което душата ви достига в молитва и любов, да не правите разлика между 

вашите ближни според религиозни общности, секти, класи или раси ─ да гледате на всички с 

еднаква любов и да ги възприемате със същото братство и милосърдие; да не хулите култовете или 

формите на поклонение на другите, а още по-малко да се подигравате на фанатизма или 

идолопоклонничеството на вашите ближни. Защото тогава не бихте практикували Моето учение 

така, както Аз ви го преподавам. 

28 Аз дадох духовна свобода на душата още от първите времена. От момента, в който първите 

духовни същества излязоха от Моето сърце, Аз ги поставих на пътя на духовната свобода, а също 

така дадох свобода на мисълта на човека още от неговото начало. Кои са тези, които изковават 

веригите за душите? Кои са тези, които затварят и сплашват хора и души? Лошото духовенство и 

лошите духовни водачи на човечеството са тези, които се оставят да бъдат завладени от тъмнината 

и след това водят душата на човека по грешни пътища. 

Винаги съм предлагал Моя закон на любовта, но никога не съм го налагал. Никога не съм 

наказвал душа за това, че не Ме обича или че не се подчинява на Моя закон. Аз само го изпитвам, 

възпирам, наставлявам, докосвам и му предоставям средствата за спасение. Но аз никога не я 

наказвам, а още по-малко бих могъл да отмъстя за Себе си. В Божия дух, изпълнен с любов, 

отмъщението няма място. 

29 Затова, народе мой, не изисквайте от всички хора да мислят и вярват като вас. Никога не 

трябва да осъждате хората, не трябва да осъждате или да наказвате този, който не ви слуша, който 

не приема вашите предложения, вашето учение или вашия съвет. Трябва да гледате на всички свои 

ближни със същото дълбоко уважение и с истинска духовна любов към ближния. Тогава ще 

научите, че в религиозната си практика, в учението си, в пътя си всеки е достигнал до мястото, до 

което духовната му способност му е дала право; а до мястото, където виждате хората, ги е довело 

собственото им развитие. 

30 Вие трябва да предлагате само спиритизъм - третото послание на Бога към човека. Защото 

първото послание е от Отца на Синай, второто е от Христос, а третото е от Светия Дух. Но в това 

трето послание са обединени всички закони, заповеди и завещания, които Бог е завещал на своите 

деца. 

31 Донесете това богато и красиво послание на цялото човечество и го поднесете с любов. Ако 

го направите, ще видите как семето ви покълва в сърцата в смирение, в онази тишина, в която 

покълва семето на земята. По същия начин и душата ви ще разцъфне и ще се зарадва безкрайно, 

когато види, че семето на Отец никога не умира, когато е добре посято. 

32 Подготвям ви, така че скоро да бъдете истинските сеячи и добрите апостоли, които носят 

семената на моята милост на своите ближни. В момента ви подготвям за времето след 

заминаването на Словото Ми, така че тогава да няма хаос сред вас, да няма плач, да няма 

несигурност или дезориентация в душата ви. 

33 Казах ви, че не всички общности са подготвени, защото не знаят как да се събудят в 

последните мигове. Но всички онези, които наистина се подготвят, ще останат като отговорни да 

помагат на другите общности в техните изпитания, които, когато не чуят повече Словото ми, ще се 
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отчаят ─ които в болката си, когато не видят повече пратениците на Словото на Учителя на 

трапезата, на която са се хранили толкова дълго, ще пролеят сълзи и ще се разколебаят във вярата 

си. 

34 Вие ще бъдете съветници, силни като стълбове, така че покривите на израилевите домове да 

не паднат. Искам да бъдете като глас, който утешава, като хвалебствена песен, както бяхте в онези 

първи дни, когато прекосихте пустинята в желанието си да стигнете до Обетованата земя, когато 

жените свиреха на лирите си, за да окуражат и утешат мъжете и да зарадват сърцето на децата по 

трудния път ─ когато войниците се чувстваха изтощени от битката, когато стъпалата на краката им 

бяха загрубели от трудния път. Тогава хвалебствените песни на жените на Израил отекнаха в 

стаята, освежиха сърцето на мъжете и направиха скитанията по-леки. 

35 Така и в моментите на мълчание, на отдаденост и размисъл, когато те са прекъсвани от 

плач, от отчаяние, от копнеж лъчът на Отца да се върне още веднъж при гласоподавателите, ще 

кажете с думите си като хвалебствен химн, като глас, изпълнен с утеха: "Не сме изоставени, 

Учителят е сред нас, Той остана в сърцата ни завинаги", и гласът на ясновидците ще ви ободри. 

Това ще бъде времето на пророците, когато техните верни свидетелства ще отекнат в сърцата на 

хората като глашатаи, които наистина ще обявят предстоящите събития като свидетелство, че Отец 

и Неговото Царство са по-близо, отколкото са били през това време на моето проявление. 

36 Кратко е вече времето на Моето пребиваване сред вас в тази форма и Аз вече ви подготвям 

за някои дарове на благодатта, които ще ви дам през последните дни на 1950 г. 

37 Вие, носители на глас, не си мислете дори сега, че този от вас, който получи лъча ми за 

последен път и произнесе последната ми дума, ще бъде най-щастливият и изпълнен с моята 

благодат сред вас ─ не мислете така. 

Аз ще се изявя чрез един от вас на всяко от последните Си поучения, ще сляза до всеки от 

умовете ви. С цялата Си благодат ще оставя в душата и в сърцето ви спомена за последния път, 

когато се изявих чрез всеки от вас. Ще бъде като целувка, като усещане, което душата ти никога 

няма да може да изтрие. Защото вие сте тези, които Ми служеха ─ инструментите, чрез които Аз 

говорих на света в това време, и Аз ще ви дам Моята ласка и Моята благословия, ще ви 

придружавам през целия ви житейски път и ще ви чакам до онзи ден или момент, когато ще бъдете 

от дясната Ми страна завинаги. 

38 За вас, носителите на дарове, които сте били отворена врата за моя духовен свят, аз също ще 

направя така, че моята благодат и благодатта на тези благословени същества да останат отпечатани 

в сърцата ви завинаги. 

Моят духовен свят също ще се изяви за последен път чрез своите покровители и закрилници, 

оставяйки след себе си като последно послание съвет от любов, съвет, изпълнен със сърдечност и 

светлина, както и свидетелство и потвърждение, че всеки от тези духове-покровители ще продължи 

да бди над стъпките на своите братя и сестри на земята и че нито Отец, нито духовният свят ще се 

разделят с този любим народ. 

39 Онези, които са имали задачата на църковни водачи, и всички, които са чули моите учения и 

ги следват, обичайки и прощавайки на своите ближни, ще имат над душите и телата си благодатта 

и насърчението на Учителя да продължат. Защото техният глас ще бъде силен след моето 

заминаване, глас, изпълнен с живот, слово, изпълнено със съдържание и сила. 

Всичките им дарби ще бъдат съживени в последните "мигове". Всеки от тях ще се превърне в 

душа, превърната във факел от светлина, и всички тези факли ще предшестват хората, за да не се 

заблудят. Защото те ще продължат да бъдат духовни пазители на хората по време на вътрешното 

съзерцание, а след това и по време на битката, за да ги избавят от примките на робството, капаните, 

съблазнителните засади в търсене на всички препятствия и да продължат да водят верните към 

местата за събиране ─ към благословената преграда на духовното единение, единението на 

идеалите и решенията, единението в послушанието и в изпълнението на задачите, поверени им от 

Мен. 

40 На ясновидците казвам: Ще имате видения, изпълнени със слава, каквито не сте имали 

никога досега ─ предвестници на вашите откровения, които ще разгърнете и получите в идните 

времена. Защото със сигурност тези пророци още не са достигнали висотата, която трябва да 
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достигнат ─ нито очите им са видели всичко, което трябва да видят, нито устните им са изрекли 

всичко, което трябва да пророкуват. Но пречистването, което ще постигнат ─ ръководени от 

съвестта си ─ ще бъде толкова ефективно, че никога няма да има лъжа или тъмнина в душите им 

или на устните им. Винаги ще знаят как да различават истинското вдъхновение от фалшивото и 

съблазнителното. Те ще знаят как да приемат от милосърдието на Отца това, което Той им предава 

като послание за човечеството. 

41 Моите "златни пера", чиито ръце бяха неуморни в тези времена, ще продължат да записват 

свидетелствата на пророците, ще продължат да записват собственото си вдъхновение, а също и 

словото на вдъхновените ─ онези, които ще се появят като учители сред хората. 

42 Няма да забравя и моите "стълбове" ─ онези сърца, които по същия начин накараха хората 

да вървят по пътя на вътрешното събиране, високото уважение и духовното извисяване. И единият, 

и другият са били като капитани под командването на генерал. Те бяха като Мойсей или Исус 

Навин в пустинята, подкрепяни от племето на Юда ─ онова племе, в което Макавеите бяха велики 

военачалници, непобедими воини, които разбиваха проломи в града, събаряха стени и властваха 

над цели народи, защото имаха зад гърба си народа на Господ, който трябваше да получи 

Обетованата земя като наследство. Такива сравнения прави Учителят с вас, о, "стълбове"! 

43 А хората, съставени от ученици, също ще изпитат голямо блаженство в последните мигове и 

ще получат велики поучения от Учителя. Сред големите дарове на благодатта, които ви поверявам, 

о, хора, е да ви дам възможност в края на 1950 г. да общувате за последен път с духовния свят, с 

ангелите пазители, съветниците или лечебните същества, а също и с онези души, които са били 

ваши родители, деца, братя, сестри, приятели или роднини на земята. Ще ти дам възможност да ги 

чуеш за последен път материализирани, очовечени, и в това общуване да получиш ласката, 

духовната прегръдка, съвета, изпълнен със светлина, гласа на надеждата, който ти казва: "Върви по 

пътя си, докато всички се обединим в дома Господен." 

44 Така че дори сега ви подготвям с любов, с нежност, усъвършенствам вкусовете ви, 

омекотявам сърцето ви, така че тези моменти с вас да бъдат възможност за сближаване, за 

помирение, за прошка помежду ви; така че коварството, злите погледи, двуострите мечове, които 

са оставили дълбоки рани в сърцата ви, да бъдат прибрани в ножницата и всичко това да бъде 

заличено от истинската любов, от прошката между братята и сестрите; така че когато очите ви 

проливат сълзи в тези моменти, сълзите ви да бъдат от истинска любов и да извират повече от 

извора на високите чувства на душата ви, отколкото от очите ви. Когато телесните ви ръце се 

преплетат, те ще бъдат повече от ръцете на тялото ви, те ще бъдат връзките на душите ви ─ 

връзките на любовта, с които съм свързал всички души на земното кълбо, и в този момент всички 

вие ще се признаете в Моя Закон. Тогава, когато словото ми свърши, когато гласът на Учителя 

прозвучи само като далечно ехо в безкрая, тази любов, тази ваша близка прегръдка ще бъде 

топлината, ще бъде утехата, ще бъде другарството, с което ще се поддържате един друг в 

странстванията си, и чрез тази любов, чрез това милосърдие помежду си ще съзрете светилището, 

за което ви моля ─ този храм, в който искам да живея и в който съм видян, чут и почувстван от вас 

─ този храм, в който светът ще влезе по Моята воля, за да Ме почувства, да Ме види, да Ме 

обожава и да Ме обича за вечни времена чрез спиритизма, който е посланието, което Светият Дух 

изпраща на света чрез вашия интелект. 

45 Също така трябва да отидете при децата, младежите и възрастните хора с духовното си 

послание. Не виждайте повече граници и не казвайте повече: "Отче мой, излей се върху моя 

народ". Не казвайте повече: "Господи, освободи народите". Кажете Ми сега: "Отче, благослови 

нашите ближни, прости на всички, които обиждаме." 

Вече не гледайте на националностите, не ги споменавайте в молитвите си. Издигнете се нагоре 

и когато се обедините с ангелите ─ с онези, които винаги се застъпват и молят за всичко, тогава 

излейте мира на душата си и върху всички свои ближни. Тогава ще видите как расите започват 

отново да се обединяват в една. Езиците, които са ви разделяли, постепенно ще станат известни на 

онези, които не са ги познавали.  

Кастите и клановете ще изчезнат и ще бъдат заменени от смирение и разбиране. Тези, които са 

високо, ще се спуснат ─ победени от изпитанията ─ към онези, които са смятали за ниски, а онези, 
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които са били долу, ще се издигнат, за да достигнат височината на онези, които са били горе. 

Защото това е времето на възмездието и в това възмездие е моята Божествена справедливост, която 

е съвършена. Във всяка настояща душа ще бъдат моите везни, които ще претеглят вашите 

делата се претеглят. Затова ви казвам: Аз съм Онзи, който умее да съди и да ръководи съвършено, и 

само Аз мога да проникна в тайната на всеки живот, на всяка съдба. 

46 Гледайте и се молете, за да може мирът на Моя Божествен Дух да слезе над целия свят. 

Моят мир да бъде с вас! 



U 331 

147 

Инструкция 331 
1 Който се съмнява в това проявление чрез човешкия интелект, се държи така, сякаш отрича 

своето превъзходство над останалите същества ─ сякаш отрича собствения си дух и не иска да 

осъзнае духовното и интелектуалното ниво, което е достигнал чрез безкрайни изпитания, 

страдания и борби. 

2 Да отричаш, че Аз се опознавам чрез твоя интелект или дух, означава да отричаш себе си и 

да се поставяш на мястото на низшите същества. 

3 Кой не знае, че човек е Божие дете? Кой не знае, че има душа в себе си? Защо тогава да не 

вярваме, че между Отец и Неговите деца трябва да има един или повече начини за общуване 

помежду им? 

4 Тъй като съм интелект, се обръщам към вас с помощта на вашия интелект; тъй като съм дух, 

се обръщам към вашия дух. Но как онези, които отричат Моето проявление, ще разберат и приемат 

тази истина, ако никога не са искали да Ме разглеждат и разпознават като дух? Те са развили в 

сърцата си много погрешни идеи, като например тази, че Аз съм божествено Същество с човешка 

форма, което трябва да бъде символизирано от символи и образи, за да влезе в контакт с Мен чрез 

тях. 

5 С течение на вековете хората, които са Ме търсили по този начин, са свикнали с 

безмълвието на своите образи и скулптури, пред които се молят и извършват обреди, и в сърцата 

им окончателно се е оформило схващането, че никой не е достоен да види, чуе или почувства Бога. 

Като казват, че съм безкрайно висока, за да се приближа до мъжете, те вярват, че ми отдават 

възхитителна почит. Но те грешат, защото всеки, който твърди, че Аз съм твърде велик, за да се 

занимавам с такива малки същества като човека, е невежа, който отрича най-прекрасното нещо, 

което Моят Дух ви е открил: смирението. 

6 Ако вярвате в Христос, ако твърдите, че сте християни, не бива да се занимавате с такива 

безсмислени идеи като тази да мислите, че не сте достойни за подхода на вашия Господ. Нима сте 

забравили, че християнската ви вяра се основава на това доказателство за божествена любов, 

когато Божието "Слово" стана човек? Какъв по-осезаем и по-човешки подход би могъл да отговори 

на разбирането на грешните и плътски хора с помрачени души и слаби умове от този, при който им 

позволявам да чуят Моя божествен глас, превърнат в човешко слово? 

7 Това беше най-голямото доказателство за любов, смирение и състрадание към хората, което 

запечатах с кръв, за да остане винаги пред очите ви, че никой не е недостоен за Мен, тъй като 

именно заради тези, които бяха най-загубени в калта, в мрака и в пороците, позволих на Словото 

Ми да стане човек и да пролее кръвта на Моята кръв. 

8 Защо тогава онези, които вярват във всичко това, сега отричат моето присъствие и 

проявление? Защо се опитват да твърдят, че това е невъзможно, защото Бог е безкраен, а човекът е 

твърде нисък, твърде незначителен и недостоен? Истина ви казвам: който отрича Моето 

проявление в този момент, отрича и Моето присъствие в света във Второто време, а също така 

отрича Моята любов и Моето смирение. 

9 Естествено е вие, грешниците, да се чувствате далеч от Мен в греха си. От друга страна, аз 

чувствам, че колкото повече прегрешения извършвате и колкото повече петните душата си, 

толкова по-необходимо е да се обърна към вас, за да ви дам светлина, да ви достигна, за да ви 

излекувам и спася. 

10 Знаех, че когато отново стана известен на децата Си, мнозина щяха да се отрекат от Мен, и 

затова обявих завръщането Си още тогава, но в същото време дадох да се разбере, че присъствието 

Ми тогава ще бъде духовно. Но ако се съмнявате в това, потвърдете го със свидетелството на онези 

четирима ученици, които записаха думите Ми в Евангелията. 

11 Защо трябваше да се върна в света като човек и отново да проливам кръвта Си? Все едно да 

смятам, че моята работа и жертвена смърт от онова време са безплодни, и все едно да смятам, че 

човечеството изобщо не се е развило духовно от тогава до сега. 

12 Знаех, че въпреки тогавашния ви материализъм, трябва да открия в сърцевината на вашето 

същество една развита душа, и поради тази причина сега моето провъзгласяване е духовно. 
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13 Тук съм в Духа, изпращам ви Словото Си от светлия "облак" и го очовечавам чрез тези 

говорители ─ като подготвително указание за проявлението, до което всички ще стигнете: диалогът 

на духа с духа. 

14 Донесох ви това послание, преведено на човешки език от устните на моите гласоподаватели, 

за да можете по-късно, когато словото ми се уталожи и вие отделите необходимото време да го 

изучите и разберете из основи, да излезете като пратеници на добри новини, за да споделите моето 

откровение с ближните си. 

15 Освен това послание, аз директно изпратих на хората светлина, която достигна до 

сърцевината на тяхното същество и постепенно освети сърцата и умовете им. 

16 Когато моето послание достигне до света чрез вас, ще откриете, че нивите наистина са били 

подготвени. 

17 Да, ученици, сега е времето, когато хората, без да го осъзнават, се замислят за духовното си 

бъдеще, разбират какво е божественото откровение, а също и директно осъзнават каква е тяхната 

задача. По този начин, размишлявайки във вътрешната тишина на сърцата си, те достигат до 

разбирането на много истини. 

18 Така в съзнанието на мнозина се е появила светлина, те все повече отхвърлят религиозния 

фанатизъм, а идолопоклонничеството губи все повече сила в сърцата им. 

19 Без да го осъзнават, те все повече разчистват пътя към одухотворяване. Непознатата 

смелост, вярата и висшата сила им помагат да преодолеят страховете и предразсъдъците и 

доколкото волята им става по-силна, разсъжденията им стават по-сигурни, по-ясни и по-точни. 

20 Вижте как светлината на истината, предавана от душа на душа, достига до хората. Кой би 

могъл да попречи на разпространението на тази светлина, която не може да се види със земни очи? 

21 Същността и истината, които ви доведох до знанието в Моите откровения от минали 

времена, не можеха да се изгубят в забравените книги, в които беше записано Моето Слово, нито 

пък смисълът им можеше да се изгуби поради факта, че са претърпели промени от страна на 

хората. Истината е над цялата човешка бедност и се разкрива във всеки един момент. Но нейната 

светлина се вижда по-ясно, когато човекът е достигнал до момента, в който прави нова, решителна 

и категорична крачка по пътя на своето развитие. 

22 Символите, притчите и алегориите, чрез които са били разкрити тайните на духовния живот 

в по-ранните епохи, ще бъдат разбрани в настоящата епоха, когато светлината на дългия духовен 

опит ще помогне на всички вас да тълкувате правилно Закона, Учението, Пророчеството, 

Откровението и Обещанията. 

23 Моето послание пада като плодоносен дъжд върху душата ви, в която съм вложил 

божественото семе на любовта. Днес е денят, който посвещавате на това да си починете от земния 

труд и да дадете възможност на душата си да се моли и размишлява в мир, като по този начин се 

подготвите да чуете Моето Слово, което е хлябът на вечния живот за вашата душа. 

24 Моята работа, възлюбени хора, има за цел да изпълни душата ви със светлина, като я научи 

да живее в по-висши светове. 

25 Искам да ви направя Мои ученици, за да се научите да Ме чувствате като деца, които са от 

Моя Дух. Защо да не усещате присъствието Ми в себе си, след като сте създадени от Моята 

същност, част от Мен? Вие не Ме чувствате, защото не го осъзнавате, защото ви липсва духовност 

и подготовка, и колкото и знаци и усещания да получавате, вие ги обяснявате с материални 

причини. Ето защо ви казвам, че макар да съм с вас, вие не усещате присъствието Ми. 

26 Сега ви казвам: Не е ли естествено да Ме усещаш в същността си, тъй като си част от Мен? 

Не е ли редно, като се има предвид това, твоят дух в крайна сметка да се слее с Моя? Аз ви 

разкривам истинското величие, което трябва да има всеки човек, защото вие сте се заблудили и сте 

станали духовно по-малки в желанието си да бъдете велики на земята! 

27 От една страна, вие придавате на материалните ценности по-голямо значение, отколкото те 

притежават, от друга страна, не искате да знаете нищо и любовта ви към света е станала толкова 

голяма, че дори се стремите колкото е възможно повече да отричате всичко, което се отнася до 

духовното, защото смятате, че това знание противоречи на вашия напредък на земята. 
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28 Казвам ви, че познанието за духовното не пречи на прогреса на хората нито по отношение 

на морала, нито на науката за него. Напротив, тази светлина разкрива на хората безкрайно 

богатство от знания, които засега са непознати за неговата наука. 

29 Докато човек отказва да се изкачи по стълбата на одухотворяването, той няма да може да се 

доближи до истинската слава, която ще му даде тук, в лоното на неговия Отец, върховното щастие 

да бъде дете на Бога ─ достойно дете на Моя Дух, по силата на неговата любов, възвишеност и 

познание. 

30 Искате ли да Ме почувствате, о, хора? Тогава бъди послушен и смирен и повече не Ме моли 

да бъда с теб. Бъдете доволни да очаквате момента, в който Моята воля ще ви се изяви. 

31 Аз ви карам да усещате Моето присъствие чрез това проявление посредством човешкия 

интелект. Трябва обаче да ви кажа, че не сте получили това проявление заради заслуги, а че това е 

Моята милост, породена от любов, която имам към вас и която Ме накара да се приближа до вас, за 

да направя присъствието Си осезаемо за вас. 

32 Знаех, че ще имате голяма нужда от Моите послания, че в душата ви гладът и жаждата за 

Моята светлина вече са много големи, че сте готови да се втурнете към призива от Мен. Защото 

страданията на земята ви бяха пречистили и вие бяхте станали чувствителни. Ето защо Аз се 

поставих при вас в тази форма и ви дадох да разберете, че това послание ще бъде само подготовка 

за времето, когато ще трябва да Ме търсите от дух на дух. Тогава вече не Моята милост ще бъде 

тази, която ще ви подтикне да се изявите, а вашето духовно извисяване. Тогава вече няма да бъдете 

парии, слепи или безчувствени към духовното, а ще направите всичко възможно с пълно съзнание 

и абсолютна вяра в това, което диалогът между духовете означава за вас, за да заслужите тази 

благодат. 

33 Тогава вече ще имате светлината, от която се нуждаете, за да позволите на Духа Ми да се 

прояви чрез вас и да усетите присъствието Ми във вашите мисли, думи и дела. 

34 Днес вие сте като пилигрими, които са се лутали дълго време. Но през това време Моята 

силна камбана ви повика. Вие дойдохте отчасти набързо при източника на благодатта, а Аз се 

радвам да приема Моите "работници" и да видя, че този народ напредва духовно стъпка по стъпка, 

показвайки Ми любовта си към ближния. Ти беше като твърда скала, но длетото на Моето Слово 

обработваше сърцето ти, за да го превърне в светилище. 

35 От Книгата на живота ви давам да разберете още една страница, за да имате повече 

светлина и Словото Ми да разцъфти в сърцата ви. Нося съкровище от духовна милост за онези, 

които се смятат за нуждаещи се. 

36 Превърнахте този земен рай в долина от сълзи. Поверих ти я като Едемската градина, за да 

може душата ти, заедно с тялото, да пирува с всичко, което твоят Отец е приготвил за благото на 

човешкото същество, да се наслаждаваш на сладките й плодове и така да бъдеш в духовна 

хармония с твоя Отец със сърце, изпълнено с наслада. 

37 Благословени са онези, които в лицето на Новата зора са се освободили от тъмните си сенки 

и са Ме благословили. Аз ви донесох същността на живота и светлината в Моето Слово и ви 

извадих от тъмнината, за да можете да стоите твърдо по пътя, който съм направил за вас. 

38 Вие сте Моите работници, на които съм поверил грижата за семето, което по-късно трябва 

да поникне. Поверих ти могъщото дърво, пълно с листа, за да може пътникът да си почине в 

сянката му. Но бурите са го лишили от листата му, защото сте били изненадани от изкушението, 

когато сте спали. Листата, които бурите откъснаха от това дърво, Моята милост събира и Аз 

създавам от тях отново листата на клоните му. 

39 Дадох ви плодовете на това дърво и вие се насладихте на безкрайната сладост на моята 

божествена любов. Някои от Моите работници се издигнаха като господари и изоставиха дървото, 

което им бях поверил. Но аз ще продължа да се грижа за него, защото много хора ще дойдат под 

листата му, за да почиват и да се хранят с плодовете му. 

40 Блажени са онези, които са останали силни във всички времена и при всички изпитания и 

които са довели множествата при Мен. Укрепвам ги, просвещавам ги и ги защитавам с духовната 

си мантия от безпощадността на времето. Отстранявам чашата на страданието от устните им, за да 

може народът Ми всеки ден да се освежава с Моето слово. 
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41 Мнозина ще дойдат на дълги опашки, жадувайки за щедростта на моя Отец и желаейки от 

дървото плодовете на живота, чиято сладост трябва да познаят. Очаквам в тях моите избраници, 

болните и нуждаещите се. 

