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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 
С радост и благодарност ви представяме заключителния том XII от поредицата "Книга на 

истинския живот". Тя е преведена от испански на немски език от Траугот Гьолтенбот ─ както и 

останалите томове ─ с внимание и чувствителност. Както винаги, препоръчваме да се четат само 

малки части с вътрешна колекция и да се размишлява върху прочетеното във всеки случай, за да 

може да се разкрие напълно духовното значение на Христовите думи. 

Във всички времена Духът на Създателя е говорил на Своите създания по различни начини. В 

Първата епоха Отец се е изявявал на Своите деца в пряка форма чрез съзнанието, а също така е 

говорил чрез устата на пратеници, водачи и пророци. Предсказанията и откровенията на 

служителите на Господ обявяват възходящото развитие на човешкия дух и идването на Учителя. 

С раждането на Исус в Палестина започва Втората епоха, когато "Словото" се въплъщава в 

Божественото дете, за да говори на хората: "Аз съм Пътят, Истината и Животът." През 33-те години 

от живота си сред хората Исус Христос свидетелства за божествения си произход, а за да подготви 

учениците си за заминаването си, казва, че ще се върне, но не в плът, а в облак, символ на 

духовното, заобиколен от множеството си ангели. 

Проявите в Мексико бяха мъдро подготвени от Божията ръка. Първо, през 1866 г. Духът на 

пророк Илия се разкрива чрез ума на Роке Рохас, като казва: "Аз съм пророк Илия, този от 

преображението на планината Тавор. Той откри пред събралите се, че започва Третата епоха, 

Епохата на Светия Дух. Няколко години по-късно, след като общността се разраства и Христос 

подготвя инструменти, Той се разкрива за първи път през 1884 г. чрез човешкия ум на избрания от 

Него инструмент Дамиана Овиедо ─ и след това всяка неделя на все повече и повече, накрая на 

стотици места за срещи в Мексико. 

Според Божията воля проявите в Мексико продължиха до края на 1950 г. През последните 

около 20 години от времето на откровенията, започвайки около 1930 г., повечето от ученията на 

Господ бяха записани на стенографски запис. Изобилните учения, доктрини, пророчества, 

откровения и т.н. се провеждаха на многобройни различни места за срещи, които бяха създадени в 

цялата страна. Малка група, която преди това е служила като "носители на глас" и която действа по 

ясно указание на Божествения Дух, съставя 12 тома от 366 провъзгласени поучения. Те им дадоха 

Заглавие: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" 

Немски: "Buch des Wahren Lebens" (Книга за истинския живот) 

Всяко от тези учения представлява хармонично единство от божествени учения; по време на 

обръщението към аудиторията в Мексико те обаче са, както бе подчертано няколко пъти, 

наследство за цялото човечество днес и за бъдещите поколения. 

Не буквата на божественото слово, а неговият дълбок, вътрешен смисъл възвисява човека и е 

храна и балсам за гладната му душа. В същото време той служи като насока за поведението му в 

ежедневието. 
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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. 

Голямата книга на живота ─ Третият завет 

Словото Ми ще остане записано за всички времена, от него ще съставите Книгата на Третата 

епоха, Третия завет, Последното послание на Отца; защото и през трите епохи Бог е имал Своите 

"златни пера", за да остави на човечеството Своята мъдрост. 

Мойсей е първото "златно перо", използвано от Отца, за да напише събитията от Първата епоха 

с неизтриваеми букви върху свитък. Мойсей е "златното перо" на Йехова. Сред моите апостоли и 

последователи от Втората епоха Исус имаше четири "пера" и те бяха Матей, Марк, Лука и Йоан. 

Това са "златните пера" на Божествения Учител. Но когато настъпва времето Първият завет да бъде 

обединен с Втория чрез връзките на любовта, познанието и духовния прогрес, той се превръща в 

една книга. 

Сега, в Третата епоха, когато имате Моето Слово наново, Аз съм определил и "златни пера", за 

да може то да бъде запазено в писмена форма. Когато настъпи времето, ще съставите една книга и 

тази книга, книгата на Третата епоха, когато настъпи времето, ще бъде обединена с книгата на 

Втората и Първата епоха и тогава от откровенията, пророчествата и думите на трите епохи ще се 

появи Великата книга на живота за назидание на всички души. Тогава ще разберете, че всички 

думи ─ от първата до последната ─ са се изпълнили в истина и в дух, че всички пророчества са 

били очакваният ход на историята, разкрит от Отец на човечеството. Защото само Бог може да 

направи така, че да бъдат записани събитията, които ще се случат. Когато пророците са говорили, 

не те са го правили, а Бог чрез тях. 

Е, мили мои деца: кой отдава значение на книгата, която започвате да съставяте? В интерес на 

истината ─ никой! Но ще дойде време, когато човечеството, изпълнено с желание, с любопитство, 

ще ви потърси книгата ви и тогава ще се събуди, ще изследва словото ми и ще го обсъжда. В този 

сблъсък на идеи ще се появят страни ─ учени, теолози и философи. На народите ще бъде донесено 

свидетелството за Твоето Слово и Книгата на Мъдростта и всички ще говорят за Моето Учение. 

Това ще бъде началото на новата битка, войната на думи, мисли и идеологии, но в крайна сметка, 

когато всички разберат в истината и духа си, че Великата книга на живота е написана от Господ, те 

ще се прегърнат като братя и ще се обичат един друг, както е Моята воля. 

Необходимо е трите книги да образуват едно цяло, за да може това Слово да просветли целия 

свят. Тогава човечеството ще последва тази светлина и проклятието на Вавилон ще бъде 

премахнато, защото всички хора ще четат Великата книга на истинския живот, всички ще следват 

едно и също учение и ще се обичат един друг в дух и истина като Божии деца. (358, 58-66) 

Въздействието на Христовото учение върху духа 

Моята светлина, разпространявайки се по целия свят, доведе до това, че моята истина се търси 

във всяко учение. Това е причината за поведението на хората в различните им вярвания. Това е 

изпълнението на предсказаното. Кой от тях представлява истината? Кой крие гладния вълк в овча 

кожа? Кой гарантира с чисти дрехи своята абсолютна вътрешна искреност? 

За да откриеш Моята истина, трябва да използваш спиритуализма, защото човечеството се е 

разделило на толкова вероизповедания и мирогледи, колкото е отговаряло на развитието на 

човешкото мислене. Така се образуват все повече секти и деноминации и за вас ще бъде много 

трудно да прецените истинското съдържание на всяка от тях. 

Моето учение просветлява мислите и идеите на хората и малко по малко всеки от тях ще схване 

основите, за да усъвършенства делата си и да ги насочи към по-съвършена и по-висша посока. (363, 

4-8) 

Чудесата на Исус 

Дадох ти изцелението на Неговите създания чрез Исус, за учудване на мнозина. 
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Невярващите, които бяха чували Исус да говори за силата Си и знаеха за чудесата Му, искаха 

най-трудните доказателства, за да Го накарат да се усъмни поне за миг и да докажат, че не е 

непогрешим. Но това освобождаване на обсебените, фактът, че ги върнах в състоянието на 

нормални човешки същества, само като ги докоснах, погледнах или им заповядах, така че тези 

духове да напуснат съзнанието им и двамата да се освободят от тежкото бреме, ги обърка. 

Срещу тази сила фарисеите, учените, книжниците и митарите реагират по различен начин. 

Някои признават властта на Исус, други приписват силата му на неизвестни влияния, а трети не 

могат да кажат нищо по въпроса. А болните, които бяха изцелени, благославяха името Му. 

Някои от тях са били обладани от един дух, други - от седем, като Мария от Магдала, а трети - 

от толкова голям брой, че самите те са казвали, че са легион. 

     През целия живот на Учителя една духовна проява следва друга. Някои от тях бяха 

засвидетелствани от дванайсетте ученици, други - от хората ─ на открито и по домовете. Това беше 

време на чудеса, на "чудеса". 