Илия ще Ми ги представи: Те са изстрадалите сърца и потиснатите души, които винаги са 

изпразвали много горчива чаша, без да намерят утеха. Но нито времената, нито бурите ще успеят 

да унищожат дървото, в листата му винаги ще има сок и плодовете му ще се умножават. 

42 Отстраних от слугите си тъмнината, самозаблудата, подготвих сърцата им с божествената 

си любов и поставих в тях мира на Моя Дух. Показах им закона Си и белотата на делото Си, за да 

бдят за своята непорочност и чистота. 

43 Мнозина ще се поставят в ролята на съдии и ще отричат целостта на Моето дело и 

проявлението на Моя Дух чрез човешкия интелект. Но Аз съм Могъщият, Пътят и Светлината, и 

винаги, когато е било по Моята воля, съм протягал Милостта Си като жезъл, с който човечеството 

да се крепи. 

44 Аз съм Този, Който съживява душата и тялото ти, и когато си с Мен, болката се премахва от 

теб и ти усещаш нежността на Моята любов в дъното на сърцето си. Това е и моментът, в който 

съвестта ви призовава да си дадете сметка и ви кара да се срамувате, че сте живели в грях и не сте 

изпълнили вярно мисията си. 

45 Разкрих ви пътя към одухотворяването, за да можете всеки ден да се освобождавате от 

материализма, за да бъдете онези, които служат на моята Божественост ─ готови да осъществят 

диалога на духа с духа. 

46 Някои скръбни сърца Ми казват: "Отче, кога ще спрат войните, както обявиха Твоите 

пророци?" И в отговор ви казвам, че времето на мира е посочено от Моя Божествен пръст. 

Когато се одухотворите, ще бъдете като прозрачно огледало и всеки, който ви види така 

подготвени, ще трябва да ви пита и още с първите думи, които ще излязат от устните ви, ще получи 

любовта, която идва от дъното на сърцето ви. И тогава ще ви признаят за Мои ученици и ще ви 

слушат, без да се уморяват. Това ще бъде началото на времето на мира. 

47 Пазете дрехата на душата си, за да не се изцапа, за да бъде винаги бяла, за да бъдете 

уважавани и почитани от ближните си. Тялото ви е нетрайно, но душата ви принадлежи на 

вечността. Затова трябва да използвате даровете, които съм ви поверил, за да можете да живеете 

във вечния дом. 

48 Колко благословено е Моето проявление за теб, когато Ме разбираш, когато сърцето ти е 

като отворена книга, в която Моето Слово остава записано, за да го изучаваш и практикуваш, за да 

можеш да даваш пример за смирение и кротост. 

Повдигни и укрепи онзи, когото намериш уморен и изтощен по пътя, не му отказвай това, за 

което моли, защото ти поверих милост. Блажен е онзи, който се разделя с това, което носи в 

пътната си чанта, защото ползата, която прави на брата си, ще му се върне многократно. Душата ви 

е собственик на духовно съкровище, което е неизчерпаемо всеки ден. 

49 Бъдете като добър земеделец, който се грижи за семето в полето ─ семе, което благодарение 

на усилията на човека разцъфтява материално и дава плод. Този, който с вяра и надежда се захваща 

с оръдията на труда, разорава земята, освобождава посевите от плевели и се надява, че дъждовете 

ще ги накарат да разцъфнат и да дадат изобилен плод за храна на човечеството. 

50 Аз се изявих сред вас в изпълнение на обещанието си. Моята любов определи време, така че 

времето до тази проява да се съкрати. Докато някои вярват, други се съмняват. Но какво ще 

направи Отец пред тези, които не са Го познали? Болката ще се върне, за да пречисти злия ви ум, а 

плевелите, които са се размножили, ще бъдат унищожени отново. 

51 Разбери, Израел, че ти си този, който е отговорен за моята работа. Почувствайте болката на 

онези, които страдат и плачат в робство в тези страни. Те се надяват, че Моята мощна милост може 

да ги освободи и да им даде мир. Невинните деца плачат и са беззащитни по пътищата, старците са 

подигравани, а девойките - съблазнявани, и така някой отнема основата на чуждото съществуване 

без съжаление и без угризения. 

52 Израел, Аз съм те подготвил да градиш, да даваш мир и надежда на човечеството, да му 

показваш вратата към спасението. 
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Инструкция 332 
Моят мир да бъде с вас! 

1 Срещам ви в молитва, възлюбени ученици, с душата ви, която иска мира на този свят. Това 

е, на което съм ви учил ─ това е, което ви разкрих още веднъж: вие сте пратениците на мира, 

носителите на този благословен дар в това време, когато той е изчезнал от тази планета, защото 

човешкото сърце го отхвърля и в него влизат само несигурността, омразата, задъханият живот и 

безпокойството. 

Като пратеници на мира и тъй като физически не можете да отидете на всички места, пътища и 

региони на земята, за да донесете това божествено послание, Аз научих душата ви да се издига, да 

предава чрез духовна молитва, за да може да обсипва с блаженство, благодеяние и благословии 

всички ваши ближни. 

2 В Моите учения съм ви казвал, че не трябва да Ме молите за определени народи, а за целия 

свят, за всички ваши ближни, без оглед на раси, националности или обществени класи, а вашата 

възвишена душа, която за кратко време се намира във Високата отвъдна земя, ще вижда оттам само 

голямото универсално семейство на Отца, ще гледа страданията, нещастието, болката на всички и 

за тях ще Ме молите. Оттам можете да видите онези същества, които са по-висши от вас в по-

висшите духовни светове, и да ги помолите за помощ, точно както съм ви учил да призовавате с 

уважение духовния свят, за да получите вдъхновение и защита от него. По този начин, о, ученици, 

ще обичате с всеобхватна любов. 

3 Хората казват, че във Втората епоха Христос е учил на любов един към друг без разлика на 

раса. Но в това трето време ви казвам: Аз, както и Христос, ви научих на всеобхватна любов през 

Втората епоха. Но аз трябваше да започна да ви уча на любов помежду ви като човешки същества, 

за да можете, когато дойде времето, да се обичате с духовна любов, вече не само без разлика на 

раси, но и без разлика на светове. 

Искам душата ви да включва всичко в тази любов, на която ви уча сега ─ да обичате всички 

създания, обичайки вашия Отец ─ да обичате един друг във вашия свят с атом от любовта, с която 

Отец ви обича ─ да обичате всичко, създадено от Мен, да не сте безразлични и да не отхвърляте 

това, което съм ви завещал и поверил. 

4 Човекът не винаги тълкува правилно моите учения. Никога не съм ви учил да пренебрегвате 

или да се въздържате да се наслаждавате на добрите плодове, които моите закони одобряват и 

позволяват. Учех само, че не бива да се стремите, а още по-малко да обичате ненужното, 

излишното; че не бива да се възползвате от нетрайното, незаконното, както от плодовете, които са 

полезни за душата и тялото. Но всичко, което е позволено за душата или сърцето и му служи добре, 

Аз ви препоръчвам, защото е в рамките на Моите закони. 

5 Дадох ви още едно указание: Душата ви трябва да знае как да се отърве от тялото си, когато 

настъпи моментът да си спомни за него ─ когато душата ви трябва да прекрачи прага на отвъдното, 

тя трябва да знае как да се откаже от връзката си със земята. Но истина ви казвам: След като 

душата се откъсне от тялото, тя не става сляпа за земните блага. Напротив ─ казва ти Учителят, 

тогава позволявам на душата ти да придобие по-голямо познание, така че да се възхищава още 

повече на творенията, да вникне още повече в смисъла на живота, да започне да обхваща всичко с 

духовните си криле, така че погледът й да надхвърли онези хоризонти, които на земята са били 

като граници за нейния интелект. Тогава то започва да обича истински Отец и божественото 

творение с истинска универсална любов. Тогава за душата изчезва всяко човешко положение, клан 

или социална класа. Тогава то вече не обича само тези, които са му принадлежали като земно 

семейство, а започва да обича всички свои ближни с духовна любов. Това е любовта, на която съм 

ви учил през цялото време. 

Ако обаче сред вас има ученици, които са Ме чували малко през това време и затова се 

страхуват, че не могат да се справят с делото Ми, нито да го разберат, и затова завиждат на онези, 

които са Ме чували често, които са получавали Словото Ми често през това време, Аз им казвам 

истината: Не се смущавайте! Дали учениците са Ме чували често или малко, не означава нищо. 
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Защото един миг на просветление може да е достатъчен, за да се преобрази душата ви в този миг и 

да се превърне в майстор, неизчерпаем източник на любов и вдъхновение. 

6 Приемете това Мое Слово като утеха и се доверете на него ─ вие, които сте Ме чували 

малко! Защото наистина ви казвам: Ще срещнете по пътя си онези, които не са Ме чували нито 

веднъж през тази Трета епоха, и ще видите как сред тях се появяват великите апостоли на 

спиритизма, великите интуитивни пророци, великите вдъхновители. Ще видите как даровете на 

Светия дух се проявяват сред хората и се разгръщат чрез интуицията. Ще видите хора, които 

общуват от дух на дух, и тогава ще си кажете: "Какъв късмет имаме ние, които сме успели да чуем 

Учителя поне малко, защото тези хора никога не са Го чували чрез човешката способност за 

разбиране." 

7 Не си ли спомняш, че Марк, макар и да не беше сред дванадесетте ми избраници, беше 

велик апостол на моето учение? Детето апостол, което знаеше как да съхрани в сърцето си 

учението на Божествения Учител, за да го напише на хартия и да го остави на човечеството като 

Златна книга. В детството си той Ме чуваше в земната си невинност, но позволи на ръката на 

Учителя да напише Божественото послание в сърцето му. Не си ли спомняте, че Павел, макар и да 

не беше чул Божествения Учител нито веднъж, се обърна. Въпреки че беше гонител на моите 

апостоли, той ме обикна и се издигна вътрешно, докато стана един от големите войници в моето 

учение. 

8 Същото ще се случи и в тази Трета епоха. Също така ще ви оставя книга, написана отвън с 

материални букви, а отвътре осветена от светлината на Светия Дух, за да можете да пиете от този 

източник ─ така че чрез моите учения да придобиете сила и духовна светлина за голямата борба, 

която ви очаква. Защото всички вие ще имате еднаква степен на подготовка, на сила и на духовно 

познание, за да се обърнете към човечеството, което е станало плодотворно чрез болката, чрез 

мъдрите изпитания, които съществуват по пътя на всяко създание. 

9 Искам, когато дойдат големите изпитания, да не сте изненадани вие, а вашите ближни; да не 

ви плаши нито корона, нито кралска мантия, да не ви плаши нито ешафод, нито заплаха, да не ви 

прави страхливи нито една клевета, да няма обида, която да нарани сърцето ви. Тогава светът ще се 

изненада, когато Аз ще мога да се изявя чрез вас в мъдрост, в смирение, в справедливост и любов. 

Но не искам да разкривам тези качества само чрез Словото ─ искам да присъствам във вашите 

дела. 

Не забравяйте, че в миналото, в първите дни на християнството, най-добре е "говорила" кръвта 

на Учителя, кръвта на неговите ученици и апостоли, кръвта на мъчениците. Защото човешкото 

сърце беше твърдо и ако една истина и дума не беше запечатана с кръв, тя не се вярваше. 

Днес нито Отец, нито светът ще поискат твоята кръв, нито ще поискат твоя живот, за да 

запечаташ с него моята истина. Но те ще поискат доказателства и вие ще им ги дадете, и те ще 

бъдат от любов, от откровение, от одухотворяване, защото вашите ближни жадуват за тях. Ако 

предложите кристално чиста вода, ако предложите хляба на живота, светът ще ви повярва, а чрез 

вас ще повярва и в Мен. 

10 Казах ви, ученици, че ще се сблъскате с големите църкви и с по-малките секти, но не се 

страхувайте нито от едните, нито от другите. Истината, която ви поверих, е правдоподобна, 

словото, на което ви научих, е външно ясно и просто, но по смисъл е дълбоко до безкрайност, и 

това са силни оръжия, с които ще се борите и ще побеждавате. 

Но Аз ви казвам: един народ на земята, изпълнен с материализъм и неверие, ще се издигне, за да 

ви отрече правото да се наричате Израел, да отрече свидетелството ви, че сте били свидетели на 

повторното идване на Месията, и този народ е еврейският. Не сте ли се сетили за тях? Този народ 

очаква сред себе си идването на своя Месия, своя Спасител, който ще му въздаде справедливост и 

отново ще го постави над всички народи на земята. Този народ знае, че винаги съм идвал при него, 

и в това Трето време ще каже: "Защо Бог да идва при друг народ? ─ Но ето, ето Моите поучения! 

11 Още в първите дни на вашия свят започнах да формирам семето на Израел в човешката 

раса. От поколение на поколение го разработвах, усъвършенствах го, докато дойде моментът, в 

който създадох семейство от души, избрани измежду всички, за да започнат създаването на народ. 

С мъдрост избрах всяка душа, всяко човешко същество, за да бъде моят народ пълноценен. 
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12 След като всяка негова душа беше формирана и укрепена от Моята милост и развита в 

способностите си, и според онези времена всяко тяло беше подготвено с благодат, Аз го оставих да 

се разпространи по повърхността на земята. И на този народ винаги съм говорил, винаги съм 

търсил възможност да бъда с него и да общувам с него чрез неговите патриарси. Говорих на 

племената на хората чрез техните царе и пророци, като се изявявах чрез техните водачи, за да ги 

насочвам винаги по правилния път, да им напомням, че съм над всички сътворени неща ─ да им 

напомням за справедливостта помежду им, така че този народ да бъде защитата на другите народи 

на земята ─ да бъде живият факел, който ще освети и последното кътче на планетата ─ да бъде 

благословията на всички народи и оазисът на мира за всички нуждаещи се. 

13 За това го дарих с духовни и физически дарове, за това му дадох плодородна земя, 

преливаща от мляко и мед. Изпитах го в големите му прегрешения, за да го направя силен, да го 

заздравя, така че да познае доброто и злото, светлината и тъмнината, изобилието и глада, свободата 

и робството, и също така му позволих да бъде изкушаван, и в големите изкушения и сътресения, 

които сполетяха хората, някои паднаха, а други ми останаха верни. 

Чрез тези, които са паднали, другите са страдали; чрез слабите са страдали силните. Но в какво 

се състои слабостта на едни и верността и твърдостта на други? 

Слабите изпаднаха в необуздана любов към земните блага, в низши страсти, в безграничен 

стремеж към власт, в лоши култове, в лицемерни култове. Непоколебимите бяха такива в своето 

смирение, признавайки и обичайки Създателя чрез просто поклонение и здравословни обичаи. 

14 Никога не съм оставял този народ беззащитен, защото в страданията му изпращах пророци, 

които да възкресят душите му, за да не губи надеждата и вярата си в Мен. Но когато тези пророци 

наставляват материализираните, земните богаташи, онези, които са станали суетни в човешката 

слава, те са отхвърлени от тях, преследвани и често убивани. 

Но в сърцата на непоколебимите, верните, словото на тези пророци оставаше като горящ факел 

и чрез всички пророци Отец обявяваше идването си при Своя народ, за да го освободи от 

робството, да му донесе справедливост, да постави Своето царство в сърцето на всяко от децата Си. 

Но тези обещания, тези пророчества се тълкуват по различен начин от двете страни на народа. 

15 Когато Господ дойде при Своя народ като Месия, като Спасител, някои отдавна очакваха 

Той да бъде Бог на любовта, справедливостта и мира, Отец на всяка утеха и балсам. Други очакваха 

от Него да бъде непобедим войник, който ще издигне Своя народ и ще го доведе до унищожението 

на вражеските народи, които бяха завладели и властваха над Господния народ. Очакваха от ръцете 

му да предадат огромните земни богатства, временните блага, за да дарят всяко от децата му и 

всяко от племената му. Тогава, когато Месията се появява на земята, изпълнен с кротост и човешка 

бедност, в най-голямо смирение, Той е усетен и разпознат само от верните и упоритите, чиято душа 

и сърце са възприели високите уроци, божественото послание, което Господ донася чрез Исус. 

16 Но сред онези, които очакваха богатия и могъщ Бог на земята, войнствения отмъстител за 

всички обиди, които народът беше понесъл, разочарованието им беше голямо, както и 

отхвърлянето им. Но този Учител на добротата и смирението обгърна целия си народ с една и съща 

любов, когато разбра, че са се разделили на царства. Както в Самария, така и в Юдея Той произнася 

Своето слово, както в едното, така и в другото племе излива Своята любов, Своя балсам, Своите 

чудеса, поучения и пророчества. 

Въпреки това Той продължава да бъде отхвърлян от "плътските" юдеи, от материализираните 

юдеи ─ от онези, които треперят пред откровенията на Духа, от онези, които не искат да видят 

пътя, който води към Високото Отвъд. От друга страна, Той е признат и обичан от онези, които 

очакват идването на Небесното царство, Хляба на вечния живот, Истината за всички хора, Любовта 

към всички създания, и оттогава този народ върви по пътя на разделението. 

17 Необходимо е било Отец след Своето заминаване (в лицето на Исус) да изтръгне от ръцете 

на Своя народ земята, която вече е била поверена на неговите прадеди. За едни тя беше отнета като 

изкупление, а за други - като награда; защото тази Ханаанска земя, тази прекрасна Палестина от 

миналите времена, беше подготвена от Мен за духа само като образ на истинската земя на 

обещанието. Когато тези вещи бяха отнети от хората, материалистично настроеният евреин остана 

без дом на земята; но другата част ─ вярващите, които винаги са усещали Моето присъствие ─ 
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останаха предани на Моята воля, без да изпитват болка, че са загубили това наследство от 

миналите времена, защото знаеха, че им е поверена нова благодат от Отца: наследството на 

Неговото Слово, Божественото Слово, Неговата Жертва, Неговата Кръв. 

18 В настоящето време, когато моят народ Израил вече живее в Третата епоха, аз все още го 

виждам разделен на две групи: едната материализирана, забогатяла от земните блага като свое 

високомерно обезщетение, която кара дори основите на света да треперят от нейната мощ, защото е 

поставила силата си, таланта си, даровете на благодатта, които Отец е излял върху нейния дух, в 

служба на себе си, на своята амбиция, на своето величие. 

Вижте как този народ, дори и в рамките на своя материализъм, е дал доказателства за силата на 

своите науки, на своята воля, на своята интелигентност. То пази в дъното на сърцето си 

възмущението от някогашния глад, поробванията и униженията, но днес се надига силно и гордо, 

за да унижава другите народи, да ги плаши със силата си, да ги владее. Днес тя самата е наситена 

и гледа със задоволство милионите гладни хора и огромните маси роби - роби на своето злато, на 

своята власт, на своята наука и на своето желание за престиж. 

19 Но Аз виждам и другата част от Моя народ, тази на непоколебимите и верните ─ на онези, 

които винаги са усещали Моето присъствие, на онези, които винаги са разпознавали Моето идване 

сред хората, на онези, които са вярвали в Моите откровения и които въпреки всичко са Ми били 

послушни и са изпълнявали Моите заповеди. 

Тази друга част не сте само вие, които сте били свидетели на Моето проявление чрез човешкия 

интелект в това време; защото част от духовния народ на Израел е разпръсната по целия свят и на 

мястото, където се намира всеки един от тях, той получава Моята грижовна любов, усеща Моето 

присъствие, храни се с Моя хляб и Ме очаква, без да знае откъде ще дойда, нито по какъв начин, но 

Ме очаква. 

Но тези, които много добре знаят как съм дошъл, как съм се изявил ─ тези, които са подготвени 

за идните времена, сте вие, които сте част от 144 000-те избрани от Мен от дванадесетте племена на 

този народ ─ сто четиридесет и четири хиляди, които ще бъдат пред многобройния народ на Израел 

като 144 000 военачалници, които ще го поведат във Великата битка в духовната борба на Третата 

епоха. 

20 Мислите ли, че моят народ винаги ще бъде разделен? Истина ви казвам: Не! За вас дойдоха 

наставленията, светлината и изпитанията, а за онези дойдоха моето правосъдие и посещенията. 

Сега ги водя с големи крачки към пробуждане на духа им и макар че в първия момент те със 

сигурност ще отрекат третото Ми идване на света, както отрекоха второто, ви казвам: Не е далеч 

времето на тяхното обръщане. Те живеят в старите си традиции, но аз виждам през ума и сърцето 

на еврейския народ и ви казвам, че те се придържат към традициите си повече от удобство и страх 

от духовни откровения, отколкото от собствено убеждение. Те се страхуват от проявите на 

отвъдното, но това, което ще им предложа, е: отказ от всичко ненужно, практикуване на 

милосърдие, любов и смирение. 

21 Ще трябва да се изправите срещу тях и двамата ще вземете оръжията си: единият - словото, 

мисълта, молитвата и доказателствата, а другият - таланта, силата и традицията им. Но Аз ще 

присъствам в тази конфронтация и ще направя така, че Моята справедливост да възтържествува, 

ще направя така, че духовността да възтържествува, духът да се издигне над плътта, да я преклони 

и смири, и тогава ще настъпи помирението на израилевите племена, обединението на Господния 

народ. След като този народ бъде подготвен ─ наистина, казвам ви, той ще изпълни своята мисия, 

докато не завърши великата мисия, която Бог е дал на Своя избран народ от началото на времето, а 

именно да бъде първороден и довереник на откровенията на Господа, за да може той, като най-

възрастен от братята, да води останалите, споделяйки с тях Неговата благодат и довеждайки всички 

до десницата на Отца. 

22 Разделен, народът не можеше да надделее над другите народи на земята. Но истина ви 

казвам: Искам, както тези от Третата епоха да дадат велики доказателства за своята сила и светлина 

в човешкия живот, така и вие да дадете доказателства за своята духовност ─ доказателства, че 

силата на Духа е по-голяма от човешките сили, така че в битка да победи над тях. 
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23 Разберете, хора, за да можете да изпълнявате мисията, която Отец ви е поверил, за да може 

душата ви да се издигне в мир, най-накрая да стигнете до Мен и от Моето Царство да обичате 

всички създания с всеобхватната любов, на която Аз ви уча. 

24 Много неща ви говорих през това време, но от всичко, което ви казах, ще научите урока, 

който ви дадох в тази утрин на благодатта: Всепоглъщаща любов! 

25 Колко често учениците са намирали Исус да разговаря с различните творения на земното 

царство. Колко често Учителят е бил изненадван в разговорите си с птиците, с коридора, с морето! 

Но те знаеха, че техният Учител не е грабнат, знаеха, че в техния Учител живее творческият Дух на 

Отца, който е дал език на всички същества, който разбира всички Свои "деца", който получава 

похвала и любов от всички, създадени от Него. 

26 Колко често учениците и хората виждаха Исус да гали птица или цвете и да благославя 

всичко, а в очите Му откриваха поглед на безкрайна любов към всички създания! Учениците 

усещат божествената наслада на Господа, когато вижда Себе Си заобиколен от толкова много 

слава, толкова много чудеса, произлезли от Неговата мъдрост, а също така често виждат сълзи в 

очите на Учителя, когато вижда безразличието на хората пред лицето на тази слава, тъпотата и 

слепотата на човешките създания пред толкова много блясък. Те често виждаха Учителя да плаче, 

когато виждаше прокажен да рони сълзи заради проказата си, или мъже и жени, които се оплакваха 

от съдбата си, въпреки че бяха заобиколени от сфера на съвършена любов!  

27 Знаете много добре, че Моят закон ви учи да Ме обичате повече от всичко ─ не защото 

сърцето на Отца съдържа егоизъм, а защото трябва да разберете, че ─ за да можете да обичате 

Творението и себе си ─ трябва да разберете Моята любов чрез вашата, за да я почувствате към 

ближния си. 

Затова в тази утрин на благодатта ви казвам: искам любовта ви да стане всеобхватна ─ но в 

Мен, да обичате първо Мен, после да се обичате един друг, а след това да обичате всички, 

създадени от Отца, всички създания, съвършените дела като дъщери на Отца и следователно 

вашите братя и сестри. 

28 Дайте на душата си и на чувствата си чувствителност. Нека тялото ви, въпреки че е 

преходно в живота, да участва в това освежаване, да се радва на съществуването си, да се 

наслаждава на излъчванията, които природата му дава, да се насища и освежава от тях. Защото 

този физически живот е и източник на благословии, на топлина, на енергия ─ той е утеха и ласка, 

той е храна, той е мир. 

29 Нека тялото ви да пирува с него, нека участва в тази трапеза - казва ви Учителят. Не го 

крийте и не го отдалечавайте от природата, не го карайте да отхвърли този източник на живот, не 

му позволявайте да отхвърли това, което съм ви дал с толкова много любов. След това ще заспи 

спокойно, когато настъпи моментът. 

Но душата ви от отвъдното, от освобождението си, ще продължи да съзерцава материалното 

творение повече от всички дела на Отца и тогава ще го оцени по-добре, отколкото сега. И въпреки 

че вече няма да се храни с материалния живот, въпреки че вече няма да се задоволява с него и няма 

да живее в него, то ще бъде в хармония с всичко, ще се възхищава на всичко и ще го обича в Отеца. 

30 Словото Ми те залива с мир и е балсам за душата и сърцето ти. Вие сте разговаряли с вашия 

Господ и продължавате да разговаряте с Него на езика на душата ─ този език, който съдържа 

благоговение, който е хвалебствен химн към Моето Божествено ухо, който е ласка на детето към 

Отца, който е ръка, протегната към Онзи, Който има всичко и може всичко. 

Изповядваш се пред Мен, не криеш нищо от Мен, защото знаеш, че погледът Ми обхваща 

всичко, прониква във всичко, и изпитваш угризения на съвестта си за престъпленията, извършени 

на земята. Но наистина ви казвам: Аз, който от сутрин до сутрин преброявам добрите ви дела и 

прегрешенията ви, записвам повече добри дела и по-малко лоши. 

31 Не стойте на едно място, о, ученици! Както винаги съм ви казвал, нека вървите твърдо по 

пътя на доброто и прогреса, защото идват времена, когато само доброто ще помогне на човека, 

когато само добродетелта и истината ще го подкрепят по пътя на борбата и спора. 

Наближават дните, когато измамата ще падне, когато фалшът, лицемерието, егоизмът, всяко 

лошо семе ще свърши чрез тежки посещения, падания и удари. 
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Затова Учителят ви казва: Ставайте все по-силни в доброто! Убедете се, народе мой, че не 

можете да получите зло за доброто, което правите. Ако за доброто, което правите на земята, 

получите зъл плод или зла награда, този зъл плод е временен, той не е окончателният плод, казвам 

ви истината. Трябва да упорствате, докато пожънете. 

32 Бъдете добри работници в Господното поле и винаги наблюдавайте работниците на 

материалната земя. Изоставят ли вече покълналите си семена заради преминаваща буря? Наистина 

─ не! Те изчакват лошото време да отмине, гледат и се молят за него и очакват реколтата. И колко 

често тази реколта от постоянство е била наистина пълна с благословии и изобилие! 

Бъдете и вие такива: въпреки добрите си дела, приемайте нещастията като временни бури, като 

доказателство за вашата добродетел, но винаги вярвайте, че моето семе, което сте посели добре, ще 

ви даде добри цветове и добри плодове, когато дойде времето. 

33 Истина ви казвам: душата е като семе, като семе, което познавате. ─ Сега говоря в преносен 

смисъл. ─ Те също покълват, пускат корени и растат, цъфтят и дават плодове. Но трябва да ви кажа 

още нещо: не всички души покълват по едно и също време, не всички разцъфват по едно и също 

време, нито пък дават плод в точно определено време. Някои го правят по-рано, а други по-късно, 

дори ако са били засети по едно и също време. Разберете това и го приложете към миналото, 

настоящето и бъдещето на себе си и на цялото човечество. Защото от това ще извлечете велики 

заключения, велики откровения и далечни отговори на въпросите и съмненията на хората. 

34 Ако вникнете в моето днешно поучително слово, ще откриете в него определено намерение 

на Учителя: Това е да укрепите душата си, за да донесете на човечеството истинското откровение 

за прераждането на душите. 

Интуитивното познание за него е запазено от всички хора. Във всички народи на Земята те 

подозират тайната, която съдържа миналото, настоящето и бъдещето на всяка душа. За едни това е 

теория, за други - възможност, за трети - фантазия, а четвърти направо го отричат. И все пак 

откривам, че те размишляват върху тази истина. 

35 Човечеството от това време създава легенди, фантазии и дори най-изостаналите племена, 

дори народите, скрити в девствените гори, подозират тайната на превъплъщението на душата, и 

това е така, защото земята е била подготвена, станала е плодородна, защото човешката душа в 

своето развитие е успяла да разкрие на тялото си част от тази "тайна" ─ както я наричате вие ─. 

Сега единственото, което липсва, е моите хора, моите наставлявани, моите верни ─ тези, които 

винаги са ме очаквали, които са знаели как да получават моите откровения и учения ─ да дойдат, за 

да дадат на хората потвърждение за това с живо слово, с причини, чрез истини. Тогава хората ще се 

пробудят за ново познание, за нов живот, който не е нищо друго освен Божието царство в сърцето 

на хората, духовното царство в душите на самите хора. 

36 Говоря ви със същото слово, с което говорих през Втората епоха. Всяко добро произлиза от 

Моето Слово. Ако търсиш балсама в него ─ Моят лечебен балсам се излива неизчерпаемо върху 

твоите страдания. Ако сте Ме помолили за отсъстващи болни, те ще отсъстват за вашето тяло, но 

не и за Моя дух, нито за вашия, и в тях е Моята изцелителна сила. Ако Ме помолите за Моята 

благословия или за Моята закрила за вашите начинания, истина ви казвам: Моята любов и Моята 

светлина са върху тях. Аз те хващам за ръка, защото ти се доверяваш на Мен като на спасител, и Аз 

наистина ще те водя към победата. Ще ви укрепя в примките и в изпитанията и ще ви насърча. 

37 Питате Ме за онези, които отсъстват, които са "работници", които са ученици в Моето 

духовно дело. Аз съм там с тях, бил съм на техния път, в тяхната молитва, в изпълнението на 

тяхната мисия. Като факли на светлината Аз ги поставих в чужди за вас народи, за да бъдат като 

ангели на мира, като пазители, заобиколени от Моя духовен свят. 

От момента на тръгването си те са вдъхновявани от своите ангели пазители, така че земните и 

духовните им стъпки по пътя да са безопасни, и затова, когато Учителят ги призове да изпълнят 

поръчението, тези работници могат да кажат със задоволство: "Отче, работихме в Твое име." 

Кога ще се върнат в тази земя? Учителят е подготвил пътя и времето и те отново ще бъдат сред 

вас, а думите им ще отекват в сърцата ви като свидетелство за великите откровения, които Отец им 

е дал ─ великите чудеса, които очите им са видели, и това ще ви даде сили, ще бъде стимул за 

бъдещето, когато и вие ще преминете границите и ще се отправите към други братски общности. 
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38 След като ви отличавам с любовта Си, след като ви покривам с мантията Си в това време на 

изпитание ─ как не бих могъл да обхвана целия земен кръг с милостта Си? След като ви уча на 

всеобхватна любов, вие, които сега сте човешки създания ─ как тогава Учителят би могъл да се 

занимава само с едни, а да забравя други? Погледът ми се спира върху всички и мантията ми също, 

балсамът ми залива всички, под мантията ми на мира някои го усещат и използват. Други водят 

войни, унищожават се взаимно и се обиждат. 

39 Вие Ме питате: "Отче, защо в тази година на помирение, в тази година на духовно единение 

и любов, която човечеството е нарекло "Света година", хората се впускат в убийствени войни?" 

Учителят ви отговаря: Гледайте и се молете! Днес вие все още не сте в състояние да вникнете в 

смисъла на тези изпитания, но наистина ви казвам, че душата на хората вече е близо до пробуждане 

и за това е необходима още малко болка, необходимо е да се изпразни чашата, която хората 

подготвят за себе си в този момент. Те сами ще се пробудят, сами ще се съдят, сами ще преценяват. 

Позволявам им това, прощавам им и ги глезя. Изливам светлината Си в тях, така че ако е възможно 

да достигнат до истината чрез Моята светлина, да я достигнат по този начин, а не чрез болка. 

40 Когато моят Вселенски лъч се издигне, ще ви оставя да излеете духовния си мир и 

благословии върху цялото човечество от отвъдното. 

41 Това е моят урок. Продължавайте да следвате моите учения! Продължавайте да вървите 

стъпка по стъпка и се уверете, че в сърцето и душата ви духовното единение с всичко придобива 

все по-голяма сила и тежест. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 333 
1 Ела при Мен, когато си уморен. В Моето Слово ще намерите балсам, утеха и ласка. 

Уверявам ви, че след като чуете моето учение, ще се почувствате укрепени да поемете с вяра по 

пътя, който ще ви отведе в Моето Царство. 

2 Това са моментите, когато много сърца се приближават в желанието си за Моето 

проявление, когато Аз давам доказателства за Моето присъствие, като ги карам да чувстват Моя 

дух много близо до техния и като ги изненадвам с проницателността на Моя поглед, когато чета 

във всеки от тях неговото минало, неговите скърби, неговите молби и нужди. 

3 Много от тях са повярвали, но са Ме чули само защото са намерили истината в Моето 

Слово. Но много други се съмняват, въпреки че съм се проявил пред тях с такава голяма яснота. В 

този момент питам тези сърца: "От какво доказателство се нуждаете, за да повярвате в Мен?" Но те 

Ми отговарят: "Да ни дадеш това, за което всички копнеят в момента". 

4 О, вие, хора! Какво ще стане с вас, ако правя само това, което вие желаете? Въпреки това ще 

ти дам част от това, за което искаш, за да ти докажа, че Този, Когото си чул по време на тези 

прояви, е бил твоят Учител. 

5 Необходимо ли е Аз да върша чудеса, за да наречете Моето дело чудотворно и истинско, 

защото то изглежда свръхестествено в очите ви? Или е достатъчно просто да ти говоря, да позволя 

на същността Си да влезе в душата ти и да почувстваш присъствието Ми в най-съкровената част на 

сърцето ти? 

6 Мога да ти дам всичко, за което Ме помолиш. Но мога да ви дам само това, което е 

наистина за доброто на душата ви. 

7 Научете се да се молите и да размишлявате едновременно, за да може във всеки от вас да се 

проявят знание и разбиране. Само тези, които знаят, не се съмняват и не се доверяват. Съмнението 

се поражда от невежество, а аз не искам повече да живеете в мрака на невежеството. 

Виждате ли защо не исках да представя пред очите ви онези произведения, които наричате 

"чудесни"? Защото с тях само щях да ви накарам да повярвате, че съм ги направил, но 

невежеството ви щеше да си остане същото. 

Предпочетох да ви предложа чудото, скрито в смисъла на Моето Слово, така че търсейки го, да 

намерите мъдрост и светлина, знание, откровение и истина. Защото тогава всички несигурности и 

съмнения ще се разсеят. 

8 Сега разберете защо исках да ви призова само в тази Трета епоха, за да чуете Моето Слово 

─ знаейки, че то съдържа всичко, което душата и сърцето ви могат да пожелаят или от което се 

нуждаят. 

9 Не бъдете лоши ученици на моето учение, проявявайте разбиране и проницателност, за да 

бъде преценката ви правилна. 

10 Вие сте свидетели на това Слово, за да не мълчите, когато ви призоват да дадете 

информация за него. 

11 Уверявам ви: Ако се заемете да вникнете в смисъла на тези учения с интерес и любов, ще 

откриете на всяка крачка истински чудеса на духовната мъдрост, съвършената любов и 

божествената справедливост. Но ако гледате безразлично на тези откровения, няма да изпитате 

всичко, което те съдържат.  

12 Не подминавайте моето проявление, както мнозина от вас подминават живота си: виждате, 

без да гледате, чувате, без да чувате, и мислите, без да разбирате. 

13 Хората на земята са свидетели на това колко много чудеса и блага съм вложил в тях. Но да 

оценят богатството им и да открият тайните им умеят само онези, които се интересуват от тях от 

жажда за знания, от желание да изследват и за да се поучат. Именно те се радват, когато на всяка 

крачка откриват нови проявления на божествената сила, мъдрост и доброта. 

14 Още веднъж ви казвам, че в тази Трета епоха не съм дошъл да правя необясними чудеса или 

външни знамения, за да ви впечатля или учудя, а за да ви донеса едно просто по форма, но дълбоко 

по съдържание Слово, което да бъде изучавано в светлината на съвестта. С него ви давам още едно 

доказателство за Моята истинност. 
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Защото трябва да знаете, че Аз предупредих човечеството в онази Втора епоха, като му 

съобщих, че в света ще се появят лъжепророци, които ще правят чудеса, за да заблудят хората и да 

ги накарат да повярват, че това съм Аз. 

15 Не съм правил такива чудеса, нито съм принуждавал някого да вярва в това Слово, нито съм 

се опитвал да разпространявам страх, ако не Ме следвате. Аз само изпълних обещанието, дадено на 

хората, че ще изпратя Духа на истината, за да им обясни всичко, което те не биха разбрали добре 

или биха изтълкували погрешно. 

16 Ето ви обещаната от мен дума. Блажени са онези, които умеят да вникнат в смисъла му. 

Защото наистина, казвам ви, там те ще намерят Моето Божествено присъствие. 

17 Учителят неуморно ви говори за вашата мисия. Някои от вас Ми показват послушанието си 

с радост, други с тъга Ми показват изпитанията, през които са преминали, и Аз влагам силата Си 

във вас. Бъдете силни - казва ви Учителят. Изпитанията ще отминат. Надявайте се и ще получите; 

борете се и ще победите. 

18 Излях Себе Си в душата ти, за да донеса посланието на човечеството; то очаква Моите 

избраници. Аз ще те подготвя със словото Си и душата ти винаги ще бъде просветена. Щом 

мислите и душата ви са в хармония с духа ви, вие ще сте станали едно цяло и одухотворяването ще 

е във вас. Вие ще бъдете огледало на човечеството и като добри ученици ще разпространявате 

моето учение. 

19 Работете, възлюбени хора, но Аз държа наградата готова в Моята Божествена обител. Там 

ангелите ще ви посрещнат. 

20 В теб съм преживял съкровище с неизмерима стойност. Някои от вас не се чувстват 

достойни за Моята милост, но Аз ви казвам: Вие сте най-ценното ми дело. Следвайте моите учения 

и ще видите, че делата ви ще бъдат пълни със светлина, в тях ще има истина. 

Сега сте все още като малки деца, но по-късно ще станете ученици. Но моето учение няма 

граници, защото светлината на Светия Дух винаги ще свети в душата ти. Аз съм Пътят и 

Светлината и всеки, който идва при Мен, намира мир и удовлетворение в живота си. 

21 На вас, които сте в сянката на могъщото дърво, което е Моето наставление, е отредено да се 

грижите за него, да го обгрижвате и да карате клоните му да се разрастват всеки ден, за да могат да 

предлагат подслон на пътника, който се приближава уморено, за да получи сянката им. 

Ако искате плодовете на това дърво, което е моето Божествено слово, да се умножат, трябва да 

сте подготвени. Тогава ще видиш как клоните му се разпростират, за да дойдат множествата и да се 

хранят с плодовете му. 

22 Говоря ви в преносен смисъл, за да можете да вникнете и да разберете моите учения. Моята 

божествена светлина ще ви вдъхнови да говорите на ближните си и да им свидетелствате за моето 

проявление като Светия Дух. Работете с най-голяма отдаденост и се подготвяйте все повече и 

повече да се одухотворявате. 

23 Вие идвате при Учителя, за да слушате и да се учите. Но по-късно ще предадете 

напътствията, които ви дадох. Защото сърцата продължават да бъдат твърди камъни, а душите - 

забулени в мрак, и затова е необходимо да счупим веригите и да ги освободим ─ необходимо е да 

възкресим "мъртвите" и да обърнем онези, които са съгрешили. 

24 Това е вашата мисия, възлюбени хора. Не се чувствайте слаби и не казвайте след 1950 г., че 

работата ви е приключила. Не желайте да си почивате, защото все още имате много работа за 

вършене, за да може Моята светлина да озари цялото човечество. 

25 Моето Присъствие е сред вас, за да може, когато чуете Словото ми чрез човешкия интелект, 

да сте подготвени за изпълнението на мисията си ─ за да може, когато човечеството отново получи 

учението ми с ваше посредничество, да постигне одухотворяване. 

26 Вие сте Моите малки ученици, на които всеки ден давам по един урок, по една страница от 

книгата на живота, която ясновидците винаги разглеждат, когато ви говоря за истинския живот. 

27 Позволих на моите "златни пера" да запишат Словото Ми, което ви дадох в тази Трета 

епоха, от което ще бъде съставен Третият завет, който по-късно ще попадне в ръцете на хората. 

Утре новите поколения ще я изучават и ще знаят как да спазват нейния морал, ще знаят как да се 
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одухотворяват и ще чувстват, че Отец е с тях. Ще ги поверя на ангели пазители и съветници, които 

ще бъдат в тяхна защита и в защита на човечеството. 

28 Възлюбени хора, ти си ученикът, когото съм подготвил от началото на Моето проявление, 

така че когато етапът на Моето слово завърши, да Ме почувстваш в душата си. 

29 1950 г. достига своята кулминация. Това е годината, отбелязана от Моята воля като 

последна от Моето провъзгласяване чрез умовете и устните на тези носители на глас. Това е 

годината, спомената хиляди пъти в Словото Ми, така че нито едно събрание да не отрече 

последния ден на Моето проявление. 

30 Словото, което изля толкова много балсам върху раните ви, скоро няма да се чува повече. 

Гласът, който е бил вашето духовно освежаване и утеха, скоро ще престане да звучи. Но нито за 

миг не бива да проявявате недоволство от това, а по-скоро смирено да признаете, че ако Моята 

воля е била да ви изпратя тази светлина за известно време, тя ще има и своя край според Моята 

воля. 

31 Не казвайте, че времето, в което ви се изявих с думи, ви се струва кратко, защото не бива да 

Ми приписвате несъвършенство в решенията Ми. Мислите ли, че не съм знаел, че когато дойде 

1950 г., вие ще бъдете неподготвени? Не, ученици, аз знаех всичко. Въпреки това Моята воля беше 

да определя тази година като последна и вие трябва да приемете това намерение като съвършено. 

32 В онази Втора епоха Аз също обявих заминаването Си на Моите апостоли предварително, 

въпреки че знаех, че те все още са слаби. Доказателството е, че един от тях се е усъмнил в Моята 

Божественост и се е почувствал разочарован от материалните си очаквания. Когато разбра, че 

съкровищата, които обещах, не са от този свят, той реши да Ме предаде на враговете на Моето 

учение, заслепен от парите, с които щяха да възнаградят службата му. 

33 Знайте дали не е имало и тъмнина в това сърце, което определи цена в пари за живота на 

своя Учител. 

34 След това, когато бях арестуван от тази тълпа, за да се явя пред свещениците и 

управниците, видях как смут и ужас обхванаха другите ми ученици, които, обзети от страх, 

побягнаха и се скриха. Когато откриха, че Петър е един от тези, които Ме придружаваха, той се 

отрече от Мен и се закле, че никога не Ме е виждал. 

35 Всичко това беше доказателство, че по време на моето заминаване учениците все още не 

бяха достигнали зрялост. 

36 Причината за това беше, че тези три години, през които проповядвах, бяха определени, за да 

предам божествено послание на човечеството, но не и защото учениците щяха да постигнат най-

голямо издигане и съвършенство през същия период. 

37 Тези три години послужиха за подготовка за времето на борба, което щеше да настъпи след 

заминаването ми. 

38 Жертвата Ми беше изпълнена, но знаейки, че тези сърца се нуждаят от Мен повече от 

всякога, защото в тях се беше надигнала буря от съмнения, страдания, обърквания и страхове, Аз 

веднага се приближих до тях, за да им дам още едно доказателство за Моята безкрайна милост. В 

любовта и състраданието Си към тези деца на Моето Слово, Аз се очовечих, като приех формата 

или подобието на тялото, което имах в света, и се видях и чух, и с думите Си възродих вярата в 

тези отчаяни души. Това беше нов урок, нов начин да Ме предам на онези, които Ме придружаваха 

на земята; и те се почувстваха укрепени, вдъхновени, преобразени от вярата и познанието на Моята 

истина. 

39 Въпреки тези доказателства, за които всички свидетелстваха, имаше един, който упорито 

отричаше твърденията и доказателствата, които давах на учениците си духовно, и затова беше 

необходимо да му позволя да се докосне до Моето духовно присъствие дори с физическите си 

сетива, за да може да повярва. 

40 Но не само сред учениците, които бяха по-близо до Мен, възникна това съмнение ─ не, 

също и сред тълпите последователи, в населените места, в градовете и селата, сред онези, които 

бяха получили доказателства за Моята сила и Ме следваха заради тези дела, възникна объркване, 

тревожни въпроси, недоумение; не можеше да се обясни защо всичко завърши по този начин. 
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41 Състрадавах на всички и затова дадох на тях, както и на най-близките Си ученици, 

доказателство, че не съм се отдалечил от тях, въпреки че вече не им помагах като човешко 

същество на земята. Във всеки дом, във всяко семейство и във всеки народ Аз се изявявах на 

сърцата, които вярваха в Мен, като правех духовното Си присъствие осезаемо за тях по много 

начини. Тогава започва борбата на онзи народ от християни, които трябва да загубят своя Учител 

на земята, за да се издигнат и да провъзгласят истината, която Той им е открил. Всички познавате 

техните велики произведения. 

42 Вие също ще трябва да загубите това провъзгласяване, за да можете да тръгнете да 

свидетелствате за Моето Слово. Но преди да тръгнете, Аз ще се изявя на народа Си от дух на дух, 

за да премахна съмненията му, да поправя грешките му и да го освободя от объркването. Защото ви 

казвам още веднъж, че дори вие няма да сте подготвени, когато сложа край на словото Си. Затова 

ще има предатели ─ ще има такива, които се отричат от Мен и се съмняват в Моето 

провъзгласяване от дух на дух. Но Аз ще ви вдъхновя и ще ви дам нови доказателства за Моята 

истина, за да можете и вие да се издигнете, изпълнени с любов, вяра и духовност, в битката, която 

ви очаква. 

43 Чуйте гласа ми, хора, той идва, за да ви изпълни с кураж и смелост за битката, която скоро 

трябва да поемете. Пътят ви очаква, времето на вашата мисия наближава и вие трябва да бъдете 

силни. 

44 Моето Слово, което вече е отпечатано в душата ви, ще бъде ваш водач. Тя ще ви води 

стъпка по стъпка към щастливата цел, която съм ви набелязал, за да живеете в светлината завинаги. 

45 Всеки един от тези, които са Ме чули и са научили божествените наставления, ще бъде 

посланик на Моето слово по пътя. Сърцето му ще бъде пътуващ вързоп, пълен с благословии, 

които ще се изливат върху неговите ближни, нуждаещи се от здраве, мир и утеха. 

46 Моите ученици ще изминат големи разстояния по пътя към градове и народи, където, без да 

знаят, ги очакват много сърца. След като тръгнете на мисионерско пътешествие, няма да ви се 

налага да питате никого дали сте на прав път или сте се заблудили, защото Духът ще ви просветли, 

а Моето Слово ще ви напътства във всичко, което трябва да правите. 

47 Милосърдието, с което се отнасяте към ближните си, ще бъде възнаградено от Мен чрез 

чудеса и дела, които ще трогнат и най-твърдото и студено сърце. 

48 Сега ще можете да си обясните защо отдавна сте подложени на пречистване. Защото е 

абсолютно необходимо тези, които ще говорят за чистота, да имат чистота в сърцата си, а тези, 

които искат да внесат мир и хармония в домовете, да имат мир в себе си. 

49 Моето Слово ви изпълва с кураж, защото сега е време да се появите на земята като 

пратеници и апостоли на одухотворяването. Човечеството е изпълнено с ужас заради войната, 

глада и моралната поквара. 

50 Не трябва да ви липсва смелост, когато се изправите пред болка, страдание и смърт. Защото 

тогава светлината, която имате в себе си, ще засияе и ще освети живота на вашите ближни. 

51 Щастлив да бъде този народ, защото в него ще се сбъднат пророчествата от миналите 

времена, в които беше казано, че на земята ще се появи Божият народ, и блажени са онези, които са 

способни да го разпознаят и приемат, защото ще останат обединени с моя народ. 

52 За Моята сила няма нищо невъзможно. Затова ще ви преместя от една точка в друга, ще ви 

напътствам и ще ви накарам да стигнете там, където е необходимо вашето присъствие. Защото във 

всяко дете от този народ ще изпратя утеха на страдащите ─ на онези, които отдавна очакват 

идването на справедливостта и мира на земята. 

53 Когато Моят народ достигне до народите и се обърне към своите събратя, той ще бъде 

изненадан да открие сред хората известна подготовка или готовност да разберат това учение. Това 

се дължи на естествената еволюция, която всяко създание е постигнало, и на непрестанната 

вибрация на моя Дух над човечеството. 

54 От днешните хора, лишени от духовност и любов, Аз ще изведем поколенията, които 

толкова често са пророкувани от Моето Слово. Но най-напред ще работя върху тези народи, които 

днес се преценяват погрешно, воюват и се унищожават взаимно. 
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Тогава, когато моята присъда бъде изпълнена над всички и плевелите бъдат изкоренени, ще се 

появи ново човечество, което вече няма да носи в "кръвта си" семената на раздора, омразата или 

завистта, защото "кръвта" на неговите родители се е пречистила в горнилото на болката и 

покаянието. 

Аз ще ги приема и ще им кажа: "Искайте, искайте и ще ви се даде", както ви казах във Второто 

време. Но днес добавям: да знаете как да питате. 

55 Колко малко са тези, които наистина са знаели как да питат. Дори вие, които често чувате 

тази дума, не знаете как да поискате и какво да поискате. Но Аз, в Своята милост към вас, винаги 

продължавам и ви давам повече от това, от което се нуждаете, дори ако не винаги е това, което сте 

поискали. Защото само аз знам какво е най-полезно за всички. 

56 Ти искаш за сега, а аз ти давам за бъдещето. Вие мислите за материалното си 

усъвършенстване, а аз - за духовното си съвършенство. Казвам ви не само, че душата е по-важна от 

тялото, но и че тялото винаги трябва да е на второ място. Всичко, което не се отнася до душата, ви 

се дава допълнително. 

57 Давам ти всичко. И какво искам в замяна? Само че ти трябва да изпълниш мисията си, като 

използваш това, което съм ти дал, с любов и разбиране, че то е повече от достатъчно, за да 

постигнеш целта, която ти е отредена. 

58 Говоря ви именно като баща, а не като съдия, макар че думата ми носи справедливост. 

Точно сега трябва да работите с мислите си и да се стремите да се усъвършенствате морално и 

духовно. 

59 Работата ви е започнала днес, не чакайте утрешния ден, за да започнете работа за деня, 

защото може да е твърде късно, тъй като на всеки е отредено само кратко време на земята, за да го 

използва за благото на душата. 

60 Наричам ви "деца на светлината", защото познаването на моето учение ви дава възможност 

да разберете живота като цяло. Затова нека никой не чака да стигне до последния час от 

съществуването си на земята ─ с празни ръце и с вяра в съня на смъртта или в нова възможност. 

Защото нищо няма да промени моето правосъдие. 

61 Ако успеете да разберете моето учение, то ще ви донесе много удовлетворение, много 

възможности да се развивате нагоре. Научете се да се молите, преди да вземете каквото и да било 

решение, защото молитвата е идеалният начин да помолите своя Отец, защото в Него вие копнеете 

за светлина и сила, за да устоите в битката на живота. 