Мъжете и жените получават знаци и призиви от отвъдното. Древните и децата също са били 

свидетели на тези явления, а в дните, предшестващи кръстната смърт на Спасителя, Небесната 

светлина проникнала в сърцата на хората; съществата от Духовната долина нарекли сърцата на 

хората; и в деня, когато Учителят издъхна за последен път като човек, Неговата светлина проникна 

във всички пещери и във всички кътчета, в материалните и духовните домове, в желанието си за 

съществата, които отдавна Го очакваха ─ материализирани, объркани и болни същества, които се 

бяха отклонили от пътя, оковани с веригите на разкаянието, влачещи бремето на беззаконието, и 

други души, които мислеха, че са мъртви и привързани към телата си ─ всички се събудиха от 

дълбокия си сън и възкръснаха. (339, 21- 

22) 

Изцеление на физическо и психическо страдание 

Аз ще ви говоря от дух на дух и ще ви напътствам по пътя. 

Но Аз искам преди да дойдете при хората като учители, да дойдете като лекари и тогава, когато 

успокоите болката им, те да могат да пият от извора на чистата вода на Моето Слово. Потърсете 

първо раната, язвата или болестта и излекувайте страданията им, а след това се обърнете към 

душите им. 

Отидете при ближните си, както направи Исус през Втората епоха, и донесете лечебния балсам 

преди моите думи. Но какъв е балсамът, о, ученици? Дали водата от изворите е благословена и се 

превръща в лекарство за болните? Не, хора. Балсамът, за който ви говоря, е в сърцето ви. Поставил 

съм я там като скъпоценна същност и само любовта може да я отвори, така че тя да се разлее 

неудържимо. 

Ако искате да го излеете върху някой болен, не ръцете ви ще изцелят, а Духът, преливащ от 

любов, милост и утеха. Където насочите мислите си, там ще се случи чудото. 

Можете да въздействате на съществата и елементите на природата по много начини, за да 

осигурите комфорт на всички. Но ви казвам и това: Не се страхувайте от болести и бъдете 

търпеливи и милостиви към всички. 

Що се отнася до обсебените и обърканите в човешките си умове, вие също можете да лекувате, 

защото притежавате тази способност и трябва да я предоставите в служба на онези същества, които 

са в отчаяние и забрава. Освободете ги и разкрийте тази сила на безверниците. Една от най-

великите мисии на този народ е да донесе светлина там, където има мрак, да разчупи всяко робство 

и всяка неправда и да доведе този свят до познаване на своя Господ и до съзерцаване на самия себе 

си, на своето вътрешно същество, в пълно познание на истината. (339, 39-41) 

Раят и адът 

Не треперете от тези откровения; напротив, радвайте се при мисълта, че това Слово ще 

унищожи представата, която сте имали за вечното наказание, и всички тълкувания на вечния огън, 

които са ви били давани в миналото. 
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"Огънят" е символ на болката, самообвиненията и покаянието, които ще измъчват душата и ще 

я пречистват, както златото се пречиства в тигела. В тази болка е Моята воля, а в Моята воля е 

Моята любов към вас. 

Ако беше вярно, че огънят е този, който изкоренява човешките грехове, тогава всички тела на 

онези, които са съгрешили, щеше да се наложи да бъдат хвърлени в огъня тук, в земния живот, 

приживе, защото мъртви те вече нямаше да го усещат. Защото телата никога не се издигат в 

Духовното пространство ─ напротив, след като изпълнят задачата си, те потъват във вътрешността 

на земята, където се сливат с природата, от която са взели живот. 

Но ако вярвате, че това, което наричате "вечен огън", не е за тялото, а за душата, това е друга 

сериозна грешка, защото в Духовното царство няма материални елементи, нито пък огънят има 

някакво въздействие върху душата. Това, което се ражда от материя, е материя, а това, което се 

ражда от дух, е дух. 

Моето слово не се свежда до това да напада някое вярване. Ако някой мисли така, много се 

лъже. Моето Слово ще обясни съдържанието на всичко, което не е било тълкувано правилно и 

което поради това е създало грешки, предавани на човечеството от поколение на поколение. 

Каква стойност биха имали моят закон и моето учение, ако не бяха в състояние да спасят 

душите от заблуда и грях? И какъв би бил смисълът от моето присъствие като човешко същество в 

света, ако имаше много хора, които трябваше да загинат завинаги, в едно безкрайно изкупление? 

(352, 44-48) 

Божията грижа и помощ 

Никога не сте живели изоставени. От самото начало, когато се появихте, вие сте под закрилата 

на моята любов. 

Вие, човешките родители, които нежно обичате децата си: бихте ли могли да ги оставите на 

произвола на съдбата, когато те едва са се родили в този живот, когато най-много се нуждаят от 

вашите грижи, от вашата преданост, от вашата любов? 

Видях, че сте загрижени за децата си, дори когато са навършили пълнолетие; дори за тези, които 

са ви прегрешили, които са ви наранили, се грижите с най-голяма любов. 

Но ако откликвате на нуждите на децата си по този начин, каква ще бъде любовта на вашия 

Небесен Отец, който ви е обичал още преди да сте съществували? 

Винаги съм ви идвал на помощ, а сега, когато ви срещам с по-голямо духовно развитие, ви уча 

как да се борите, за да унищожите вредните сили, и как да увеличите вибрациите на доброто. (345, 

40-42) 

Важни аспекти на съвършената молитва 

Борете се, борете се, за да постигнете съвършенство на душата си. Показах ви пътя за постигане 

на тази цел. Поверил съм ви молитвата като "оръжие", което превъзхожда всяко материално 

оръжие, за да ви защити от предателството по пътя на живота. Но ще имаш най-доброто оръжие, 

когато изпълниш моя закон. 

От какво се състои молитвата? Молитвата е молба, застъпничество, поклонение и духовно 

съзерцание. Всички негови части са необходими и едната произтича от другата. Защото истина ви 

казвам: Молбата се състои в това човек да Ме помоли да изпълня желанията му, да задоволя 

копнежите му ─ това, което смята за най-важно и спасително в живота си. Истина ви казвам, че 

Отец чува молбите и дава на всекиго това, от което най-много се нуждае, когато е за негово добро. 

Но се пазете да не поискате нещо, което е в разрез със спасението на душата ви. Защото онези, 

които искат само материални блага, телесни наслади и преходна власт, искат душите им да бъдат 

оковани във вериги. 

Вторият вид молитва, застъпничеството, произтича от любовта към ближния, от онази любов, 

на която ви научих като Учител, когато дойдох на този свят. Молете се за вашите близки и далечни 

братя и сестри, за тези, които страдат от последиците на войната в различните страни, които 

понасят тиранията на преходните управници на този свят. 
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Подгответе се, о, деца мои, да се молите за вашите ближни, но дори и в това застъпничество 

трябва да знаете как да поискате, защото важна е душата. Ако брат ви, родителите ви или децата 

ви са болни, молете се за тях, но не настоявайте да останат в този живот, ако душата не се нуждае 

от това. По-скоро поискайте тази душа да бъде освободена, да бъде пречистена в страданието си, 

болката да подпомогне възходящото развитие на душата. 

Третият вид молитва, преклонението пред Божествения Дух, означава преклонение пред всичко 

съвършено; защото чрез този вид молитва можете да се обедините със съвършенството, с любовта, 

която обхваща цялата вселена. В обожанието можете да откриете състоянието на съвършенство, 

което всички трябва да достигнете, а обожанието ви води към духовно съзерцание, което заедно с 

обожанието ви води до единение с Божествения Дух, Източника на вечния живот ─ Източникът, 

който ви дава сили ден след ден да достигнете Царството на Отца. 

Ето как трябва да се молите: като започнете с молба и завършите с духовно съзерцание. Това ще 

ви даде сила. (358, 10-16)  
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Инструкция 339 
Моят мир да бъде с вас! 

1 Идваш при Мен с подготвена душа, изпълнена със смирение и кротост, за да почукаш на 

вратата на Този, Който е любов и вечна прошка за Своите деца. И с нетърпение очаквате дума, 

която да облекчи болката ви, да отговори на оплакванията ви или да запали светлина в мрака ви, за 

да се почувствате щастливи. 

2 Виждам, че се приближавате по различни пътища и всеки от вас изпълнява различна съдба. 