62 Когато се молите, скоро в интелекта ви ще настъпи просветление, което ще ви позволи ясно 

да различавате доброто от злото, препоръчителното от това, което не бива да правите, и това ще 

бъде най-очевидното доказателство, че сте знаели как да се подготвите вътрешно, за да чуете гласа 

на Духа. 

63 Моето учение достига до сърцето на човека в тази Трета епоха, за да го научи на начина, по 

който да постигне съвършено общение с Бога и вътрешно общение със съвестта като 

доказателство, че душата ви е достигнала степен на развитие и сила, каквато никога преди не е 

имала, и която ѝ позволява да разбере новите откровения на Светия Дух. 

64 Пътят е проправен и вратата е отворена за всеки, който иска да дойде при Мен. 

65 Пътят е тесен, това ви е известно от дълго време. На никого не е неизвестно, че моят закон и 

моето учение са най-чисти и неподвластни, така че никой не може да си помисли да ги променя 

според удобството или волята си. 

66 Широкият път и широко отворената порта са всичко друго, но не и това, което води душата 

ви към светлината, мира и безсмъртието. Широкият път е пътят на разпуснатостта, непокорството, 

гордостта и материализма ─ път, който мнозинството от хората следват, за да избягат от духовната 

си отговорност и от вътрешната преценка на съвестта си. 

67 Този път не може да бъде безкраен, защото не е нито истински, нито съвършен. 

Следователно, тъй като този път, както и всичко човешко, е ограничен, човекът един ден ще стигне 

до неговия край, където ще спре, за да се наведе от ужас пред бездната, която е краят на пътя. 

Тогава в сърцата на онези, които отдавна са се отклонили от истинския път, ще настъпи хаос. 
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68 Някои ще се покаят и ще намерят достатъчно светлина, за да се спасят, други ще се ужасят 

от един край, който ще сметнат за несправедлив и нелогичен, а трети ще хулят и ще се бунтуват 

срещу Бога. Но истина ви казвам, че това ще бъде началото на завръщането към светлината. 

69 Благославям ви, ученици на Третата епоха, които знаете как да прекрачите праговете на 

този свят, за да дойдете в желанието на Моя Дух. Приканвам ви да се молите ден след ден, да се 

събирате заедно, за да вникнете и да размишлявате върху Словото Ми. Защото това е последният 

път, в който я получавате в този вид. 

70 Каня ви да влезете в тайната съкровищница, в мъдростта, която съдържа моята работа, за да 

се почувствате силни в борбата, през която преминавате ─ в битката, която водите. 

71 Избраният народ, натоварен да запали светлина в света, е разпръснат по народите и 

получава призива да живее с внимание към моя глас. Някои ще чуят словото ми чрез моите 

гласоподаватели, а други ще бъдат духовно наставлявани. Но всички вие ще бъдете свидетели на 

идването на пророчествата, обявени за това време. Аз ще насочвам стъпките ви по същия път и 

един ден ще се срещнете и ще се разпознаете. 

72 Вие сте живели през вековете, обитавали сте Земята в продължение на векове и през това 

време сте се развивали и най-накрая сте в състояние да започнете духовно общуване с вашия 

Учител и с Духовния свят. 

73 Поверявам ви велика мисия и очаквам вашето разбиране. Всичките ви действия се 

основават на закона, който е безкомпромисен и строг. Така подготвени, вървете по пътя си със 

страх от Бога, но с увереност. Чувствайте страх от нарушаване на закона, от това, че не работите 

съвестно. Но също така имайте увереност, защото Аз съм водачът и опората по пътя на всеки един 

от вас. 

74 Вие участвате само в настоящето, но аз знам какво ще преживеете утре и знам 

препятствията, които ще срещнете. Казвам ви, че ако имате вяра, ще можете да се изправите пред 

най-големите опасности, ще можете да се впуснете в най-опасните начинания, винаги сигурни в 

моята закрила. 

75 Понасяйте трудностите си с търпение и ако не можете да разберете смисъла на изпитанията 

си, молете се и Аз ще ви разкрия техния смисъл, за да ги утвърдите вътрешно. 

76 Все още не сте се усъвършенствали, все още не сте "праведни" и затова се сблъсквате с нови 

изпитания, които ще изгладят сърцето ви и ще усъвършенстват душата ви. 

77 Израел е бил войнствен от началото на своето голямо странстване и когато е изпадал в 

безсилие поради суровия път, Моят глас го е насърчавал, казвайки му: "Моята силна ръка е в 

твоята ръка". И когато се е молило, бдяло и се е подчинявало на моите заповеди, то се е ползвало 

от моята благодат и моите привилегии. 

78 Сега живеете в предсказаните времена и не трябва да се съмнявате. Сега книгата е отворена 

в последните си глави, за да можете да я четете с преданост и да разберете нейния смисъл. Това са 

тежките времена, за които ви говорих предварително. Но въпреки трудностите искам да гледате 

към бъдещето с радост и увереност. Защото болката ти няма да продължи по-дълго от границите, 

определени от Моя закон за любов и справедливост. 

79 Молете се, за да бъдете изпълнени с мир и добра воля. Размишлявайте, за да сте сигурни в 

мястото, което заемате в духовно отношение. Няма точно определено време за достигане на най-

голямото ви извисяване. Ако имате вяра, можете да направите големи крачки по този път. 

80 Моето проявление чрез човека ще приключи през 1950 г. Но епохата на духа ще продължи и 

след тази година ще настъпи разгръщането на духовните дарби и по този начин обръщането на 

много души. 

81 Клоните, които са се откъснали от дървото, отново ще се вкопчат в него, всички вие ще се 

присъедините към Мен. 

82 Пази моите откровения, за да остане учението ми чисто и непокътнато. Човекът се е 

наситил на ограничени форми на поклонение и търси цялото. Той изисква божествени напътствия, 

които ще го спасят в човешкото му състояние днес и в духовното му състояние утре. 

83 Всеки, който се издига с възвишени желания или стремежи, ще бъде подкрепен, а Аз ще му 

покажа най-краткия път, по който да стигне до Мен. 
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84 Изпълнявайте закона, дори ако трябва да пожертвате сърцето си или да промените 

обичаите, които съществуват в този свят. Няма да имаш църкви, нито места за поклонение, няма да 

ограничаваш моето учение, нито полето си на работа. Вашият дом ще бъде целият свят, вашето 

семейство - човечеството, а вашата църква - моят Божествен дух. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 334 
1 Хора, събудете се и осъзнайте, че живеете в ново време. 

2 Медитирайте и се молете, за да може духовното вдъхновение да засияе в съзнанието ви. 

3 Наблюдавайте всички видове човешка мизерия, болка, нужда и нека сърцето ви става все 

по-състрадателно при вида на болката, която ви заобикаля навсякъде. 

4 Ако усещате в най-дълбоката част на същността си щедър и благороден стремеж да правите 

добро, позволете на този импулс да ви завладее и да се прояви. Душата е тази, която предава своето 

послание, защото е намерила тялото си готово и желаещо. 

5 Разберете, че когато се заемете да посеете семената на моето учение, това трябва да стане от 

онази любов, която се ражда от най-чувствителната част на вашето същество. Но не се опитвайте 

повече да правите добро или да вършите дела заради заслугите си, ако те произтичат от страх от 

наказание, ако не ги направите. В това няма никаква основателност. Не ми казвай повече, дори на 

душата си, че не може да се примири с дреболии. 

Когато душата ви се отърси от човешката си обвивка и се оттегли в собственото си вътрешно 

същество в светилището на Духовния живот, за да изследва миналото и реколтата си, много от 

делата ѝ, които тук, в света, са изглеждали съвършени и достойни да бъдат представени пред 

Господа и да бъдат възнаградени, ще ѝ се сторят слаби в мига на тази интроспекция. Душата ще 

разбере, че смисълът на многото дела, които са ѝ се стрували добри в света, е бил само израз на 

суета, на фалшива любов, на милосърдие, което не е идвало от сърцето. 

6 Кой, според вас, е дал на душата просветлението на съвършен съдия, за да съди самата себе 

си? Духът, който в този час на справедливост ще ви направи впечатление, че ще заблести с 

невиждана досега яснота ─ и Той ще бъде този, който ще каже на всекиго какво е доброто, 

справедливото, правилното, истинското, което е направил на земята, и какво е злото, грешното и 

нечистото, което е посял по пътя си. 

7 Светилището, за което току-що ви говорих, е светилището на Духа ─ храмът, който никой 

не може да оскверни, храмът, в който живее Бог и от който звучи Неговият глас и блести 

светлината. 

8 В света вие никога не сте били готови да влезете в това вътрешно светилище, защото 

човешката ви личност винаги се е занимавала с начините и средствата да избегне мъдрия глас, 

който говори във всяко човешко същество. Казвам ви: Когато душата ви се лиши от покривалото 

си, накрая тя ще спре пред прага на това светилище и ще се събере, за да влезе в него и да коленичи 

пред олтара на душата, за да чуе себе си, да прегледа делата си в светлината на съвестта, да чуе в 

себе си гласа на Бога като Отец, като Учител и като Съдия. 

9 Никой смъртен не може да си представи този момент в цялата му тържественост, който 

всички вие трябва да преживеете, за да разпознаете какво добро имате в себе си, за да го запазите, а 

също и какво трябва да отхвърлите от себе си, защото вече не трябва да го задържате в душата си. 

10 Когато душата почувства, че е изправена пред съвестта си и тя се изказва с яснотата на 

истината, това същество се чувства твърде слабо, за да се вслуша в себе си, иска му се никога да не 

е съществувало, защото в един момент целият му живот преминава през съзнанието ─ това, което е 

оставило, което е притежавало, което е било негово и за което сега трябва да даде отчет. 

11 Ученици, мъже, подгответе се за този момент още в този живот, за да не превърнете този 

храм в трибунал, когато душата ви се озове пред прага на храма на духа; защото болката на душата 

тогава ще бъде толкова голяма, че няма да има физическа болка, която да се сравни с нея. 

12 Гледайте и се молете, размишлявайте, следвайте моите учения и никога не се подвеждайте 

по суетата си, която иска да ви накара да вярвате, че работите с истинност, милосърдие или любов, 

докато всъщност нито една от тези добродетели не е налице. 

13 Никога не си спомняйте в сърцето си за делата, които вършите, и се задоволявайте с 

първото нещо, което правите, за да можете постоянно да се изкачвате нагоре по пътя си. 

14 Искам да обмислите всичко, което ви казах в това ръководство, за да разберете как се 

извършва вашето съдене в духовната сфера. Така че трябва да премахнете от въображението си 

образа, в който си представяте съд, председателстван от Бог в образа на старец, който пропуска 
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добрите деца отдясно, за да се радват на рая, и поставя нечестивите отляво, за да ги осъди на вечно 

наказание. 

15 Сега е моментът светлината да достигне до най-висшите сфери на душата и ума ви, за да 

може истината да засияе във всеки човек и той да се подготви да влезе достойно в духовния живот. 

16 Изтъквате пред Мен, че битката, която сте водили в сърцата на вашите ближни, очевидно е 

безполезна ─ говорите им за одухотворяване и се опитвате да премахнете от сърцата им фанатизма 

и идолопоклонническите култови действия, а скоро след като сте ги научили, те отново коленичат 

пред своите идоли. 

17 Идваш с наранено и изсъхнало сърце, но таиш надежда, че в Моето Слово ще ти дам нови 

аргументи и нови оръжия, за да се бориш. 

18 Казвам ви, възлюбени ученици, в които виждам горещото желание светлината да свети на 

всички ваши ближни: Трябва да се въоръжите с търпение, за да изчакате дългоочаквания момент на 

просветление на онези, за които се молите и просите толкова много. 

19 Те също вярват, че сте в грешка, защото ви виждат да се молите на открито и защото ви 

чуват да говорите за учения и откровения, които не са записани в книги. 

20 Те също се молят за вас и ми говорят, като ме молят да не се заблуждавате. 

21 Питам ви, ученици: "Кого мислите, че слушам повече - вас или тях?" 

Много от вас Ми казват в сърцето си: "За нас, Учителю, като се приближаваме повече към 

истината в начина на молитва". 

22 Затова ви казвам, ученици, че слушам еднакво и едните, и другите, защото всички сте равни 

пред Мен, защото обичам и едните, и другите и защото виждам във всички страх, че някой може да 

се отклони от пътя. 

23 Това е битката, хора, обявената битка, голямата битка, която ще избухне дори в домовете и 

дори в лоното на най-любящите и сплотени семейства. 

24 Кой ще спечели в тази битка? Никой. Победата ще бъде на истината, светлината, любовта и 

справедливостта. Всички вие ще бъдете победени от тези божествени сили. Но именно това 

привидно поражение ще бъде вашата победа. 

25 Затова Учителят ви учи с голяма любов, за да сте подготвени за времето след моето 

заминаване. Но както Аз ви дарих Своята милост, така и вие ще водите хората чрез делата си на 

любов. 

26 Моят лъч се спусна върху умовете ви, за да подготви душите ви, и Аз раздадох даровете на 

благодатта Си между вас, за да се направите достойни да бъдете с Мен в Моето Царство. 

27 Изкушенията също се борят сред вас, за да ви отклонят от Моя път. Но Аз, като Добрия 

Пастир, ви избрах от всички пътища и без да изисквам от вас да стигнете до саможертва, очаквам 

вашето поправяне, за да можете напълно да приемете Моята благодат и да станете добри ученици, 

които утре ще носят Моето учение на човечеството. 

28 Възкресих ви, защото бяхте мъртви за живота на благодатта. Простих ти и те подготвих, за 

да можеш утре да говориш на човечеството, което се е надигнало и отрича своя Бог. Аз съм 

невежият непознат, който чука на вратата на всяко сърце, защото искам да ви накарам да 

почувствате Моята любов. 

29 Човечеството не Ме познава и отрича присъствието Ми в този момент. Но Аз ще ги накарам 

да разберат, че проявявам Своята справедливост с любов и милост, че не идвам с бич, за да им 

причиня болка ─ че искам само да ги издигна към живота на благодатта и да ги пречистя с 

кристално чистата вода, която е Моето Слово, Моята Истина. 

30 Светът не е научил Моето учение и подхранва своето идолопоклонство и фанатизъм. Ето 

защо сега то преминава през голямото горнило и пие чашата на страданието, защото неговият 

материализъм го е отдалечил от Мен. 

31 Очаква те голяма битка, Израел, защото ти ще свидетелстваш за моята истина, ще 

премахнеш мрака на човечеството и ще му покажеш моята светлина. 
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32 Онези, които наричат себе си пастири на хората, не са усетили присъствието Ми, все още 

Ме очакват. И все пак виждам, че те дават учение, различно от това, което Учителят е поверил на 

човечеството и което би ви отвело по пътя на истината, тъй като ви учи да се обичате един друг. 

33 Не е Моята воля светът да подхранва възгледи, които се отклоняват от Моето учение за 

любовта. Защото това вреди на душата и по този начин вие се отричате от Мен. Вие не можахте да 

проумеете Моето учение, отхвърлихте хляба на вечния живот и човечеството Ме търси в своите 

синагоги, в своите материални църкви, които собствените им ръце са създали според тяхното 

разбиране. Но кога човечеството ще Ме разбере и ще чуе призива Ми? 

34 След 1950 г. ще започне велика борба на световните възгледи и вие, народе на Израел, ще 

тръгнете, вярвайки в моята божественост. Не знаете кои от тях ще ви отхвърлят. Но има ли 

човешки закон, който да наказва добрите ви дела и делата, които вършите по пътя си? Не, защото 

вие сте тези, на които е възложено да премахнат болката на хората, да им донесат моя мир и да 

накарат любовта да разцъфне в човешкото сърце. 

35 Ученици: Принципът, на който ви научих във Втората епоха: да се обичате един друг, е 

приложим към всички действия в живота ви. Някои Ми казват: "Учителю, как мога да обичам 

ближния си, след като съм незначително същество, чийто живот е изпълнен с физически труд?" На 

тези мои ученици казвам: Дори в тази физическа работа, която на пръв поглед е без значение, 

можете да обичате ближния си, ако вършите работата си с желанието да служите на ближния си. 

36 Представете си колко красив би бил животът ви, ако всеки човек работеше с мисълта да 

прави добро и обединяваше своите малки усилия с тези на другите. Наистина, казвам ви, нямаше 

да има повече нещастие. Но истината е, че всеки работи за себе си, мисли за себе си и най-много за 

своето. 

37 Всички трябва да знаете, че никой не може да бъде достатъчен сам за себе си и че се нуждае 

от другите. Всички вие трябва да знаете, че сте дълбоко свързани с една универсална мисия, която 

трябва да изпълнявате обединени, но не обединени от земни задължения, а обединени от чувства, 

вдъхновение и идеали, с една дума: от любов един към друг. Тогава плодовете ще бъдат за доброто 

на всички. 

38 Казвам ви, хора, че не трябва да работите само за себе си, че в усилията си трябва да се 

опитвате да разпространявате светлина до всички, които ви търсят, без да правите различия. 

Истина ви казвам: който дава повече на ближния си, ще получи повече от Мен, защото прилага 

Моите наставления в живота си. 

39 Давам ви достатъчно знания, за да можете да разгласите посланието на любовта, което ви 

изпратих в този момент. 

40 Този Христос, който дойде в друго време, за да донесе на хората учение за любовта, е 

Духът, който ви говори в този момент и се изявява чрез избрани интелектуални органи, за да 

предаде това послание на света. Това Слово ─ скромно по своята форма и просто по своя израз ─ 

ще накара човечеството, което е далеч от одухотворяване, да се вразуми. 

41 Призовавам всички народи и всички религиозни общности по света, за да им напомня за 

най-висшата заповед на Моя закон ─ тази, която известих на учениците Си по време на Тайната 

вечеря с тях. 

42 Понастоящем човечеството се намира в подготвителна фаза. Моята справедливост е тази, 

която действа в него, без хората да я забелязват. Защото в своята гордост, в своя надменен 

материализъм те приписват на случайността всички събития в живота си, които са неизбежни за 

тях. Но скоро моят призив ще достигне до сърцата им и тогава те ще се обърнат към мен с 

покаяние и ще ме помолят да простя гордостта и грешките им. 

43 Това ще бъде кръстният час за душата на човека, когато той ще изпита за кратко време 

абсолютна празнота след големите си разочарования, когато ще осъзнае фалша на своето 

самочувствие, упадъка на своята власт, погрешността на своите идеологии. Но това състояние на 

объркване няма да продължи дълго, защото тогава ще се появят моите емисари и ще разпространят 

новото ми послание. 
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44 Отново, както в миналите времена, когато пратениците на Моето Учение излязоха от Изтока 

и донесоха знанието за Моето Слово на Запад, така и сега светът отново ще види Моите пратеници, 

които ще донесат светлината на това послание на народите и в домовете. 

45 Ще се стори ли странно на хората, че светлината сега отива от Запад на Изток? Затова ли 

няма да разпознаят посланието, което Моите пратеници им носят в Мое име? 

46 Истина ви казвам, че единствената светлина, която виждате да изгрява от изток, е тази, 

която осветява вашия свят - светлината на Царската звезда. Защото божествената светлина, която 

озарява душата, произлиза от Мен и е във всички места и точки на вселената. 

47 Вярно е, че в миналото често съм ви говорил чрез култови форми и символи. Но сега е 

дошло времето, когато ще видите истината директно, без да е необходимо да поставяте между нея 

и вас култови форми или символи. 

48 Учителят приема ученика, който в тази Трета епоха е готов да се учи, за да разбере Моите 

Божествени наставления. Книгата е отворена пред вас и страниците ѝ осветяват душата ви, за да 

разберете, че делото, което съм поверил в ръцете ви, е велико и възвишено ─ че моето учение 

съдържа най-висшата мъдрост, за да можете да достигнете моето Царство. Това е пътят, който ви 

показах отново, за да можете да вървите по него, оставяйки зад гърба си несправедливостта, с 

която дойдохте при Мен. 

49 Аз подготвих душите ви чрез Моята светлина, чрез Моята правда, за да бъдете като вашия 

Учител, за да не се отклонявате повече по различни пътища, за да бъде послушанието към Моите 

заповеди в сърцата ви. Но бдете и се молете, за да не изгубите подготовката, която съм дал на 

душата ви. В това време показвам на света светлината на новия ден, за да могат хората да се 

подготвят, да чуят словото Ми и да видят присъствието Ми с духовните си очи. 

50 Вашата мисия е много трудна, народе на Израел. Но Моето Слово е проникнало в най-

дълбоката част на твоето същество и те е просветило, отнело е слепотата от очите ти и ти е 

показало славата на Моето Царство. 

51 Моето Слово ви преобрази, защото вече не сте същите, каквито бяхте преди ─ сега сте 

възприемчиви към Моето присъствие, разпознали сте Ме и знаете как да се издигнете, за да Ме 

търсите от дух на дух. 

Но все още виждам, че не сте следвали напълно Моите учения, че сте се препъвали и че за 

кратко време отново сте старите, защото не сте изчистили напълно сърцето си от излишното и 

ненужното ─ от онова, което подхранва света в неговата поквара. Плевелите все още растат до 

златната пшеница, която разцъфтява във вас. 

Дошло е времето, когато плевелите, които са покълнали и разцъфнали в сърцата през вековете, 

ще бъдат изкоренени с корени. То ще бъде вързано на снопове и хвърлено в огъня, за да бъде 

унищожено. Тогава сърцето ти ще бъде чиста нива, плодородна и подготвена почва, където Моето 

Слово ще даде своя плод. 

52 Възлюбени ученици, трябва да се подготвите в много неща, защото стъпките ви към 

одухотворяване са бавни и времето ви е малко. Защото в този момент вече трябва да сте в пряк 

контакт с моя Божествен дух, за да изпълните мисията си. 

53 Вашият дух умееше да властва над тялото за кратко време, а след това бяхте в състояние да 

изпълнявате моите заповеди като мои истински ученици, за да се застъпвате за човечеството, което 

с ваше посредничество трябва да получи моята милост и състрадание. 

54 Нека Моят Дух се всели изцяло във вас, за да можете да покажете на човечеството Моето 

дело като спасителна лодка, като фар, като нов рай за въплътените и невъплътените души. 

55 Искам да видя всички вас подготвени и облечени в светлината на Светия Ми Дух, искам да 

открия у вас чувство за отговорност към Моето Божествено дело и любов към Моята Божественост 

и към вашите ближни. Защото искам да се обновите от любов към тях и да се научите да се 

свързвате директно с Моя Дух, защото Аз трябва да използвам душите ви според подготовката, 

която сте постигнали. Тогава пробуждането на света ще бъде пълно и чрез вашето посредничество 

той ще Ме почувства. Защото това е Моята воля. 

56 Вие се намирате във времето на голямата битка на доброто срещу злото, на светлината 

срещу тъмнината, и сега се подготвяте да защитавате Моята кауза. Вземете Ме за пример, защото 
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Аз вървя пред войските Си, а вие сте част от тях. Вижте как Моята светлина разпръсква тъмнината 

и как Моето Слово премахва греха. Ако искате да бъдете добри войници, бъдете послушни и 

носете светлината на истината, за да можете като истински Божии служители да свидетелствате за 

това, което давам на душите в това време за тяхното спасение. 

57 Не искам да виждам сред вас, избраните хора, различни начини на мислене или различни 

изрази на воля, искам да ви видя обединени и да предавате едно и също вдъхновение от Мен, 

водени от Моето Слово, което е едно с всички вас. 

58 На онези от вас, които са заспали и са оставили лампата на светилището си да угасне и са се 

лишили от Моята благодат, изпращам призив и им казвам: Стани, върви бързо и ела при Мен, 

който те очаква като Отец, а не като Съдия. Но наистина ви казвам, че не бива повече да се спирате 

на пътя, защото тогава отговорността ви пред Мен утре ще бъде много голяма. 

59 Събудих интуицията ви и с помощта на този дар Моят Дух говори на духа ви и ви дава 

Моите заповеди, които трябва да следвате. 

60 Позволявам ти да вървиш със сигурност, за да можеш да изпълниш Волята Ми. Защото 

всичко, което правиш според Моята воля, ще служи за напредъка на душата ти. Давам ви власт и 

Моя мир, за да бъде той свидетелство за Моето присъствие сред вас. Не искам нищо да нарушава 

спокойствието, което ви давам. Подгответе се и продължете да работите чрез него. Ако пък 

пострадате заради делото, което поверих на верните ви ръце, казвам ви: Радвай се, защото Аз ще 

дам на душата ти голяма награда. 

61 Знайте, че както има души, които са изпратени отново да се въплътят като компенсация, за 

да живеят на земята и да пожънат в праведност плодовете на това, което са посяли преди, така има 

и други, които не се прераждат, а пребивават невидимо на земята, докато не постигнат 

одухотворяване или издигане, което ще ги накара да се отстранят от всичко, което вече не е 

подходящо за тях. 

62 Всяко покаяние е трудно, горчиво и скръбно. Но моето учение ви учи на начина, по който 

да пощадите душата си, така че вместо да намери покой след земните страдания, тя да се изправи 

пред изпитание за пречистване и поправяне. 

63 Научете се тук, в Моето слово, да обичате това, което принадлежи на света, само до 

степента, която е правилна, така че когато дойде часът да оставите всичко зад гърба си, душата ви 

да не бъде обременена с бреме, което да я лиши от свободата ѝ. 

64 Възлюбени хора, елате в Светлината. Аз съм пътят, който води към него, Аз съм истината и 

животът. 

65 Невъзможно е да загине човек, който слуша съвестта си в действията си. 

66 Когато ви говоря за духовния живот, вие искате да ви го опиша подробно, за да можете да 

го разберете. Но когато осъзнаете, че макар и да съм говорил много за това, вие не сте в състояние 

да го разберете, с болка Ми казвате: "Учителю, какво ще бъде това съществуване, което въпреки 

Твоите учения и откровения не сме в състояние да разберем? 

67 Казвам ви, ученици: не се безпокойте, защото не е важно да знаете какъв е този дом, а да 

имате вяра, че трябва да стигнете до него, и затова да се подготвите възможно най-добре, за да 

стигнете до тази цел, без да се колебаете и без да се колебаете. 

68 Вече сте научили от Мен, че възходящото развитие на душата се постига чрез любовта, 

защото този, който обича, разгръща всички дарби и способности на своето същество. Не се 

стремете да достигнете високите върхове на светлината само чрез развиване на интелекта, а винаги 

търсете правилния начин да хармонизирате интелекта с чувствата, така че едновременно с 

изучаването на дадено учение да го прилагате. 

69 Пътят на истината е толкова ясен, че никой, който върви по него, не може да загине. 

70 Вие не вървите сами, защото Моето насърчение и Моята светлина са с всеки от вас. Но в 

случай че това ви се струва малко, Аз съм поставил духовно същество от светлина до всяко 

човешко същество, за да бди над стъпките ви, да ви накара да усетите някаква опасност, да ви 

служи като спътник в самотата и като опора в житейския път. Те са онези същества, които наричате 

ангели-пазители или покровители. 
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71 Никога не проявявайте неблагодарност към тях и не бъдете глухи за подканите им, защото 

силите ви няма да са достатъчни, за да преминете всички изпитания на живота. Нуждаете се от по-

напреднали от вас, които знаят нещо за вашето бъдеще, защото Аз съм им го разкрил. 

72 Борбата на тези същества е много трудна, докато не постигнете одухотворяване, защото 

допринасяте много малко, за да ги подкрепите в трудната им мисия. 

73 Когато вашата духовност ви позволи да усетите и възприемете присъствието на онези ваши 

братя и сестри, които работят невидимо, без да се показват, за вашето благополучие и напредък, 

тогава ще съжалявате, че сте ги принудили да страдат толкова много заради вашите грехове. Но 

когато това прозрение се появи у вас, то е само защото вече е станало светло в ума ви. Тогава ще се 

събуди състрадание, благодарност и разбиране към тях. 

74 Какво голямо щастие ще изпитат вашите защитници, когато видят, че усилията им са 

подкрепени от вас и че вдъхновението им е в хармония с вашето издигане! 

75 Имате толкова много братя и сестри и толкова много приятели в "Духовната долина", които 

не познавате. 

76 Утре, когато познанието за духовния живот се разпространи по целия свят, човечеството ще 

осъзнае важността на тези същества, които са на твоя страна, и хората ще благославят моя 

Промисъл. 

77 Кой е виждал битките, които тези легиони на Светлината водят срещу нашествията на 

объркани същества, които постоянно ви заплашват? Няма човешки поглед, който да е открил тази 

битка, която двамата непрестанно водят един срещу друг, без вие да сте я забелязали. 

78 Вашето невежество за съществуването на всичко, което се случва, без да го осъзнавате, е 

една от причините, поради които в този момент Аз наредих на духовния свят да общува с вас чрез 

мозъци, определени от Мен да изпълнят тази задача. По този начин тези същества са имали 

възможността да дойдат при вас, за да засвидетелстват своето съществуване и да ви докажат с 

любовта си, с милосърдието си, със смирението си и търпението си, че живеят, за да ви приютят. 

79 Молете се, хора, и се обединете с тях в молитвата си. Вярвайте в тяхната защита. Те са 

същества от сияйна светлина, които са способни да изпълнят трудната мисия до вас, да ви 

напътстват и да ви помагат по целия път, докато стигнете до Мен. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 335 
Моят мир да бъде с вас! 

1 Днес Моят Дух отново слиза над духовния Израел. Аз се явявам пред вас, възлюбени хора, 

чрез Вселенския лъч и ви говоря като Баща и Учител, като Приятел и като Съдия. Аз присъствам 

във всичко и слушам молитвата ти до най-съкровената молба, която отправяш към Мен. 

2 Радвам се, когато виждам как въплътените души все повече откриват истинското общение 

със своя Отец и Господ, изоставят старите обреди, различните форми на поклонение, които са 

използвали, за да Ме търсят, да Ме обожават и да напредват твърдо по духовния път. Именно вие, 

смирени общности, получавате тези проявления в този момент, а с тях и моите велики уроци. 

3 Обединих голям брой души, които принадлежат към избрания народ ─ не по раса. 

Знайте, че Аз не се обръщам към расите, към които принадлежите или сте принадлежали в 

миналото. Обръщам се към духовния Израил, на когото поверих мисия, защото сред другите 

народи на земята те са първородните, на които завещах предишните Си завети. 

4 На вас, които сте били попечители на благодат и откровения, е дадена мисията да носите 

светлина на всички хора, да бъдете маяци на светлината за онези, които се скитат по света в 

неведение или безразличие. Ти, който си бил Мой пророк, Мой свидетел, Мой пратеник и Мой 

довереник, Аз те призовах още веднъж, за да те накарам да продължиш мисията си и в това 

изпълнение на мисията да постигнеш съвършенството на душата си. 

5 Въпреки вашата вярност и любов, Аз ви казвам без укор: вие все още не сте последвали 

предишните Ми учения. Притежавате светлината, мира и благословиите, които ви дадох за 

братските ви народи, но не сте споделили тези дарове с тях. 

Помислете: За да станете достойни да получите тази мисия, вие сте преживели великите борби 

на душата и тялото, конфликтите на мисълта и битките на този свят, за да придобиете 

необходимата твърдост, решителност и опит. Но ако ви кажа, че не сте изпълнили заповедите ми, 

няма да отрека заслугите на вашите дела от минали времена. Именно тези заслуги ви правят 

достойни за благодатта да Ме имате сред себе си в това духовно проявление. 

6 В смисъла на моето учение ще откриете присъствието на вашия Бог. Това слово е същото 

като онова, което са чували пророците, то е същата светлина като онази, която е вдъхновила 

Мойсей да обедини избрания народ и да го подготви за единение с неговия Господ. 

Откривам сред вас някогашните израилтяни, които тръгнаха по време на скитанията в 

пустинята през Първата епоха: смелите и доблестни юдеи; верните левити, които бдяха над 

поклонението на Йехова; неуморните завулунци, които бяха натоварени да осигуряват прехраната 

на кервана от хора; а също и всички онези, които Ми дадоха големи доказателства за вярност, 

любов и доверие. 

7 Погледът ми с любов се спира и върху онези, които очакваха Месията през Втората епоха ─ 

върху мъчениците, на които мечът на палача не можа да отнеме вярата, че Аз съм станал човек, за 

да изкупя човешкия род. В този народ са Моите ученици и Моите свидетели от всички епохи и 

след това време на съвършено общение с техния Господ, когато Моите учения бъдат завършени 

чрез това средство, което съм избрал, Моят Дух ще слезе в изобилие върху всички Мои деца и 

всеки от вас ще почувства как неговите дарби и способности се разгръщат ─ за изумление на 

неговите ближни, а също и на вас самите. 

8 Твоите дарби ще произлязат от духа ти силни и мощни ─ не като украшения, които биха 

били причина за суета, а като добродетели и примери, които ще показваш на хората в мислите, 

думите и делата на любовта, и всички те ще разкриват най-голямото смирение и кротост. 

Дарът на пророчеството ще процъфти сред вас в голяма степен. Учените ще ви разпитват за 

бъдещето, ще се втурнат към събранията ви, за да чуят свидетелствата ви, да се изправят пред 

тежките изпитания и да разрешат конфликтите, които ще им се представят. 

9 В момента развитието ви е все още малко, все още се съмнявате в дарбите си и ако станете 

пряк свидетел на някое чудо, за което ви давам да помислите, вие го приписвате на друга причина. 

Но ще дойде време, когато ще станете едно с Мен, и тогава доверието ви ще бъде пълно. Ще 

разбереш дарбите и качествата си и ще свидетелстваш за Мен чрез тях. 
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10 Истина ви казвам: Аз съм този, който ви дава пророчество. То никога не е идвало от човека, 

той е бил само канал. Пророчествата идват от Мен и Аз ви давам възможност да ги тълкувате до 

определен предел. Но тези, които съдържат по-голяма мъдрост, аз сам ви обяснявам. Всеки път, 

когато сте се опитвали да ги разберете, без да сте подготвени, сте се поддавали на погрешно 

тълкуване. 

11 Съобщих ви за събитията, които виждате днес. Сега е време на голямо изпълнение. Те са 

събитията, които дадоха тълкувание на всички съобщения, които ви дадох в Първото и Второто 

време чрез Моите пророци. Но тогава хората вече бяха говорили - някои правилно, а други 

погрешно. 

Пророчествата, които дадох според разбиранията на човешкото изследване, бяха правилно 

разбрани. Но онези, които се падаше да тълкувам, тълкувам и изпълнявам единствено Аз, Аз 

изясних чрез събития и изпитания. 

12 Сега е решително време за човечеството ─ време, когато човек ще се пробуди чрез 

различните изпитания, които ви говорят за моята любов. Искам да намеря душата ти чиста и устата 

ти достойна да разгласява Моето учение. За това те обличам в смирение, за да бъдеш прост, 

въпреки че притежаваш дарби, които предизвикват възхищението на онези, които те познават. 

13 Позволете на пророчеството да проникне в душата и материята ви, дори и да не го 

разбирате. Ваш дълг е да го оповестите. Другите ще разберат по-добре това, на което сте 

свидетели. Но ако нито единият, нито другият не е в състояние да вникне в истинския смисъл на 

Моите пророчества, Аз ще ви се притека на помощ и ще ви кажа: "Ако пророчеството, което ви 

дадох, е много голямо и мъдро, то е защото откровението, което искам да дам на човечеството, е 

много голямо, така че то да продължи да се изкачва и да обитава по-високи нива, докато не 

достигне целта си. Аз дадох това видение на Моя избраник и ти давам тълкуванието му." 

14 Смятате ли, че Йоил, един от великите пророци на Първата епоха, е разбирал какво 

съобщава на тълпите? Спомнете си какво каза той: "И ще дойдат дни, когато децата ви ще 

пророкуват, юношите ви ще виждат видения, а старците ви ще сънуват откровени сънища. Ще има 

чудеса на небето и големи знамения на земята. Слънцето ще почернее, а луната ще стане като кръв. 

От земята ще се издигнат дим и пара и тогава великият ден Господен ще бъде много близо." 

15 Пророкът не е разбирал последствията от това, което е говорил, но го е направил с 

истинност. Той беше каналът и гласоподавателят на Мен, душата му беше чиста и устата му 

достойна, а пророчеството беше като кристално чиста вода, която извираше от извора и не беше 

замърсена в коритото си. 

Така това послание достигна до сърцето на хората и остана чисто. Някои го тълкуват по един 

начин, а други - по друг. Но аз ви казвам истината, че идването на този пророкуван велик ден е 

много близо и събитията вече потвърждават думите на пророка. 

16 Отворете очите си и подгответе душата си, за да можете да разберете събитията, и ще 

видите, че знаменията, които вече са били обявени в онези времена, се появяват ясно, а самите 

факти ви показват обяснението и сбъдването на тези думи. Това е тълкуванието, което дадох на 

пророчествата Си. 

17 Така ви подготвям, възлюбени ученици, за изпълнението на трудната ви мисия, за да могат 

устните ви да говорят само истината, за да виждате пътя си открит. Но ако говорите и 

свидетелствате за истината, а не ви вярват, не ви разбират и не ви обичат, предайте въпроса на Мен 

и не плачете. Винаги вървете напред и никога не мълчете. Нека устата ви говори уверено, смело и 

винаги да изпълнява задълженията си. Нека цялото ви същество е готово да излъчва мир не само с 

думите си, но и чрез мислите и духовните си послания. 

18 Култивирайте мира, обичайте го и го разпространявайте навсякъде, защото човечеството 

има нужда от него! Не се смущавайте от променливите съдби на живота, за да останете винаги 

силни и готови да дадете това, което имате. Мирът, който е наследство на всяка душа, в днешно 

време е избягал и се е заменил с война, която мъчи народите, разрушава институциите и погубва 

душите. Причината за това е, че злото е завладяло човешкото сърце. Омразата, неумерената 

амбиция и необузданата алчност се разпространяват и нанасят опустошение. Но колко кратко ще 

бъде тяхното управление. За ваша радост и успокоение ви съобщавам, че освобождението ви вече е 
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близо, че за тази цел работят много хора, които копнеят да дишат в атмосфера на братство, чистота 

и здраве. 

19 Какво ще направите, мои ученици, в тази голяма битка, която вече е започнала? Какви са 

плановете ви? Виждам в дълбините на същността ви огромно желание да се борите, да направите 

учението ми известно, защото знаете, че то е най-доброто ръководство за човечеството. Борете се 

за своя мир и за своите морални и духовни стремежи. След това, когато се почувствате силни в 

доброто, носете го навсякъде, защото то ще се спусне като плодоносна роса в сърцата на вашите 

ближни. 

20 Молете се и нека молитвата ви да бъде балсам за хората около вас и за тези, които отсъстват 

─ за тези, които обитават вашия свят, и за тези, които се нуждаят от утеха извън него. 

21 Сега давам на народа си един стимул, а именно: всички души, които загубят телата си в 

мъчителните битки на войната, ще бъдат привлечени в "Духовната долина" и там ще останат в 

очакване на вашата молитва, за да постигнат светлина и знание. 

В онзи час, когато хората се обединят в пламенна и сърдечна молитва, тези същества ще бъдат 

изненадани от духовна песен на възхвала. Те ще чуят гласа ви, който ги приканва да продължат 

напред, и няма да бъдат обезпокоени нито за миг. Светлината ще се проясни и от този час те ще 

започнат да се борят за своето възнесение. 

22 Изпитанията, които очакват човечеството след 1950 г., ще бъдат много големи. Тя ще 

трябва да изпразни много горчиви чаши и да понесе много тежки удари. Но всичко това ще се 

случи, за да може тя да се събуди от съня си ─ сега, когато душата й е заспала по отношение на 

своето съвършенство и истинска мисия. 

Всички тези изпитания, които хората могат да получат по това време, ще бъдат измислени от 

тях, за да могат да се опомнят и да помислят върху задачите си. От дълго време душите се 

преместват от Земята в "духовната долина" и оттам отново на Земята, без да използват 

преражданията си. 

    Но тази благодат, това доказателство за любов и справедливост, което им давам, като им давам 

нов живот в този свят, не е, за да го пропилеят. Не ви позволявам да се върнете на земята само за да 

се храните с плодовете ѝ, а за да се борите за възхода си и да завладеете царството, което съм ви 

обещал. 

23 Първия път ще се обадя с нежност, за да ви помогна да се подготвите за битката. Но ако не 

разбереш този глас, ще се обадя със строгост и ще те докосна отново. Ако обаче не го последвате, 

правосъдието ще се възползва с пълна сила, за да ви разтърси и да отворите очи, за да видите 

светлината на новия ден. 

24 Предупреждавам ви, за да не се засегнете, когато виждате, че избухват нови войни, че ден 

след ден множество хора умират пред очите ви при различни инциденти. Ако не можете да 

разберете причината за тези изпитания, които разтърсват сърцето ви, спомнете си, че всяка душа е 

дошла на земята, за да върне на себе си това, което преди това си е отказвала, и че има хора, които 

са толкова уморени, че само такова изпитание ще ги разтърси. 

25 Колко много те обичам и не искам никаква болка за теб! Онези същества, които не са 

намерили утеха и балсам на земята, ще ги получат от Мен в момента, в който дойдат в духовната 

долина, за да бъдат отведени в отвъдното. Давам им го, защото Аз съм Пастир, неотделим от 

децата Си. Цялата им болка се отразява в Мен, цялата кръв, пролята в безсмислените им войни, се 

стича в кухите Ми ръце, всички сълзи на човечеството мокрят лицето Ми. Дори най-скритото и 

тайно същество за вас е много близко до Мен. Гледам на всички вас с еднаква любов. Онези 

същества, които гледаш с неприязън, ще изтръгна от мизерията им и ще ги обработя така, че от тях 

да потекат кристално чисти води на обновление, покаяние и любов. 

26 Говоря ви по много начини, защото трябва да сте готови да говорите така, както все още не 

сте го направили. Радваш се, когато чуваш Моите учения, и се чувстваш по-близо до Мен всеки 

ден. Осъзнаваш, че е щастие да бъдеш там, за да бъдеш обичан от твоя Баща ─ че е удовлетворение 

за теб да си преживял големите изпитания, които съм ти определил, защото всяко от тези 

изпитания е етап, който те приближава към Мен. 
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27 Призовах много от децата си, за да им дам различни задачи, различни задачи в рамките на 

тази работа, и ви ги дадох в зависимост от вашия напредък и вашите таланти. От всички тях заедно 

формирах моя народ, моето ново апостолство. 

На някои от тях поверих длъжността на водачи, а за да не бъде задачата им трудна и тежка, 

разделих народа на общини. 

На други поверих дара на гласоподавател, за да могат те да предадат Моето вдъхновение, 

превърнало се в човешко слово, на тези множества, които се събират, за да получат това чудо. 

На някои от тях дадох привилегията на ясновидството, за да ги превърна в пророци и да им 

съобщя с тяхно посредничество какво ще се случи. 

Задачата на "стълбовете" е възложена на онези, които трябва да подкрепят хората по време на 

тяхното поклонничество и да бъдат помощници на църковните водачи, помагайки им да носят 

бремето на кръста заедно с множеството слушатели. 

28 Други са надарени с дарбата да посредничат и те са обучени като инструменти на духовния 

свят, за да предават посланията му, обясненията на моето дело, а също и като притежатели на 

лечебния балсам, утехата за болните, така че чрез своите здравословни духовни еманации да могат 

заедно да даряват милост на нуждаещите се. 

"Златно перо" нарекох онзи, който пише в книгата, която ще ти оставя, Моите откровения, 

учения и пророчества за това време. 

     Дадох длъжността "основен камък" на онези, които трябва да бъдат пример за твърдост, 

стабилност и сила сред хората. Думите, съветите и примерът им сред хората трябва да са 

неизменни, както е неизменна скалата. 

Но сега, когато този период на Моето проявление е към края си, Аз се обръщам към всички 

служби и към всички онези, които са избрани да получат такива велики задачи, отправям призив, за 

да могат да се изследват добре и да разпознаят резултата от своите дела. В този час на съзерцание 

аз заставам до всички. 

29 Не се притеснявайте, не съм сбъркал, когато ви избрах. Познавам те и знам на какво си 

способен. Знаех кои от тях с радост ще се посветят на изпълнението на Закона и кои ще отслабнат 

по пътя. Аз съм ваш Баща и на всички съм дал възможност да работят в Моето дело, на всички съм 

предложил една и съща храна, за да се чувствате всички обичани по един и същи начин, с едно и 

също право да бъдете Мои ученици и да притежавате едно и също наследство. 

30 Знаех, че някои ще изпълнят указанията ми и много скоро ще последват думите ми. На 

други ще им отнеме време да открият грешките си и да ги поправят. Но Моите дарове остават 

скрити в душите им и очакват да се събудят. Защото всички вие трябва да дойдете при Мен, а 

разбирането ще бъде във всички вас. Ще станеш съвършен и ще бъдеш с Мен от дясната Ми 

страна. 

Но за да стигнеш до Мен, е необходимо да си готов да изпълниш Моя закон и да извървиш пътя 

със смирение и отдаденост. 

Гледайте и се молете през тези няколко дни, в които все още Ме имате под тази форма, и нека 

сърцето ви бъде развълнувано от Моето Слово, така че от вашето същество да се породи желание 

за послушание, единство и любов. 

31 Скоро пратениците ще тръгнат, носейки със себе си писма. Тяхното мерило ще бъде Моето 

Слово и Моите послания, които сте получили. Подготвям ви да се отправите на мисии за мир и 

добра воля. Защото искам да ви посрещна подготвени в този тържествен ден, когато трябва да ви 

кажа последните си думи. 

32 Още сега ви съобщавам, че последното Ми учение няма да продължи повече от това, което 

ви давам сега. Тя ще бъде толкова кратка, колкото и всички, които съм ви дал. Защото моят велик 

последен урок се състои от тези през последните три години, това е книгата, която написах в 

душата ти с огъня на любовта на Моя Дух, в която обобщих всичко, което ти разкрих от 1866 г. 

насам. В него ви говорих за началото и дори за онова, което е било преди началото на сътворението 

─ за еволюцията на човека от най-древни времена до наши дни. В тази книга ви разказах за всички 

Мои уроци, дадени ви през изминалите велики векове, и за вашите изпитания. В тази книга съм 

обединил откровенията на всички минали епохи и тези на бъдещето, без да ги тълкувам и без да ги 
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изпълнявам. В него ще намерите и подготовката на душата си за пътя на развитие сега на земята и 

след това в духовната долина. 

33 Това последно Мое учение ще приключи в последния ден на настоящата 1950 година, но 

това няма да е последното Ми общуване с вас. Защото Аз ви научих винаги да се молите и да имате 

духовно общение с Мен. Вие, хората, и всички същества, които обитават различните светове на 

живота, имате достъп до Моя дух, а Аз живея във вашия. 

Не се чувствайте отдалечени от Мен, не чувствайте празнота или тишина, когато това слово 

свърши. Продължавай да слушаш хармоничния и постоянен концерт на твоя Отец, радвай се на 

Моето присъствие, за да можеш да размишляваш и изучаваш Моето дело. 

34 Необходимо е да обедините всичките си сили и духовни познания, преди да тръгнете да 

разпространявате това учение. Тогава, когато сте събрани около Моето Слово, молите се и 

размишлявате, ще почувствате Моето присъствие. Децата ще бъдат развълнувани, ясновидците 

също ще забележат знаците, предшестващи Моето присъствие, и Аз ще се проявя по фини начини. 

Всички, които се съберат, ще Ме почувстват и тези събирания ще имат тържествен характер. Ще 

има духовна атмосфера, която ще ви даде спокойствие и увереност в бъдещето. 

"Духовният свят" също ще дойде при вас, без да използвате мозъка си, и ще се установи там, 

където го повикате, за да ви помогне в изпитанията и да продължи да обсипва този свят с милост и 

защита. Тя ще следи да няма объркване в умовете ви, нито лоши тълкувания или грешни решения. 

Когато този период на подготовка приключи, не забравяйте за срещите си. Защото, въпреки че 

знаете, че се изявявам на всеки от вас поотделно, искам да ви намеря обединени, молещи се и 

погълнати от духовната си практика. 

35 Спомнете си онази Петдесетница, която моите апостоли празнуваха след моето заминаване. 

Душите им с внимание очакваха моето проявление и когато се обединиха в една мисъл, моят Дух 

слезе и вложи думата в устата им, а цялото им същество се просветли, така че да могат да общуват 

с хора от различни езици и вероизповедания. 

36 Затова искам тези събрания да бъдат винаги между вас, ученици. Винаги, когато можете да 

се съберете, правете това в Мое име и Аз ще присъствам и ще ви разкрия съдържанието на Моята 

тайна съкровищница. 

Поверявам ти всички моменти и дни от живота ти, за да можеш да посветиш и един миг от тях 

на своята преданост. Но още веднъж освещавам седмия ден, за да можете на него да влезете в 

общение с Мен, а останалите дни да се обичате помежду си и да изпълнявате всичко, което добре 

сте разбрали от Моите наставления. 

Но за вашите събрания няма да има нужда от специални зали, същите ще бъдат за Мен - вашият 

дом, вашата обикновена спалня, поляната в долината или планината, брегът на реката или 

пустинята. 

37 Не ви съветвам да провъзгласявате между хората, че сте Мои ученици, за да не говорят 

устата ви това, а да говорят делата ви. Не казвайте, че сте израилтяни по дух. Светът ще разпознае 

Духовния Израел, когато той е единен в мисията си да запали светлина в душите, да донесе мир в 

сърцата, да бъде такъв, какъвто казах на Яков в сънищата му, в откровенията му: "Ще ти дам 

потомство, голямо и многобройно като земния прах, като небесните звезди, като морския пясък, и в 

твоите потомци ще бъдат благословени народите на земята." 

38 Народите на земята все още не са благословени в Израел, защото това Ми представя 

тяхното разделение, както се случи във Втората епоха. Едни живеят за материята, а други за духа ─ 

едни създават едно царство, а други друго. Виждам, че някои живеят за света и неговото злато, а 

други Ме търсят и са щастливи в своята бедност. Но щом обединя тези хора, този велик легион от 

души, отговорни за мира и божествените откровения, тогава това земно кълбо и дори небето ще 

бъдат разтърсени. Защото техният съюз ще упражни такава сила, такова влияние върху света, че 

няма да има човек, който да не го почувства. Вашата мисия ще стане известна, а посланието ви, 

което вече ви поверявам, ще обедини завещанието, което съм завещал на човечеството в три 

времена. 

39 Увери се, че душата ти е като контейнер, който пази всичко, което съм ти поверил. Защото 

пътят, по който ще минете сега, има каменисти участъци, има бодили и тръни. Но има и участъци, 
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където дърветата и цветята ще направят разходката ви приятна. Така, странствайки, денят на 

вашето обединение, денят на вашето изкупление и вечен мир ще ви изненадат, когато достигнете 

края на мисията си. 

40 Молете се сега за тези, които са далеч, и за тези, които са около вас, нека сърцето ви прелее. 

Изцелявайте болните, съветвайте онези, които се нуждаят от това, станете всякакъв вид утеха и 

балсам сред страдащото човечество. Ако минаваш покрай непознат човек, на когото не можеш да 

кажеш нито дума, но сърцето ти се вълнува и душата ти се моли за него, а ти полагаш страданието 

на твоя брат пред Моето сърце, Аз ще му дам това, от което се нуждае, защото си положил болката 

му пред Мен. 

41 Опознайте себе си, открийте дарбите, които съм ви дал, и осъзнайте, че вашето духовно 

познание е облекчило много сърца и ги е издигнало на морално и духовно ниво. 

42 Имайте цялата интуиция и любов, от които се нуждаете за вашата мисия. 

43 Някои от вас Ми казват в молитвата си: "Учителю, защо да Ти разказвам скърбите си, да Ти 

показвам живота си или да Ти позволявам да споделяш проектите ми, след като Ти знаеш всичко? 

Защо да Ти изповядвам прегрешенията си, след като Ти ги виждаш, след като съм в Теб? Дай ми 

това, което е Твоята воля, и аз ще бъда доволен." 

44 След тази молитва ти остана във възторг и благодари само за това, което ти дадох, като ти 

дадох Моето Слово. В него е духовната храна и благословията за вашия човешки живот. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 336 
1 С голяма нежност слизам при вас, за да могат душите ви да познаят Моя закон. През това 

време ви показах обширни хоризонти, за да можете да вървите по пътя на светлината, 

съвършенството и истината. 

2 Не искам утре да застанете пред хората, без да познавате Моето учение, следвайки лъжлив 

път, който никога не съм ви показвал. Защото ще те оставя готов да покажеш пътя на истината на 

онези, които не са чували Моите наставления, и няма да търсиш слепи и невежи, за да получаваш 

наставления от тях. Защото те няма да имат какво да ви научат. 

3 Трябва да бъдете смирени и да свидетелствате за моето проявление пред човечеството чрез 

даровете си, за да могат те да призоват името ми и да повярват в моето присъствие сред вас в тази 

Трета епоха. Не давайте повод на ближните си да ви казват, че сте имали грешен учител, че сте 

невежи, че нямате добродетели и че не сте силни. 

Не, Израел, не искам тази болка да е в духа ми, нито пък искам човечеството да те упреква за 

липсата на подготовка след моето заминаване. Искам тези, които не са Ме чували, да се почувстват 

трогнати от спомена, който пазите за Моето проявление чрез човешкия интелект, и да подхранват 

душите си с Моите учения, записани от златните Ми пера. 

4 Искам да обърнеш грешника със съвета си и да укрепиш с думите си за насърчение този, 

който е потиснат и отчаян. Човек не живее само с хляб, но милостта, която ви оставям за 

човечеството, е духовна. При вас ще дойдат хора, които, въпреки че притежават материални 

богатства, нямат спокойствие и здраве. И на тях ще дадеш това, което съм ти поверил. 

5 Свидетелствайте за себе си, че не грешите, като ме следвате. Защото след като приключи 

моето провъзгласяване чрез гласоподавателите, вие ще продължите да бъдете верни войници на 

тази божествена кауза ─ това учение, което няма недостатък и което няма да се срамувате да 

разпространявате сред човечеството. Ще свидетелствате за Моята истина с делата си. Не искам да 

правите това учение достояние на света само чрез Словото. 

6 Оставям закона си, написан в духа ви, за да го посочвате на ближните си, за да може 

човечеството да се ръководи от него и да не се препъва повече по пътя си. 

7 През това време хората Ме чуха, приеха Моето учение ─ истината, която ясно ви разкрих. 

Тогава те много са мислили за начина, по който да обучат човечеството на това знание, което 

самите те не са разбирали в началото. 

8 Приготви се, Израел, за да не бъдеш изненадан от своите събратя. Не искам да се показвате 

невежи пред глупавите. Не, народе Мой, ще говориш с думи, изпълнени с убеденост и увереност в 

себе си, ще обясняваш Моите учения и откровенията, които съм ти дал през това време, както и 

причината за тях. Предназначението ви е да обучавате невежите и да им показвате пътя към 

възходящото им развитие. 

9 Новите поколения трябва да Ме търсят. Защото Аз ще изпратя на земята развити души, 

които няма да слушат глупавите думи на света от нежното си детство, защото душата им ще ги 

накара да разберат, че тези учения не са задоволителни, и тогава ще се обърнат към вас, Моите 

хора, за да им покажете Моето духовно дело в пълна яснота. 

10 Винаги, когато се издигате в молитва, ще си спомняте думите ми. Така няма да бъдеш 

изненадан по пътя си и ще можеш да даваш наставленията ми на всеки, който се нуждае от тях и ги 

поиска. 

11 Аз съм вашият Отец, Който ви говори постоянно, за да Ме разберете, за да се почувствате 

изпълнени с Моя мир и да се заемете да изпълните мисията си с ентусиазъм, послушание и 

енергия. 

12 Не искам болката на човечеството да остане незабелязана за вас. Искам да почувствате 

тяхното страдание ─ язвите, епидемиите и всяко страдание, и да се молите с любов, за да получат 

моята милост. 

13 Всички обиди, които хората ви правят, няма да ги правят на вас, а на Мен, и така ще 

причинят болка на душите си със собствената си ръка. Вие обаче ще приемате презрените с 
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търпение, защото ще дойде време, когато всички ще се убедят в Моята истина и ще разберат, че не 

са сбъркали. 

14 Мнозина ще кажат: "Ако Бог е сред нас, защо не заповяда да се сложи край на войните?" Но 

ще знаете как да отговорите на ближните си и да им кажете, че по време на Божествения съд Отец 

позволява на горделивите да се унищожават един друг. Но след това ще поставя граница на 

борбата, за да могат да получат мир от Мен. 

15 Словото, което ви поверявам, е светлина по пътя ви, за да запазите душевния си мир сред 

хаоса. Помни, Израилю, че всяка Моя дума те удовлетворява. Но не слушайте тези указания само 

по навик, а действително следвайте това, което научавате от своя Учител. 

16 Осъзнай, Израел, колко много Моят Дух трябва да се бори срещу греха и неверието. Когато 

виждам, че децата Ми са Ме разбрали, Духът Ми се изпълва с радост, благославям ви и 

послушанието ви достига до Отца като аромат на цветя. 

17 Не искам утре да плачеш горчиво, Израел, и да Ми кажеш с лице, обърнато към небето: 

"Сектите и църквите привлякоха към себе си огромните множества, на които Ти даде светлината с 

толкова много любов." 

Да, деца мои, но те ще предадат пшеницата заедно с плевелите. Това са сърца, които не са били 

подобрени от Твоето слово. Но истина ви казвам, че те възнамеряват да разпръснат овцете в 

кошарата с лъжливи думи. Но Аз съм сила и ще накарам множествата да разберат с пълна яснота, 

че Моето дело е чисто като снежинки. 

18 Не се изненадвайте, народе мой. Живейте винаги нащрек и бъдете верни стражи. Не се 

страхувайте от думите, които собствените ви братя и сестри ви казват, за да ви убедят, че сте в 

грешка. 

Стойте твърдо, защото ще дам големи награди на "войниците", които са верни на Моето дело ─ 

тези от вас, които се изправят срещу тези трудни времена на объркване на светогледи, 

вероизповедания и религии. 

Всички твои ближни ще уважаваш по същия начин, по който уважаваш Моето дело, и ще 

посочваш наставленията, които ще ти оставя отново. Ако хората ви се подиграват, нека го правят, 

защото светлината на Светия Ми Дух ще достигне до тях и тогава в сърцата им ще настъпи 

покаяние. 

19 Бъдете непоколебими и живейте бодро, защото ви очакват трудни времена. В такива 

моменти мъжете идват в работата ми и се опитват да разберат. Но наистина, казвам ви, Аз ще ви 

помогна да преминете, такава е Моята воля. Защото, когато за кратко сте забулени в мрак, аз се 

появявам като сияйна светлина, за да ви просветля, да ви спася от устата на гладния вълк и да ви 

покажа пътя на светлината и истината. 

20 Аз, вашият Учител, ви известявам за всички славни неща, които ви заобикалят, и за тези, 

които носите скрити в себе си, без да ги възприемате поради липса на духовност. 

21 Искам да познаваш цялата сила, с която те дарих, за да можеш да правиш добро и да се 

изкачваш по планината, като винаги се опираш на тоягата на Моята истина. 

22 Животът на човека винаги е бил скръбен, защото той винаги е пренебрегвал много от 

даровете, които има в себе си. Как би могъл да се възползва от тях, след като не е знаел за 

съществуването им? 

Често съм намирал хора, които са отчаяни и тъжни, защото са смятали, че не са способни да се 

освободят от игото, което е животът за тях в този момент. И затова ви изненадах приятно с гласа 

Си, който ви призовава, със Словото Си, което ви вдъхва вяра, смелост за живот, радост и надежда. 

23 Само вярата може да накара душата да се чувства силна и затова с Моето учение разпалвам 

вярата в някои и я съживявам в други. Защото в бъдеще ще трябва да представлявате силен, 

примерен, послушен и спазващ законите народ. Но неговата сила ще се дължи на вярата му в Моя 

закон. 

24 Не искам да виждам повече сълзи в очите ти, не искам да виждам как носиш тежкото бреме 

на живота си без духовни идеали, а пълен с тревоги и физически страдания. 

25 Почувствайте се сега като възлюбени деца на вашия Отец. Научете се да Ме молите за това, 

от което се нуждаете за вашето благополучие. Помнете, че Аз съм Божественият Утешител, за да 
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не позволявате на страха да ви завладее в изпитанията ви. Знайте, че болката е само за да укрепи 

сърцето ви, а не да го отслаби. Тя трябва да ви остави пречистени, но не и озлобени. 

26 Още на земята постигнете онова блаженство, което ще изпълни душата ви и което ще ви 

даде първите си плодове на този свят, за да можете да продължите пътя на живота, без да се 

обезкуражавате. 

27 Одухотворявайте се от вдъхновението на Моите учения, за да Ми позволите да се проявя 

напълно чрез вашето същество. 

28 Нима тогава не ти дадох тялото си? Тогава разберете, че я притежавате. Позволете Ми да се 

проявя чрез вашето посредничество, сякаш го правя в собственото Си тяло. Тогава ще сте се 

одухотворили истински и ще изпълнявате волята на своя Отец. 

29 Отвори вратата на сърцето си и ме пусни да вляза, за да се утешиш в страданията си. Аз, 

Господарят на съществата и световете, идвам при вас със смирението на просяк и единствената ми 

молба, моята молба е да се обичате един друг. Защото чрез вашето разбиране и проницателност ще 

Ме обичате и обожавате. 

30 Всяко дете е част от Моя Дух, затова това, което правите на ближния си, правите и на Мен. 

Не скърбите ли за страданията на другите, както за своите собствени? Защо се чувствате като 

чужденци, след като сте един и същ дух и една и съща плът? Вие сте Моето дело, което създадох в 

началото, за да се развива и усъвършенства през вековете. 

31 Днес, в тази епоха на големи изпитания, само вярата ви ще ви направи победители, а 

пламенната молитва, която е мощен ключ за отваряне на вратите и запознаване с вашето пътуване, 

ще ви помогне. 

32 Работата ви да донесете Благата вест за Моето проявление в Духа на вашите ближни ще 

бъде много голяма, защото човечеството в този период е по-малко доверчиво и по-малко набожно. 

Те ще ви представят своите съмнения и неподготвеност, а вие ще трябва да се борите упорито. Но 

не се отчайвайте, когато се сблъскате с тези препятствия, изпълнете мисията си в този период и ще 

видите със задоволство как този свят се просветлява от братството и мира, за които толкова дълго 

са копнели и искали онези, които винаги са вярвали в победата на Светлината над мрака. 

33 В този ден, който вече е близо, живеещите на земята ще могат да оценят любовта като 

причина за този живот и за всички красоти и съвършенства, които делата на любовта са постигнали 

във всички времена. Тогава ще разберете защо съм дошъл в тази епоха и какъв е резултатът от 

вашите усилия, докато другите ще бъдат в "Духовната долина" и оттам ще видят как се умножават 

с неизразима радост семената, които са посяли в този свят. 

34 Бъдете чувствителни към всяко вдъхновение от Мен, бъдете послушни и прости. Позволете 

Ми да бъда опознат чрез вашите дарове, позволете Ми да достигна до ближния ви чрез вашите 

дарове. Нека устните ти да изричат Моите думи на утеха пред ушите на страдащите и да изразяват 

Моята мъдрост пред онези, които се нуждаят от светлина. Нека ръцете ти ми служат за ласка, а 

очите ти да ме гледат с милост, с нежност или със състрадание. 

35 Трябва да се изпълвате с Мен, за да можете да вършите делата, на които ви научих. Тогава 

ще разберете, че Христос излива Своята истина във всички души и само чака те да се издигнат, за 

да разкрие Своята любов. 

36 Ако учението ми ви се струва толкова странно, че си мислите, че никога не сте чували 

такива думи, въпреки че ме познавате, казвам ви, че учудването ви е резултат от това, че не сте 

успели да проучите същността на това, което съм ви разкрил в миналото. По тази причина това 

учение може да ви се стори странно или ново, докато всъщност тази светлина винаги е присъствала 

в живота ви. 

37 Днес умът ви ще се мята като крехка лодка в буря. Но той няма да се преобърне, чудодейна 

сила ще го защити. Всяка светкавица ще бъде искра надежда в дълбоката нощ, а когато бурята най-

накрая свърши и новият ден дойде като послание за мир, от най-съкровената част на сърцето ви ще 

се издигне молитва, изпълнена с вяра, любов и благодарност. Ще почувствате, че душата ви е 

излязла укрепнала от изпитанието, и ще изпитате известно просветление, което не сте познавали 

преди и което ще ви позволи да видите ясно това, което е било тъмно и загадъчно за вас. 
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38 Едва когато се преобразите вътрешно, ще ви изпратя в света да разпространявате Моето 

послание. Защото само когато духовността е истинска в учениците, те ще знаят как да я предават, 

както са я получили от Мен. 

39 Казвам ви също, че преди да ви изпратя да споделите тази Блага вест, ще излекувам раните 

ви и ще окъпя същността ви в балсама на утехата, с който съм обсипал това човечество. 

40 Елате днес, за да чуете това Слово ─ елате при Източника, преливащ от знание и милост, за 

да започнете наистина да Ме познавате, защото не Ме познавате. 

41 Всеки път, когато устните или мислите ти Ми казват: "Господи, помилуй ме, смили се над 

болката ми ─ Господи, не ми отказвай прошка", ти доказваш невежеството си, объркването си и 

колко малко Ме познаваш. 

42 Кажи Ми да съчувствам на болката ти? Да Ме помолиш да се смиля над Моите деца? 

Помолете Ме да ви простя греховете ─ Аз, който съм любов, милост, милосърдие, прошка и 

състрадание? 

43 Хубаво е, че се опитвате да трогнете онези, които имат твърдо сърце на земята, и че със 

сълзи и молби се опитвате да събудите състрадание у онези, които нямат и следа от състрадание 

към ближния си; но не използвайте тези фрази или мисли, за да трогнете Онзи, който ви е създал от 

любов и ви обича вечно. 

44 Сега разбираш ли защо ти казах, че знаеш много малко за Мен? Понякога, когато чашата е 

много горчива в устата ти или болезненото изпитание стига до предела на силите ти, призоваваш 

Моето име и Ми казваш: "Господи, махни това наказание от мен, не ме оставяй да страдам повече." 

     О, хора, които в тъмнината си не осъзнавате, че не Аз искам да ви държа в болка, а вие самите 

създавате страдание, пълните чашата си с горчивина и после Ме обвинявате. 

45 Елате при този източник на светлина тук, за да се просветли душата ви и разбирането ви, и 

тогава започнете да Ме познавате като Отец, като Учител и като Съдия. Защото Аз, като неуморим 

Учител, бях с теб, Израилю, без да гледам на твоето непослушание и неразбиране, на твоето 

неразмишление и изучаване на Моя закон. Чрез Моето Божествено Слово ви карам да видите 

грешките си, слабостта си и невежеството си. Дадох ви време да се заемете с работата на полетата, 

които ви поверих като наследство. 

46 Това е мисията, която Учителят винаги е поверявал на ученика, за да се застъпва пред 

страданието и горчивината на хората. 

47 Моето Слово винаги ви е говорило според подготовката и издигането на душата. Но Аз 

слизам в света на греха и тъмнината, без да нарушавам Моята Божествена светлина. Дойдох при 

вас, за да се обновите. Но когато ви призовавам да се отчитате с Моето Божествено Слово, вие 

страдате, защото усещате, че Моето Слово е докоснало сърцето ви, за да събуди душата ви. 

Словото, което тялото ви чу, не му хареса, защото вашият материализъм ви пречи да 

разпознаете Божественото намерение, същността и вдъхновяващата сила на всяко Слово, което ви 

дадох. Ето защо ви казвам: дематериализирайте се и позволете на душата си да разкъса оковите си 

и да се издигне до Мен, за да може да чуе Моето Божествено Слово и материалната част на 

съществото ви да разбере чрез душата това, което Учителят ви предава. 

48 Моята воля е вие да бъдете израелският народ, който носи в сърцата си семената на любовта 

и божествения мир. Светът очаква милост и състрадание от твоя Бог и както в минали времена, 

очаква да види истинските ученици на Исус. 

49 Хората очакват от вас борба като тази на учениците от Втората епоха. Но понякога сте 

загубили смелост и когато чуете, че вашите ближни ви хулят и клеветят, наричайки ви самозванци, 

постъпвате като Петър и се отричате от Мен по пътя, отричате се от благодатта, с която ви 

подготвих, и я губите, като се връщате към материализма си. 

50 Трябва да убеждавате невярващите, да издигате падналите и да давате думи на утеха и 

любов на страдащите. 

51 Хората в своята свободна воля призовават за обединение, за да се възцари мир на земята. Те 

се стремят към хармония и искат да покажат на света, че в тях има светлина, че са надарени със 

силата да създават мир. 
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Но тези измамници искат да изтръгнат от ръцете ви скъпоценния камък с неоценима стойност и 

Ковчега на Новия завет, който ви поверих, и искат да ви направят отново слуги на фараона, роби на 

тъмнината ─ на онези, които поради липсата на разбиране влачат веригите на злобата, на егоизма 

на своето самочувствие. 

52 Говорих ви не само за изпълнението на мисията на моите апостоли от Втората епоха и за 

изпълнението на мисията на Мойсей. Не, Израел, Аз ти говорих за изпълнението на мисията на 

Исус от Назарет. Той ви даде най-съвършения пример. 

53 Дадох ви нещо от същия авторитет на Исус, за да можете като Него да се притечете на 

помощ на страдащите си ближни. 

54 Аз не съм дал на човека други закони, нито друго учение, нито други пътища. Самите хора 

са проправили пътищата, по които сега върви човечеството. Но вие сте на правилния път и се 

наслаждавате на моята любов и моята светлина. 

55 Но вие, хора, искате ли камъните да свидетелстват за моето присъствие? Не, Израел, защото 

това би било причина за болка и горчивина в душата и тялото ти. 

56 Не е Моята воля, избрани хора, да загинете и човечеството да не ви признае за Мои 

ученици, за учители на утрешния ден. Затова Учителят ви казва: Учете и изследвайте, за да 

разберете моята божествена цел, за да може светът да узнае и да стигне до дървото на живота. 

57 Възлюбени хора, кратък е периодът, в който ще чуете моето божествено слово чрез 

гласоподавател. Но от броя на моя народ нито една душа не трябва да е твърде малко или твърде 

много. Сто четиридесет и четири хиляди души трябва да се съберат пред моето присъствие в края 

на 1950 г., за да получат последните инструкции, с които да се ръководят, за да изпълнят трудната 

си мисия - да тръгнат към народите, за да донесат светлина, милост и истина. По този начин, чрез 

изпълнението на мисията на моите избраници, светът може да се наслади на мира на моя 

Божествен Дух. Ето защо неуморният Учител ви дава още един слог от своите наставления, за да 

можете да ги изучавате, тълкувате и следвате. 

58 Моето проявление се характеризира със светлина, мир и любов към вас. Показвам ви пътя, 

по който трябва да се обновявате. Напътствам ви да вървите по него, за да се чувствате укрепени от 

моята любов. Това ще бъде силата, която ще ви накара да вървите уверено, ще ви превърне в 

истински ученици, които ще свидетелстват вярно за моето присъствие пред човечеството. 

59 Освобождавам ви, така че вече да не сте роби на греха. Давам ви светлината, за да познаете 

истината и да изградите светилище в сърцата си, където да Ми представите вярата си като факел, за 

да може душата ви да се издигне към Мен и да бъде в общение с Мен. 

60 Вече не искам да Ми казвате: "Господи, защо си далеч от мен, защо не ме чуваш, защо се 

чувствам сам по пътя на живота?" 

Възлюбени хора: Аз никога не се отдалечавам от Моите деца, а вие се отдалечавате от Мен, 

защото ви липсва вяра и вие самите Ме отхвърлихте и затворихте вратите на сърцата си за Мен. 

61 Светът ви оценява погрешно и ви причинява болка. Но когато ти извика към твоя Отец, Аз 

от милост ти дадох най-добрите "дрехи", защото Моята милост е голяма и не те оставих да 

загинеш. Защото Аз съм пристанището на спасението за вас и за човечеството. 

62 Нахраних те с най-добрите ястия от небесната Си трапеза и измих краката ти, за да вървиш 

по пътя си като твоя Учител. 

63 Оставям словото си, записано в сърцето ви, за да можете да бъдете деца на светлината, 

които свидетелстват за моето присъствие сред вас ─ за да можете да бъдете жезълът на 

човечеството и да ви покажа спасителната лодка ─ за да може моята светлина да блести в мрака и 

вие да научите света да се издига и да общува с моята Божественост от дух на дух. 

     Ето защо ви подготвям, хора, да бъдете слугите на Третата епоха, които дават хляба на живота и 

кристално чистата вода на множествата. 

Децата загиват в това време на поквара, объркване на понятията и материализъм. Светът върви 

по пътя си като слепец, мъртви са тези, които не живеят в благодатта, човечеството е това, което 

загива и Ми дава да изпия още една чаша страдание. Покажи им светлината на новия ден, позволи 

им да усетят Моето присъствие и им кажи, че Отец ги очаква с отворени обятия. 
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64 Вече са кратки моментите, в които ще чуете словото ми чрез гласоподавател. Но моето 

божествено слово трябва да бъде като книга, отворена пред човечеството. 

Трябва да го покажете в сърцето си, в душата си, като светлина, която ви просветлява, като факел, 

който да води човечеството. Защото този, който желае плода, който сте получили, ще дойде при 

него по различни начини и вие ще трябва да му го дадете, за да има в себе си живот на благодатта. 

Това е плодът на дървото на живота и всеки, който се храни с него, няма да загине, защото ще има 

в себе си вечен живот. И вие, които сте се хранили с този плод, трябва да позволите на душата си 

да се издигне и да се издигне ─ да разчупи всички свои вериги. 

65 Изпълнете сърцата си с мир и добра воля. Бъдете души на светлината, които се показват на 

света като свободни души, знаещи как да изградят истинската Църква за своя Господ. 

66 Искам да видя как давате живот на "мъртвите" и светлина на "слепите", като донасяте 

посланието Ми до ушите на онези, които не искат да Ме чуят, и обръщате сърцата към вярата. Това 

е златното семе, което ще представите в ръцете си на вашия Отец. Затова те въздигам и ти давам 

Моите наставления, които са съкровище с неизмерима стойност за душата ти. Защото Аз ви дадох 

да почувствате Моя мир в Моето слово и ви вдъхнових с него, за да можете да вървите по този път, 

който е залят със светлината на Моя Свети Дух. 

67 Аз не съм гледал на вашите грешки, сега вие Ме имате само като Отец, за да ви дам Моето 

Слово, така че да се обновите, като го следвате, и да се видите изпълнени с Моята милост. Искам 

да ви видя облечени в моите духовни блага, всички еднакво просветени от светлината на Светия 

Дух, така че обединени от любов, вяра и добра воля, да бъдете силният Израел, който известява 

моето дело на света, така че във вас да се видят моите посланици, моите пратеници - душите, които 

наистина са се подготвили да водят хората. 

68 Вие получавате моите поучения ден след ден. Аз съм Учителят, който постоянно ви 

наставлява, така че в бъдеще, след като се одухотворите, да пеете духовна хвала. 

69 Давам ви силата си, за да можете да следвате моята Божествена следа. Просветлявам 

умовете ви, за да разбирате ясно вашия Отец, да тълкувате правилно Моето Слово и да се разкрива 

във вас истината, която хората търсят по различни начини. 

70 Вие, възлюбени хора, трябва да донесете това послание на човечеството, за да може то да 

разбере Закона на Отца в светлината на истината. Защото виждам, че в големите си грешки те се 

намесват във високите Ми съвети и се опитват да проникнат в тайните Ми съкровищници, макар че 

не са подготвени за това и още не са Ме разбрали. 

71 Моето учение ще бъде ясното огледало, в което човечеството ще се огледа, за да може със 

смирение и кротост да позволи на Словото Ми да го преобрази и да го подготви да Ме обича, да се 

обнови и хората да се обичат помежду си. 

72 Дадох ви стандарта на Моя мир, за да го направите осезаем за света. Но мирът, който съм ви 

поверил, е този на Моя Дух ─ той е този, който вдъхновява вашия дух ─ този, който е роден от 

Моята любов и чрез който човечеството ще осъзнае Моето Присъствие. Именно този мир ви дадох, 

за да го почувствате напълно по пътя си, който проправих, за да не изпитвате болка. За това сте 

създали сами. 

Но душата ви притежава големи дарби и сила, за да можете да победите страданието, което ви 

пречиства и очиства. Защото, истина ви казвам, не само болката ще ви приближи до Мен, но и 

послушанието към Моя закон, вашите добри дела. 

73 Ще почувствате блаженство при практикуването на моите учения и така ще се изкачите на 

планината. Разберете, че ви предстои трудна мисия. Подобно на вашия Учител, вие трябва да 

оставите следа на послушание сред човечеството, пример за смирение, така че тя да бъде като 

светла следа и следващите поколения да последват вашия пример. Трябва да им оставите път, за да 

могат да достигнат духовност. Вие ще бъдете сеячи на истината, за да не може светът повече да 

пада в бездната ─ във враждите, които е подхранвал през вековете. 

74 Подгответе се, хора мои, защото светът жадува да разбере моята истина. Донесете му утеха, 

защото пречистването му е голямо. Но също така ви казвам, че милостта, която съм запазил за вас в 

съкровищницата Си, е голяма. Но преди да го получите, трябва да станете достойни да го 
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заслужите. След като постигнете изпълнение на мисията си, ще осъзнаете, че я имате в най-

дълбоката част на същността си. 

75 Истина ви казвам, че вече не сте нито нуждаещи се, нито слаби, нито слепи. Защото Моята 

светлина ви освети, за да можете да свидетелствате за Моето присъствие в този момент. Волята ми 

е тези, които идват след теб, да намерят тихо и спокойно място, в чиято сянка да си починат. 

Посрещнете ги, доведете ги до източника на благодатта, без да се вглеждате в тяхното невежество 

или порочност. 

Ако дойдат с проказа, изцели ги, защото имаш лечебния балсам, а ако дойде убиец, покрий го с 

духовната си мантия и го накарай да се покае за престъпленията си, за да потърси водата, която го 

очиства от петната му, която го изкупува. Когато тези духовно нуждаещи се дойдат при вратите ви, 

защото желаят Моето слово и Моята светлина, няма да им откажете нищо. Вие ще бъдете слуги на 

ближните си, защото Аз ви подготвих за това, за да можете да дарявате Моята милост. 

76 Така, където и да отидете, ще имате благополучие. Хората ще Ме разпознаят, ще усетят 

присъствието Ми и ще повярват в сърцата си. Така светът ще може да се отвърне от 

идолопоклонството си. 

Хората трябва да Ме търсят духовно, да се обичат помежду си и да подхранват мира и добрата 

воля, като се обичат помежду си. Но вие сте тези, които ще дадат това наставление, вие ще бъдете 

като лъч светлина в тяхната тъмнина. 

77 Вашата битка е близо. Ще разберете, че това е битката на светлината срещу тъмнината. 

Тогава ще станете войници на моята кауза, ще размахвате значката си, ще вземете меча на моето 

слово и ще станете свидетели на армиите на вашия Господ, които се борят срещу мрака на този 

свят. 

78 Това е времето, когато просветлявам всички души, когато освобождавам света от робството, 

което е търпял в продължение на векове. Но е необходимо да се почувствам в този свят на зло, 

вражди и неприязън, в който войните процъфтяват, в който грехът дава всичките си плодове. 

Необходимо е тя да се пречисти като злато в тигел, за да се издигне до живота на благодатта и 

човек да има вечен живот в душата си. 

79 Но Отец ви казва: Аз не унищожавам най-ценното нещо в творението, а именно душата. Не, 

възлюбени деца, Аз само ще изчистя света от неговата поквара, за да се появи ново човечество, в 

което множествата ще Ме почувстват и ще изпълнят Моя закон. Хората ще се обичат помежду си, 

ще ядат плодовете на дървото на живота, ще утоляват жаждата на душите си в неизчерпаемия 

извор на благодатта, а Моят Свети Дух ще ги просветлява като царска звезда. Тогава ще видите, че 

човечеството ще Ме възхвалява и благославя. 

80 Възлюбени Израел, вие сте избраните и подготвените, за да продължите да се борите и да 

работите, за да може този свят да види Новия ден. 

81 Хора, вие поставяте началото, защото вие първи давате пример. Представете Моето дело 

така, както съм ви го поверил. Бъдете истински духовници, които носят даровете на Светия Дух в 

цялата им слава. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 337 
1 Добре дошли са кротките и смирените по сърце, които не са се възмутили от скромността на 

тези места, където Аз се изявявам, защото само са помислили да доставят на душата си 

удоволствие да слуша Моето Слово. 

2 Истина ви казвам, че заради кратките мигове на подготовка на тези сърца изпращам 

Светлината и Мира Си в това развълнувано море, в което човечеството загива сред страстите и 

войните си. 

3 Как да не изпитва и Моят Дух радост, когато вижда тези множества, които Ме търсят в 

смисъла на посланието, което чуват чрез гласоподавателя? Те вече не искат формалности или 

ритуали, а само да се хранят с хляба на Духа. 

4 Яжте и се насищайте, души, мозъци и сърца, за да се чувствате укрепени и подхранени за 

вечността, когато вече няма да чувате този глас. 

5 Гласът на вашия Учител, очовечен от носителите на гласа, ще свърши. Но книгата с моите 

откровения и поучения, като фар с неугасваща светлина, ще остане завинаги пред душата ти. 

6 Това Слово, което заля душите ви с мир, което донесе безкрайни наслади в сърцата и 

умовете на този народ, което възкреси "мъртвите" за вярата и освети пътя на всички, които го чуха, 

─ дори и да не го чуете повече от устата на моите избраници, то ще остане незаличимо и 

незабравимо за вас. 

7 Блажени са онези, които умеят да пазят този хляб и това вино в най-чистата и непорочна 

част от своето същество, защото те винаги ще имат с какво да утешат, да посеят милост и да 

запалят светлина по пътя си. 

8 Блажени са онези, които са повярвали днес, защото утре ще повярват в това, което са чули и 

видели. Вие ще останете на земята, за да работите за духовното пробуждане и мира на вашите 

ближни, и Аз ще ви пазя, докато ви доведа в Обетованата земя. 

9 Тъй като паметта ви е твърде слаба, за да съхрани изобилието от учения, които съм ви 

разкрил, ще ви оставя вдъхновена от Мен материална книга, която съдържа всичко най-важно, на 

което съм учил този народ през това време. Така ежедневната ви работа ще бъде по-лесна, защото 

Моите учения винаги ще ви насърчават ─ защото няма да има опасност да забравите с времето 

това, което веднъж сте чули. Ще изпаднете в грешка, фалшификация или тайна. 

10 Словото Ми ще продължи да бъде фар и звезда за този народ, а духовният триумф ще бъде 

на онези, които са верни и упорити докрай ─ на онези, които не се плашат от глада и жаждата на 

пустинята ─ на онези, които стъпка по стъпка изкачват своята Голгота, като погледът им винаги е 

насочен към Безкрайното, което е светлина, вечност и обещание за истинско блаженство. 

11 Колкото повече издигате душата си, толкова по-малко ще ви притиска кръстът. И след като 

вече не ви говоря в тази форма, ще се обърна към вас в духа и ще ви кажа: Отворете книгата си и 

учете, за да станете скоро смели ученици, от които това дело се нуждае, за да стане известно на 

земята. Ще отворите книгата си и тя ще ви отговори, ще ви освободи от съмненията и ще ви 

разкрие това, което сте се опитвали да си обясните. 

12 Наистина ви казвам, че ще дойде ден, когато вече няма да имате нужда от материална книга, 

която да ви напомня за Моето Слово на всяка крачка, защото тогава то ще тече от устните ви като 

неизчерпаем поток от вдъхновение. Но за да настъпи този ден и за да достигнете тази степен на 

издигане и мъдрост, ще трябва предварително да изучавате и практикувате много от писмените 

инструкции, докато достигнете зрялост и основни знания, които ще ви позволят да получавате 

божественото вдъхновение от дух на дух. 

13 На Учителя ще му бъде приятно, когато види мир в сърцата ви. Вие, моите ученици, винаги 

ще се освежавате с моето слово и когато се издигнете духовно, ще усещате моето проявление в 

душата си и ще получавате моето вдъхновение. 

14 Вие сте Моят избран народ и трябва да бъдете смирени и щедри. Вървете по пътя на 

светлината, за да не се препънете и провалите. Защото Аз съм, Който вървя пред вас. 

Който понякога спи, след като се събуди, ще види, че братята и сестрите му са напреднали по 

пътя на светлината, докато той е бил апатичен. Но Аз също така давам словото Си ден след ден на 
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слугата, който не е работил, който се е оставил да бъде измамен от тъмнината и е позволил на 

плевелите да поникнат в сърцето му. 

15 Отдалечете се, възлюбени ученици, от предишните си пътища, защото в тях ви нападаше 

само болка. Ето защо ви намерих голи и гладни, без мир и без утеха за света, без знание за съдбата 

ви и без да усещате топлината на Моя Отец. Но сега ви дадох нова възможност и време да се 

освежите с Моето слово, за да намерите в него спасението на душата си ─ тази душа, която винаги 

е била роб на страстите на тялото. 

16 Намирате се във времето, когато светът се храни с най-високата степен на корупция, когато 

желанието за власт процъфтява и надделява безчестието на онези, които не чуват гласа на разума и 

съвестта. Но вие, които сте на този път на светлината, приемете думите ми, за да разберете съдбата 

си, да се развиете и да се подготвите чрез любовта, на която винаги съм ви учил. 

17 Ти много Ме обичаш и знаеш как да използваш времето. Одухотворили сте се, победили сте 

телата си и сте се вдъхновили да работите за напредъка на своите ближни. 

Но има и много хора, които не са Ме разбрали, не се вслушват в разума и не усещат напълно 

Моя мир, нито искат да имат духовно величие в своето същество. 

18 Насърчавам ви с любовта си, за да не се чувствате слаби, за да можете, получавайки моята 

сила, да укрепите решимостта си да изпълнявате моите заповеди и да се изправите срещу 

проблемите и нещастията, които самите хора ви причиняват. 

19 Не се страхувайте от хората, бдете и се молете, за да не ви изненада тъмнината и да не ви 

лиши от благодатта, с която съм ви подготвил. Вие ще бъдете Мои пратеници в различните области 

на земята. 

Разпознаването на моята работа е вашето духовно пробуждане. Вие вече не сте 

идолопоклонници, нито фанатици. Вие вече знаете каква е вашата съдба и духовна мисия. Но който 

иска да върви по този път, трябва да обича ближния си и да има съвест като водач на действията си. 

Тогава всичко ще бъде светло и в сърцето му няма да има мрак. Той ще изпитва радост и 

задоволство в себе си и това ще накара душата му да се издигне още повече към Мен. 

20 Всеки, който върви по този път, винаги ще бъде закрилян от моя Духовен свят на 

Светлината, ще бъде подкрепян от него в изпълнението на своята мисия. 

21 Бъдете доволни от големите блага, които Отец ви е дал по отношение на всичко, което се 

отнася до човешкия живот на земята. Не искайте това, което може да доведе до разруха на душата 

и тялото ви. Имам да ви дам повече, отколкото бихте могли да поискате от Мен. Но аз съм този, 

който знае какво наистина ви липсва по пътя на живота. Аз ви казах: ако знаете как да изпълнявате 

закона Ми, ще Ме видите в цялата Ми слава. 

22 Съществата на Светлината сега премахват тъмнината сред вас. Те ще бъдат ваши 

покровители, които ще се стремят да бъдете чисти и да се откажете от всякакво желание да се 

материализирате, за да можете да съзерцавате духовната красота и да получавате нейните послания 

за мир на човечеството. Илия също така пречиства и подготвя Моите избраници, за да мога да се 

проявя чрез тяхното посредничество. 

23 Използвайте краткото време, което ви остава, за да чуете Словото Ми чрез Гласоносителя, 

за да останете просветени и да знаете как да получавате вдъхновение. Защото чрез твоя дух аз ще 

продължа да говоря на големите множества. Моят духовен свят също винаги ще бъде с вас. 

Бъдете послушни и вървете напред със смелост и твърда решителност, без да измервате 

разстоянията. Трябва да започнете работата си постепенно и тогава ще видите как светът 

постепенно ще загуби страха си от наказание и всяка човешка склонност. По този начин тя ще 

приема свидетелството ви все повече и повече. 

24 Вече знаете мисията си и как да се подготвите. Всичко, от което се нуждаете, е да знаете как 

да общувате с моята Божественост от дух на дух ─ вече не чрез съзнанието на гласоподавател. 

25 Тогава онези, които не са Ме разпознали, вече няма да бъдат объркани. Те ще почувстват 

доверие и вяра и ще изпитат, че духът им е способен да приеме и разбере Моето духовно 

проявление. 

26 Местата за срещи, които са ви дали подслон, ще продължат да бъдат такива за вас. Но аз ви 

казвам, че истинската Църква, която винаги ще бъде отворена във вечността, е Църквата на Светия 
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Дух. В него ще дойдат всички поколения и в него ще получат от Мен живот и светлина, мир и 

блаженство. 

27 След 1950 г. ще започнете да работите, за да донесете Благата вест на човечеството, както 

Аз ви научих. Затова ви уча, за да натрупате истинска светлина, която да донесете на света. 

Вие, като избран народ, трябва да уважавате идеите на своите събратя от различните секти и 

религиозни общности и да ги обединявате в единна воля чрез своите усилия. 

Ще дойде време, когато Моето дело ще разцъфне в различни народи ─ в онези полета, които са 

били безплодни, така че всички да могат да познаят истинската същност на Моето Слово, което Аз 

пролях като кристално чиста вода в това време. 

28 Утре ще бъдете един народ с един идеал, като един извор, към който всички идват, за да 

пият кристално чистите му води. Бъдете бдителни, за да може човечеството да се радва на един и 

същ плод ─ този плод, който придава същност и сладост на сърцето и душата. 

29 Моето учение ще ви подготви по такъв начин, че всеки, който възприеме смисъла му, ще се 

научи да се отнася към ближния си със специално отношение към всички ─ към деца, младежи или 

възрастни, мъже или жени. 

30 Когато ви говоря за специално отношение към вашите ближни, искам да разберете, че 

говоря за отношение към душата. Защото е необходимо всеки път, когато се свързвате със съседа 

си, да сте наясно, че когато отивате при него, се свързвате с душата му. 

31 Тогава ще знаете как да откриете в детето душа, която започва борба, която започва живот с 

помощта на чисто сърце и девствен ум. Когато сърцето ви прави тези размисли, то ще изпитва 

нежност и любов към тези души. 

32 Когато застанете пред един младеж, можете да видите в неговата енергия, в големите му 

очаквания и амбициозните му цели присъствието на душа, която е в разгара на земната си борба ─ 

този етап от живота, в който душата се бори непрестанно срещу страстите на плътта и опасностите, 

които я дебнат на всяка крачка. 

33 Имайте разбиране за младежите, помагайте им и им обръщайте внимание, за да могат да 

продължат напред по трудния път на живота. 

34 Уважавайте и обичайте хората в зряла възраст и възрастните хора. В тях можете да откриете 

душа, която вече е изкачила върха на планината на живота. Това, което Земята е имала да им даде, 

било то малко или много, те вече са го получили. Те вече не очакват нищо повече от нея. Те 

възлагат цялата си надежда на бъдещето, което очаква душата им. Но от всички хора те имат най-

много за даване, защото вече са пожънали реколтата от всичко, което са посели по време на своето 

съществуване. При тях не душата се нуждае от вашата грижа, а уморената им плът, изтощена от 

борбата на живота. Бъдете внимателни, нежни и уважителни към тях, защото те се нуждаят от това 

и го заслужават. След толкова много горчивини и уморителни битки капка мед е добре дошла за 

тези сърца. 

35 Искам от вас, възлюбени хора, да гледате на хората по този начин: духовно, за да можете да 

дадете на всеки ваш събрат стойността, която има, и мястото, което заслужава. Ако забравите 

сърцевината на същността си и продължите да се отнасяте към себе си само като към физически 

същества, ще се лишите от истинската ценност, която присъства във всяко човешко същество, а 

именно душата. 

36 Сега, когато позволявам гласът Ми да се чува чрез предавателите на словото Ми, 

приветствам множеството слушатели, които са тук, за да Ме чуят. Приветствам както набожния, 

така и невярващия, както добросъвестния, така и търсещия, както пречистения в духовността, така 

и този, който носи тежкия товар на своя материализъм. 

37 Благославям ви, възлюбени хора, защото до този ден Ми показвахте вярата и желанието да 

се приближите до съвършенството на душата си. Мисията на Израел е да се моли и да дава 

наставления за света. Вие растяхте и се размножавахте, а от ученици постепенно се превръщате в 

ученици, които по-късно да търсят онези, които трябва да получат наследството на Моето Слово в 

кратък срок. 
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38 Начинът, по който се разкрих в този момент, е различен от този на Второто време, но целта 

Ми е същата: Да спаси човечеството, да го извади от онзи водовъртеж, който е срещнало по пътя си 

и от който не е успяло да избяга. 

Изкушението се разгръща с цялата си сила, а човекът пада като малко дете и преживява големи 

страдания. Той изпразва чашата на страданието си и Ме призовава в дълбокото си объркване, а 

Отец е с него. 

Маята все още е останала в чашата, но Аз ще ти помогна да понесеш болките, които са резултат 

от твоето непослушание. Блажени сте вие, които Ме слушате, защото ще бъдете силни! Но какво 

ще се случи с останалите, когато ги сполети голямото страдание? Дали душите им ще се сринат 

поради липса на вяра? Молитвата на Израел трябва да ги подкрепя. 

39 Искам да ви видя чисти, покаяни и вдъхновени от моята любов. Докато сте търсили 

спасение в света, сте били слаби. Когато вдигнахте очите си към Мен и Ме помолихте, вие 

получихте сила. След като знаеш къде е утехата ─ защо не си Ме търсил винаги? Защо не се 

стремите към любов, за да премахнете омразата и по този начин да сложите край на войните? 

Продължавам да говоря на света, но само Израел Ме чува и поема отговорност за думите Ми. 

Върху него оставям тежестите, но и духовните благодати. 

40 В теб съм вложил Моята истина и Моята същност, за да можеш да разгласяваш словото Ми. 

Не искам да виждам във вас фанатизъм, невежество или лицемерие. Искам да видя народа си 

свободен в рамките на моите закони, като силно и искрено семейство, което умее да обича и да 

подава ръка на нуждаещите се, което разбира ударите на съдбата, през които човечеството 

преминава в този момент и за които пита. Подготвям ви, за да не казвате никога: "Отче мой, липсва 

ни светлина, знание и сила да се борим срещу лъжата и тъмнината." 

41 Помолих ви за малко вяра, за да направя чудеса чрез вашето посредничество. Дадох ви 

доказателства за силата, която съм ви дал. Ти изцели болния, защото го обгърна с любовта си. Една 

дума от теб, обърната към грешника. Ти развълнува сърцето му и светлината, която проникна в 

него, го накара да се замисли, да осъзнае прегрешенията си, да се покае и Ти го спаси. 

Утешавайте и дарявайте мир, казах ви, и по време на пътуването си из домовете вие донесохте 

мир и от него се възползваха не само съществата, които обитават този свят, но и духовните 

същества, вашите братя и сестри, благодарете Ми за светлината, която народът на Израел 

разпространи във вселената. 

42 Вие ще получите още по-големи дарове на благодатта, когато се обичате един друг в дух и 

истина и сте се обединили в изпълнението на моите закони за мир и добра воля. След като сте 

подготвени по този начин, от вас ще произтичат праведни духовни закони. Сред вас ще се появят 

лидери, които ще променят хода на нациите. Но когато възлагам тази мисия на някой от вас, 

приемете я смирено, чувствайки голямата отговорност, която ви възлагам, спомнете си за Мойсей, 

когато е водил благополучно избрания народ, за неговите думи, за неговите принципи, изпълнени с 

мъдрост и справедливост, и го вземете за пример. 

43 Планирал съм велики мисии за вас в бъдеще, в зависимост от подготовката ви. Влиянието 

ви ще бъде решаващо за развитието на този свят. Ще проповядвате равенство, ще уважавате 

мисията, която съм възложил на децата си, защото те притежават всички добродетели и свещени 

права, които съм ви предоставил без изключение. 

44 За да постигнете победа, трябва да се обедините, да изпитвате състрадание към 

човечеството. Простете ѝ, както аз ѝ простих. Ще видите безбройните й недостатъци, моралните и 

психическите й заболявания, дегенерацията й. Вие обаче трябва само да предавате светлина. 

Твоята мисия е да даваш, да обясняваш Моето учение и да даваш добър пример. Останалото трябва 

да оставите на Мен. Големите въпроси, с които се сблъскваш с ближните си, ще ги представиш 

пред Мен и Аз ще ги реша според Моята воля. 

След 1950 г. не създавайте теории, нито науки в рамките на моето учение, не създавайте догми 

или ритуали, останете само във вярата. Носете знака в душата си и практикувайте добродетелите, 

на които ви научих. Съберете сили за борбата, защото ви очаква човечеството. Някои от вас ще 

излязат извън границите на страната си, а други - в близките провинции. Други от вас ще се върнат 
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там, където за първи път са видели светлина в този свят. Аз ще ви разпръсна, но вие се молете и се 

подготвяйте, за да познаете Моята воля и да знаете как да й се подчините. 

45 Идете в Мое име. Подгответе се, преди да говорите. Когато се приготвите за работа, 

проучете трудната си задача. Аз ще бъда ваш предводител. Когато ви помолят да свидетелствате за 

Моето идване в Третото време, говорете за това, което сте видели и чули. По това време ще сте 

изучили и изследвали Словото Ми и това, което не сте могли да разберете дотогава, ще разберете. 

46 Изпращам ви да изграждате в сърцата на вашите ближни. Работата ти трябва да има ръка и 

крак, за да е достойна за Мен. 

47 Ще бъдете съдени и проверявани. Но когато хората видят във вас идеала за служене, те ще 

се преклонят пред вас и ще ви обикнат. Хората ще бъдат изненадани от вашата трансформация и 

одухотворяване и ще ви вземат за пример. Ще бъда свидетел на указанията, които ми даваш, във 

Висшите отвъдни светове. 

48 Ще изпратя велики души на земята, за да продължат делото, а вие ще имате велики духовни 

мисии според заслугите си. Човечеството е съгрешило много и лошото семе е пуснало дълбоки 

корени в сърцето му. Затова работата по пречистването ще бъде дълга и продължителна. 

Душите, които трябва да покажат правилния път, вече са изпратени ─ вие сте тези, които 

формирате народа на Израел, който Аз поставих на духовно ниво, от което можете да издигнете 

човечеството. 

49 Не се чувствайте по-добри от другите. Словото Ми и даровете Ми са за всички, за да Ме 

разбирате по същия начин. 

50 Третата епоха започна през 1866 г. и не знаете колко години или столетия ще продължи тази 

епоха. Тъй като Втората епоха завърши едва след около 2000 години, не се знае докога ще 

продължи настоящата епоха. Само вярвайте, възлюбени хора, че Отец ще ви се открие и ще бъде 

много близо до вас, и че всеки ден ще се преобразявате все повече и повече. Ако се спрете в 

борбата, аз ще ви подтикна да напреднете. Започнала е тежка и продължителна битка, която ще 

продължи. Това е моята работа по възстановяването. 

51 Дадох ви живот, изпратих ви на този свят, за да изпълните една трудна мисия. Изпълнявайте 

Моите заповеди, обичайте Ме повече от всичко сътворено и служете на ближните си, за да можете 

да живеете на по-високо ниво и да сте по-близо до Мен всеки ден. 

52 Всички вие ще живеете с Мен, когато се пречистите и изпълните задачата си. Живейте 

духовно на земята и се подчинявайте на духовните и земните закони, за да можете да изпитате 

изпълнението на всички Мои обещания. 

53 Оставете на децата си това наследство: моето Слово. Дадох ви силата да създавате, да 

създавате семейство. Дадох ви дом и ви казах: изпълнете го с любов, топлина и добри примери. 

Ако искаш да видиш праведност у децата си, изпълнявай Моите закони. Те очакват това от вас, но 

ако в този момент не разбират съветите и примерите ви, ще дойде време, бащи на семейства, когато 

ще ви дадат разум, ще ви почетат и благословят. 

54 Научете се от Мен днес, защото Аз се обръщам към всички без изключение, всички вие сте 

Мои деца и всички имате равни права да бъдете обичани, благословени, простени и изкупени от 

Мен. 

55 Тук е Моето слово, от което излизат искри светлина, които разпръскват мрака от всеки 

затворен за истината ум. 

56 Вижте как силата на това Слово отваря вратите на сърцата ви, така че в тях да влязат любов 

и смирение, одухотвореност и вяра, и в същото време кара високомерието, невежеството и греха, 

които отдавна живеят в тях, да изчезнат завинаги. 

57 Истина ви казвам: всеки, който Ме е чул, независимо дали вярва в Моето слово или не, сега 

носи искра светлина в душата си и в сърцето му се е отворила врата за съвестта, която никога 

повече няма да се затвори. 

58 Моето Слово ще трябва да се бори срещу духовното невежество, което цари в човечеството. 

Докато онези, които знаят за Моето завръщане, вярват, че присъствието Ми ще стане чрез идването 

на Моя Дух в плът, както през Втората епоха, онези, които не знаят нищо за Моето завръщане и 
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Моите обещания, се чудят на Моето присъствие в духа и чрез човешкия ум и постоянно се чудят 

защо отново съм сред хората, въпреки че не са знаели нищо за това. 

59 Причината за това е, че човечеството се е задоволило със своите обреди, традиции и външни 

култове, забравяйки да изучава закона, пророчествата и ученията, които съм оставил на 

човечеството в миналите времена. 

60 Как да не се изненадаш, че Ме чуваш сега, след като не си бил нащрек, както ти наредих? 

Как да не се изненадате от присъствието на Моето Слово, след като никога не сте се интересували 

от Моите пророчества и знаменията, които оповестяват Моето завръщане? 

61 За тези хора, които не се интересуват от истината, е все едно, че не съм направил нищо и не 

съм казал нищо през Втората епоха. Сякаш не съм дошъл, нито съм съществувал. Затова беше 

необходимо Моето Слово да говори за минали събития в този период, за да можете да свържете 

настоящите събития с пророчествата, обещанията и ученията от Първото и Второто време. 

62 Ако всички вие бяхте изучили Словото, което ви донесох по онова време, всички щяхте да 

Ме очаквате, всички щяхте да разберете, че Моето завръщане трябва да стане в духа, и никой 

нямаше да се учуди на Моето проявление. Но вие дойдохте с тъмнина на ума, с превръзката на 

невежеството, която ви пречеше да видите светлината на истината ─ със сърце, изпълнено с 

фанатизъм и глупост. Как би било възможно всички вие, щом Ме чуете, да кажете: "Той е 

Учителят?" Беше необходимо да Ме слушате отново и отново, и отново, така че с всеки урок 

умовете ви да улавят нова искра светлина, която да ви доближи до разбирането. 

63 По този начин, без да е необходимо да се консултирате с когото и да било, нито да 

прибягвате до книги, вие узнахте страница по страница истината за откровенията от минали 

времена, чрез които разбрахте причината за моето духовно проявление в този момент. 

64 Сърцето ви ставаше все по-спокойно, а духът ви укрепваше вярата си все повече, когато 

виждаше здравите основи, върху които е изградено учението, което нарекох спиритуализъм и което 

е учението, което ви говори за вечните откровения. 

65 Ученици, разберете, че когато ви говорих в духа чрез човешкия глас, това беше, за да може, 

когато вече не ви говоря по този начин, да продължите да Ме търсите в духа и да постигнете 

истинско общение с Моята Божественост. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 338 
1 Аз съм пътят и светлината, които ви водят. Аз съм персоналът, който ви подкрепя и ви 

предпазва от падания по пътя ви. Аз съм фарът, който осветява пътя ви, укрепва душата ви с мира 

на моя Божествен дух и успокоява бурите в живота ви, за да бъдете цялостни, за да не бъде 

изоставена душата ви. 

2 В моето слово вие получавате силата, топлината и храната, от които се нуждае душата ви, за 

да се издигне и да се бори, както Учителят я е научил. 

3 Моето Слово е служило, служи и ще служи през вековете като пробен камък за постигане на 

чистота на душата и нейното съвършенство. Душата ви е преминала през различни етапи на 

развитие, но все още не е достигнала съвършенство в делата си, за да изпълни мисията си. 

4 Аз дойдох в Третата епоха и се изявих чрез човешкия ум, за да ви покажа отново пътя и да 

ви подготвя като ученици на Третата епоха. Говорих ви по най-простия начин, за да можете да 

разберете словото Ми. Говорих ви с алегории и притчи. Но във всяко от моите учения съм 

позволил на смисъла му да проникне в душата ви и съм изразил желанието на Учителя да разпознае 

във всеки от вас истински ученик. 

5 Кога ще дойде времето, когато душата ви ще разбере съвършената любов, която Отец ви е 

показвал през цялото време? По това време борбата на вашия Учител е голяма в човечеството, за да 

спаси всички свои създания, всички души. Събуждам душата ви, както природата се събужда с 

първите лъчи на утрото. 

6 Въпреки че думата ми е проста ─ ако я изучите, ще откриете величието в нейната същност и 

ще оцените стойността на всяка моя дума. 

      Осъзнайте, че се намирате в училище, в което ви смятам за ученици, ученици и учители. В 

зависимост от нивото, до което е достигнала душата ви, вие получавате от моето слово това, което 

е подходящо за вас. Ученикът просто приема думите ми и ги прави свои. Ученикът взема от моето 

учение онази част, която му съответства, и от нея се изпълва с добродетел. Този, който е подготвен 

за учител, приема моето слово, вниква в него, радва се на него, усеща в душата си желанието да 

изпълнява, да разпространява моето учение, да практикува добродетелите и да развива дарбите си. 

7 Искате да предадете Словото Ми на ближния си, но сте открили, че много от вашите 

ближни не са подготвени. Чукали сте на сърцата, но сте намирали вратите затворени и те не са 

приемали думите ви, и сте усещали раната от неуважението на вашите ближни. И все пак това е 

направено във ваша полза. Защото, истина ви казвам, така ще можете да разберете какво чувства 

вашият Учител, когато почука на сърцето на човека и намери светилището неподготвено. Но 

любовта ми към всичките ми деца е голяма. 

8 Затова ви казвам: Не се отпускайте в борбата си, останете твърди, защото Аз ще стоя до вас; 

и ако в един случай намерите вратите затворени, утре сърцата ще се отворят и ще приемат Моето 

слово. 

9 Човечеството е глупаво и продължава да упорства в греха си. Аз обаче, в Моята любов, в 

Моята прошка към всички Мои създания, които живеят на земята и в отвъдното, обичам твоя дух, 

защото той е част от Моя собствен дух. Но на тялото ти давам необходимото, за да бъде то опора 

на душата. 

10 Мирът и спокойствието, на които се радвате на земята, са благословия и благодат, които 

получавате от вашия Отец. Но вие се оплаквате и вътрешно и Ми казвате: "Господи, външният ми 

вид е беден и овехтял". Но наистина ви казвам: мислите ли, че съм далеч от вас заради това? 

Мислите ли, че Божието присъствие не е с вас, защото дрехите ви са скъсани? 

11 Интересът, който имам към теб, се отнася до душата ти и ако живееш в този свят 

всеотдайно и в съгласие с бедността си, добродетелта, която разкрива душата ти, ще бъде голяма. 

Помнете, че вашият Учител ви е научил на смирение и на заслугите, които душата може да 

придобие чрез тази добродетел. На устните ти ще има само благословия и хвалебна песен за твоя 

Бог. Защото, истина ви казвам, наградата не е на земята, възлюбени ученици, а в отвъдното. Тук, на 

земята, няма да ви дам блаженство, тук не е Раят, тук съм приготвил за Моите избраници 

снизходително възнаграждение. 
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12 Блажени сте вие, които страдате с мир и отдаденост, защото ще направите твърди стъпки по 

пътя. Учителят ви е научил да не се стремите към богатствата на този свят, да не желаете 

преходните съкровища на този живот. Ако живееш в скромна колиба, но духът ти знае как да 

разгърне даровете, които съм му дал, ще се чувстваш по-щастлив от крал или владетел на земята в 

най-луксозното жилище. 

13 Говорих ви с притча, за да ви науча да живеете на тази планета в хармония с вашия Отец, за 

да можете да изпълнявате заповедите му. Защото съдбата ти е написана в моята любов. 

14 Този живот ти послужи, за да може душата ти да се издигне чрез отдаване и чрез 

светлината, която си получил от Мен. 

15 Преминали сте през различни етапи на развитие. Още в първия започнахте да се подготвяте 

да изпълните трудната си мисия. Във втория случай сте постигнали по-голям напредък, по-голяма 

яснота в духа си. В третата част сте постигнали по-голям напредък, по-добро разбиране на думите 

ми и по-голямо съобразяване с тях. Така стигнахте до четвъртия етап и почувствахте още по-силно 

благодатта на вашия Бог, приближаването на моя дух до вашия. И в тази голяма радост душата ви 

достигна до петия етап, в който трябваше да постигне още по-голямо разгръщане в изпълнението 

на мисията си. Вие се борихте и така стигнахте до шестия етап, до ново изпълнение, нов напредък 

и по-нататъшно развитие на добродетелите, които вашият Бог ви е дарил. И така ще стигнете до 

седмия етап, в който ще видите царството на Отца, в който вашият дух ще изпита пряко славата на 

Отца и в който ще бъдете отдясно на своя Господ. 

16 Словото Ми слиза, за да вдъхнови душата ви, защото искам да продължите да се освежавате 

с присъствието на Божествения Ми Дух и утре, заради подготовката ви. Защото когато сте 

подготвени, няма да се чувствате сираци, няма да усещате липсата на Моето Слово, защото духът 

ви може да общува с Моята Божественост. Затова искам да се подготвите навреме, да се молите и 

да одухотворявате сърцето си, за да не изпаднете утре в объркване и да не практикувате измама. 

Искам да знаете как да издигнете душата си към Мен, за да получите Моето вдъхновение. Защото 

Аз съм на път да превърна всеки от вас в "подножие" на Моите нозе. 

17 "Подножието" е основата, върху която почиват светлината и силата на вашия Господ. 

Тогава утре, деца мои, вие ще бъдете истинските "подножия", истинските носители на гласа на 

моето Слово. Подготвени от разгръщането на вашите дарби, вие ще предавате Словото Ми в пълна 

чистота. Не искам да виждам невежество сред Моя народ Израел, след като това ценно време на 

Моето провъзгласяване чрез човешкия интелект приключи за вас. 

18 Кой от вас, след 1950 г., ще отрече тази Божествена кауза? Ако действате по този начин, 

това ще е от невежество, а Аз премахвам невежеството от вас в този момент. Защото просветленият 

няма да се оттегли, той ще остане непоколебим и ще напредва по пътя. Но този, който не Ме е 

разбрал, няма да разбере, че това е плод на неговата неподготвеност, липса на вяра и 

одухотворяване, и поради тази причина ще се върне към своето идолопоклонство и фанатизъм. 

19 Ако видите несъвършенство по този път, не го приписвайте на моята Божественост, Аз съм 

съвършен. Припишете го на ближния си, който не е знаел как да се подготви, за да ви напътства със 

съвършенството, с което ви инструктирах. 

20 Аз ви казах: За Моя Дух няма националности, няма касти, нито семейни полове, няма раси, 

нито цветове. Всички вие сте мои деца и за всички вас съм отворил обятията си, и всички вас съм 

приел. Приех онзи, който дойде при нозете Ми съкрушен и разкаян ─ сърцето, което е покварено, 

което все още носи следи от кръв по ръцете си, и го приютих от земното правосъдие. Защо? Защото 

той е мое дете. И ако той е бил най-жестокият грешник на земята, ако е убивал, аз съм му простил и 

съм му казал: "Не съгрешавай повече." Аз съм прошката, но искам тази прошка да бъде твоето 

спасение завинаги. 

21 Искам да се откажете от лошите си пътища, за да може всеки да разбере словото Ми и да се 

покае за греховете си, за да бъдете покаяни грешници в Моето присъствие, за да се изповядате пред 

вашия Бог. Защото Аз ще ви изслушам в мълчание и няма да разкрия греховете ви. Няма да ви 

предам, деца мои, ще ви съветвам като най-верния от вашите приятели. 

Не яжте забранените плодове на земята, не се наслаждавайте на това, което не ви принадлежи, 

не вършете дела, които ви опозоряват в живота. Бъдете мъже или жени, които живеят в чест и 
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праведност, както ви научих. Ако някаква слабост те е накарала да съгрешиш, покай се сега за 

престъплението си. Позволете на Моята милост да ви очисти. Но искам покаянието ти да е чисто от 

сърце. 

22 Поправяйте се, обновявайте се, защото Учителят ви е казал в това време: Аз се възползвам 

от грешника, но не от непокорния грешник, а от покаялия се грешник. И ако сте се покаяли, какво 

сте получили? Мир, спокойствие на ума, равновесие в душата ви, чувство на благодарност и 

добродетели на вашия Бог. 

23 Кое човешко същество е способно да ти даде миг духовен мир, както Аз ти го давам във 

всеки един момент? Кое човешко същество ви съветва като мен? Осъзнайте, че никой на земята не 

е способен да подготви пътя ви с такава надеждност и способност, както аз го правя с вас. И все 

пак искате да се отклоните от този път, за да преживеете нови приключения. 

24 Мъже и жени, които са пострадали от кончината на членове на семейството си, които са 

починали ─ на тези, които са живели с вас, които са ви давали спокойствие и са изпълвали сърцата 

ви с любов: Не сте ли съгласни, че Моята воля се е изпълнила във вашите близки? 

Вие, майките, сте почувствали загубата на децата си, вие, децата, сте останали сираци в живота, 

изгубили сте присъствието на най-любимите си хора, които са били ваши родители. Съпругите са 

виждали как верните им спътници си отиват. Аз ги извадих от живота им, призовах ги да отидат в 

отвъдното. Но ще се намесиш ли във високите ми съвети? Не, защото ще разберете, че сте само 

временно на този свят и че съм ги припомнил, защото съм им приготвил нов живот. 

Но сега сърцата ви са съгласни и ако сте плакали за отсъствието на любимите си хора, то е 

поради слабостта на земната ви природа. Обаче твоят дух, който е разбрал моята най-свята воля, е 

изпитал радост. 

25 Отец ти казва: Изпълнявайте всяка моя заповед с любов, одобрение и мир. Защото един ден, 

не много далеч, душата ви също ще влезе в отвъдното и ще съзре душите, които са умрели преди 

вас. Вие все още живеете на тази планета, но наистина ви казвам: очаква ви същата съдба. Въпреки 

това имайте сила, светлина и мир в този живот, за да продължите да живеете праведно в този свят. 

Когато те повикам, очите ти ще се отворят за този нов живот и ще започнеш нов път. 

26 Щастлив е този, който е подготвен, защото ще избегне пречистването и ще види нов живот 

по пътя си. 

27 Отдалечете се от света, вдигнете очите си към Мен и се освежете с Моето присъствие. Нека 

словото Ми се впише в сърцето ти, за да бъдеш силен и да не позволяваш на изкушенията да те 

лишат от това, което съм ти поверил с толкова много любов. Изпълнете закона, за да бъдете 

истински духовници. Защото вие сте били заспали през цялото време, а Аз ви събудих. Ако сте 

решили да бъдете с Мен, няма да усещате бремето на дълговете си. 

28 В този момент идвам, за да получа изпълнението на мисията на моите работници и да оставя 

в душите им моята любов и целувката си на мир, духовно блаженство. Искам да бъдете огледало за 

другите ─ за онези, които отричат присъствието Ми сред вас, които не вярват в проявлението Ми 

чрез човешката способност за разбиране. 

29 Моят духовен свят ви защитава и е помощник в живота ви. Когато обаче попаднеш в 

тъмнина, те Ми показват сълзите си, защото си забравил, че те пазят именно те. 

Но Аз идвам като Отец, за да ви посъветвам ─ като Учител, за да ви наставлявам, и като Бог, за 

да ви дам Моята благословия и милост. Виждам учениците с надеждата да стигнат до Мен. Но Аз 

ви казвам, че всеки, който иска да бъде с Мен, трябва да бъде послушен. 

30 Аз ви инструктирах, за да можете да разберете и да се одухотворите. 

31 Моето проявление чрез човешкия ум е към своя край. Но ако разберете моите учения, ще се 

почувствате единни в мислите и волята си и ще се обичате един друг. 

32 Остават само няколко сутрешни богослужения, в които ще чуете Словото Ми чрез 

човешкия интелект, и е необходимо да Ме разберете, за да вземете със себе си смисъла на това 

Слово в дъното на сърцето си. Аз дойдох при вас, но утре трябва да се издигнете духовно, за да 

стигнете до Мен. 

33 След края на Моето проявление чрез човешкия интелект учението, което ви дадох, ще се 

отрази във вашето същество. Ще се почувствате меланхолични поради липсата на тази проява и 
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тогава ще плачете за неизползвания период, когато не сте използвали това, което съм ви дал в 

Моето учение. 

34 Призовах ви в това време, възлюбени хора, за да бъдете подготвени. Но ако отхвърлиш тази 

възможност, ще те оставя да продължиш по своя път, а Аз ще следвам стъпките ти нежно и 

смирено, и ако паднеш, ще те издигна отново милостиво и с любов, и след дългото ти скитане ще 

те привлека отново при Себе Си. 

35 Аз ви издигнах на по-високо ниво от това, на което се намира човечеството. Дадох на 

душата ти напредък, за да можеш, подобно на твоя Учител, да се наведеш към човечеството, за да 

го издигнеш, както направих с теб. Не бива да гледате на гредата в окото на ближния си, без да сте 

погледнали първо гредата, която е във вас. Разберете тези думи, хора, защото човечеството все още 

не ги е разбрало. 

36 Вие ще създадете моята Църква. Това ще бъде съюзът на чистите души, на душите с добра 

воля, които обичат своя Бог и Му служат. Те ще бъдат душите на светлината, в които вече няма да 

има нищо зло, защото в тези души няма да има място за тъмнина, тъй като те ще бъдат чисти като 

снежинки. 

37 Казах ви: вие ще бъдете част от моите воини, които ще се борят упорито, за да освободят 

човечеството от мрака, и чрез вашето послушание ще достигнете нивото на съвършенство. Много 

добри дела ще можеш да извършиш, ако си кротък, смирен и изпълнен с вяра в твоя Отец. Защото 

Аз ще се изявя чрез вашия интелект, защото ви дадох големи дарове и се влях във вас като 

светлина, благодат и мъдрост. 

38 Направих ви богати, за да можете да давате от това богатство на нуждаещите се. Защото не 

бива да сте егоисти, които искат всичко само за себе си. Защото, ако постъпваш така, ще се лишиш 

от моята милост. 

39 Пророчествата ще се изпълнят и тогава, когато човечеството е в своето объркване, в своята 

тъмнина, вие ще му покажете светлината и ще проявите моето присъствие в себе си. 

40 Разберете Ме, хора, Аз ви говоря ясно, приемам ви с любов. Ела да утолиш жаждата си, Аз 

съм Изворът на жива вода. Почивайте си с Мен, Който съм Мир, и се освежавайте с Мен, Който 

съм Съвършена Мъдрост. 

41 Помислете, човечество, че е необходимо болката да бъде с вас, за да ме усетите. Но не 

обвинявайте своя Господ за тези събития, а себе си. Когато страданието дойде при вас, вие Ми 

казахте: "Господи, защо ни наказваш?" Но вие не познавате плодовете на делата си, за да Ми 

кажете: "Господи, съгрешихме, прости ни". 

42 Когато човечеството разбере как да се ръководи по Моя път, то ще се спаси и всички ще 

обичат своя Бог и Господ и ще се обичат помежду си. Затова ви казвам: Пазете Моето учение в 

сърцето си, имайте Моята мъдрост в душата си и я предавайте на човечеството по всички начини, 

както съм ви я дал. Помогнете му да се издигне, издигнете го със силата, която съм поверил на 

душите ви. 

43 Давам ви сандали за нозете ви, за да сте здраво стъпили и да стъпвате по всички пътища и 

да носите Моята светлина. Вие ще вървите с пълномощно от Мен, защото Аз съм сключил завет с 

вас да изпълните тази благословена мисия. Тогава, когато дойдете при Мен, ще Ми покажете 

реколтата си. 

44 Отново ще се радвам на душата ти и ще ти представя наставленията, които трябва да 

научиш, защото трябва да практикуваш това, на което Аз като Учител съм те научил. 

45 Ти Ми показваш послушанието си и ревността, с която Ме следваш в сърцето си, и това те 

кара да разбираш Моето Божествено слово. Моята воля е да бъдете подготвени да бъдете истински 

вестители на Моето Слово, за да могат хората да се събудят и да Ме почувстват в дъното на 

сърцата си ─ за да могат да разпознаят и да вървят по пътя и да бъдат в хармония с Мен. 

46 Преживяхте различни изпитания и не бяхте слаби в тях, защото Моята сила остана във вас. 

Аз, като Отец, ви насърчавам със словото Си и ви посочвам момента, в който ви поверявам 

милосърдието, от което се нуждае човечеството. Ще излезете да Ме представлявате и ще донесете 

Хляба на живота и Светлината на Светия Дух на вашите ближни, за да могат да избягат от мрака. 
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47 Аз ще се възползвам от душите, които съм пречистил и очистил ─ тези, на които съм дал 

светлина за духовните им очи, за да разпознаят Моето Присъствие в тази Трета епоха ─ вас, които 

съм подготвил със Словото Си, за да можете да предадете свидетелството за Моето Присъствие в 

сърцата си. 

48 Вие дойдохте в моето присъствие в нужда, без да имате нищо добро. Но Аз подготвих 

душата ви, облякох я със светлината на Светия Дух и разпределих между вас даровете на 

благодатта Си, за да можете да отидете при нуждаещите се и да споделите с тях богатството, което 

ви поверих. 

49 Затова ви подготвих и пречистих, за да се възползвам от вас ─ онези сред вас, които се 

отвърнаха от злото и от лъжата ─ онези души, в които, когато чуха Моето слово, проникна Моята 

светлина, просвети ги и ги накара да познаят къде е истинският Бог. Поради тази причина вие се 

отвърнахте от объркването, което светът внесе със своите фалшиви учения, с които човечеството 

Ме търси, защото не е разбрало, че неговият Бог не се разкрива в материализма на неговите дела. 

50 Издигнете душите си и общувайте с Мен от дух на дух. Но за да постигнеш това общение, е 

необходимо да си отпечатал Моя Божествен закон в сърцето си, за да можеш по силата на това 

одухотворяване да бъдеш в общение с Мен. Казвам ви: Когато вече не ви говоря чрез човешката 

способност за интелект, Аз няма да се отдалеча от душата ви, а ще живея във вас, защото това е 

необходимо, за да се изявя пред човечеството чрез вашето посредничество. 

51 Моята воля беше ти да бъдеш първият, който ще седне на тази маса. Моята най-свята воля 

беше да се съберете и да се обедините около Мен, за да ви дам вашето наследство и да ви превърна 

от нуждаещи се в богати, които притежават съкровището на Моето Слово. 

По този начин вашите духовни очи видяха светлината на един нов ден, защото вие сте 

учениците на Третата епоха, които съм подготвил, за да можете по-късно да свидетелствате за 

моето присъствие пред човечеството ─ за да можете да говорите за моя закон с цялата си истинност 

и мъдрост ─ за да можете да проповядвате Евангелието на моята любов и да направите моето 

присъствие осезаемо за хората чрез вашите дела, за да влезе в сърцата им покаяние за миналите им 

престъпления и грешки, за да изоставят фалшивите си богове и да намерят истинския си Бог, и чрез 

твоето посредничество да получат утеха и надежда за идните времена, когато ще се изпълнят моите 

пророчества. 

52 По пътя ви ще се надигне мрак, за да обхване хората. Но не и ти, защото ти носиш моята 

светлина в ума и сърцето си. Вече не можете да бъдете обхванати от тъмнината на света, която 

помрачава ума и заслепява хората, като ги кара да не чуват гласа на съвестта си. Но тази битка 

поверявам на теб, защото в ръката ти съм поставил меч от светлина, който ще освети тъмните 

пещери. 

53 Ще видите как хората в своята ограниченост продължават да се прекланят пред фалшиви 

богове. Но светлината на Моето Слово ще проникне до най-вътрешната част на сърцата им и те ще 

усетят присъствието на Моя Дух. 

54 Множествата ще тръгнат и ще се пречистят, за да могат да получат посланието ми с ваше 

посредничество. Защото Отец идва с желание за спасението на душите и е необходимо те 

предварително да се пречистят и очистят, за да получат моята милост. Някои от тях ще се 

съпротивляват, защото са изпълнени с желание за власт, защото са се възгордели като господари 

сред множествата и душите им са потъмнели и объркани. 

55 Ще чуете как вашите събратя ще отричат истинността на Моите послания, предавани чрез 

вас, и ще казват, че вие сте грешните ─ несъвършени човешки същества, които не могат да носят 

Моето Присъствие в себе си, в най-съкровената част на своето същество. Защото те принадлежат 

на онези, които искат да Ме възприемат като друг цар на този свят. 

56 През Втората епоха царувах, изпълнен със смирение, за да донеса Моето учение на хората, 

но те не вярваха в идването на "Единородния Син на Отца". По същия начин в това време вашите 

ближни ще отричат, че вие сте Мои пратеници, Мои избраници, които съм надарил с даровете на 

благодатта, за да можете да разгласявате Моето дело с цялата си яснота. Защото те ще те видят 

смирен и ще разберат, че си принадлежал към заблудени хора, че и ти си живял в мръсотия и грях. 
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Ти обаче ще им говориш за Моята любов и ще ги поканиш да Ме приемат в сърцата си, за да могат 

и те да намерят пристанището на спасението. 

57 Така ще обикаляш земите и тогава, когато проговориш дълго, когато неуморно разкриеш на 

човечеството моята любов и моята милост, когато покажеш истинското поклонение, което то 

трябва да отдаде на своя Бог, тогава това човечество ще види как моят съд се отприщва и ще 

започне великото пречистване на човечеството, докато то стане чисто и по-силно от златото в 

тигела. Грехът им ще завърши с огън и могъщите ще разберат, че Моята сила е по-голяма от 

тяхната и че Моята справедливост е над всички закони. Техните вражди ще бъдат премахнати и 

премахнати. Защото моята любов ще бъде огънят, който ще пречисти сърцето на хората. Тогава 

големите маси ще усетят моето присъствие и това ще се случи, Израел, когато твоята работа, твоят 

труд ще започне да разцъфтява. Нивите ще бъдат плодородни и семето ми ще се умножи 

стократно. 

58 Борбата ви ще продължи и след като сте напуснали тялото си. Душата ви ще продължи да 

носи живота на Светия ми Дух, живота на благодатта, вечния живот, и ще работите като моите 

ангели, така че следващите поколения да бъдат хора с добра воля, които се обичат помежду си, 

подхранват моя мир и прославят своя Бог с делата си. 

59 Днес човечеството е в хаос, то спи дълбок сън. То не Ме е почувствало, не Ме е чуло, а 

малцина са тези, които са будни и усещат присъствието на своя Господ. Но в крайна сметка хората 

ще разберат, че сега е моментът да се одухотворят, за да достигнат върха на планината. Защото те 

ще получат светлината на Светия Дух, за да избягат от тъмнината. 

60 Времето на тяхното объркване вече е към края си, царствата на този свят ще се разтреперят 

и ще видят, че основите им са фалшиви, и по този начин ще се усети Моята воля. Но вие сте 

длъжни да подготвите света, защото Моята воля е мъжете, жените и децата да чуят Благата вест. На 

тези, които са плакали и са очаквали утеха ─ дай им я, покажи им истината в дълбините на сърцето 

си. 

61 Благославям болката, която си изтърпял заради мен, защото всичко, което си изтърпял 

заради мен, ще те направи вечно достоен. 

62 Давам сила на душата ти и оставям в ръцете ти оръжия на светлината, за да можеш да 

преодолееш клопките, които изкушението ще издигне като препятствия. Така ще продължите да 

вървите към царството, което съм ви обещал. 

Моят мир да бъде с вас! 
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