Но всички вие се стремите към една и съща цел и се опитвате да се слеете с Мен, за да се 

почувствате близо до съвършенството. И с радост приемате словото ми, което едновременно ви 

ласкае и поправя. Ти го тълкуваш в истинския му смисъл и започваш да Ме обичаш искрено. Вече 

не се страхувате от Мен, както в други времена, защото днес знаете, че Аз съм съвършена любов и 

справедливост, че не ви наказвам и че трябва да се страхувате от самите вас, защото сте слаби и 

допускате сериозни грешки, за които по-късно ще трябва да проливате сълзи и които ще трябва да 

поправяте на много висока цена. Но този опит ви кара да живеете бдително, за да избегнете 

грешните стъпки, които притесняват душата и причиняват страдание. 

3 Всеки, който е разбрал това, е на прав път. Вие все още не вършите дела на върховно 

съвършенство, но сте на път да ги вършите, защото сте Мои ученици. Светлината е разсеяла 

съмненията ви, силата на душата е победила слабостта, а доверието ви кара да се посветите с 

истинска любов на изпълнението на съдбата си. 

4 Сега неусетно навлизате в духовния път, в живота на простота и чистота, за който ви 

помолих, и се чувствате доволни от този нов живот. Вече не се питате защо съм се върнал при вас и 

дали словото ми ви показва нов път. Днес вие знаете, че това, което ви казах през Втората епоха, не 

беше всичко, на което трябваше да ви науча, че урокът не беше завършен и че бях запазил за вас 

време на благодат, в което трябваше да възобновя учението Си, за да ви покажа пътя, който води 

към духовния живот, истинския диалог с Мен и обяснението на думите Ми, дадени по времето, 

когато живеех сред вас, които все още не са разбрани от вас. 

5 Замислете се и най-накрая ще разберете, че нито в Първата, нито във Втората епоха сте 

били в състояние да разберете, почувствате и повярвате в толкова велик урок. Но Отец, който е 

Господар на времето и вечността, ви поведе за ръка по пътя на живота с върховно търпение и 

мъдрост, без да бърза, и днес вие навлязохте в нова епоха. 

6 Сега е времето на Светия Дух, което скоро ще достигне своята кулминация ─ времето на 

великите откровения и правдата, когато завесите на много тайни се вдигат, за да стане всичко 

светло и ясно! 

7 Аз отворих очите ви, за да излезете извън рамките на това, което знаете, и да влезете в 

съкровищницата Ми; защото Аз, Отец, не съм тайна за децата Си. Искам да бъда познат и обичан 

от теб по съвършен и пълен начин, както те обичам. Все още не съм обичан и обожаван, както би 

трябвало, и не знаете каква радост бихте доставили на Моя Дух чрез момент на разбиране и 

уважение към Закона. 

8 Откакто сте дошли на Земята, сте имали моите проявления в обсега на интелекта си, но 

когато сте направили първите стъпки по пътя на развитието, вашият 

разбирането е все още много малко, както е малко детето, когато се роди. Трябваше да се огранича, 

за да бъда видян и чут, за да можете да Ме разберете. 

9 Не се разкрих напълно в първите пъти, защото разумът ти щеше да бъде объркан и цялото 

ти същество щеше да се почувства съкрушено. Затова през дългите векове ви подготвях и ви 

поставях в началото на пътя, за да го извървите стъпка по стъпка и така да стигнете до сегашния 

период, в който можете по-добре да разберете и да обичате своя Отец. 

10 Във всички времена съм изпращал на този свят пратеници, които са говорили за 

оцеляването на душата, за нейното безсмъртие и за висшия живот, който тя постига, когато се 

усъвършенства. 
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От най-ранните дни, когато човекът е обитавал земята и е имал характеристики на невинност, 

както и в тези на по-голяма греховност, а сега и в тези на материализма и лъжливата наука, моите 

духовни пратеници са дали доказателства за високата степен на издигане, в която живее душата, 

която е знаела как да се поддържа в постоянно общение със своя Господ. 

11 Но пратениците от първите времена не са били в състояние да обяснят на човечеството 

големите периоди от време, през които преминава душата, и живота ѝ в отвъдното. Патриарсите, 

които са знаели как да се поддържат в добродетелта, в любовта към своя Създател, са се 

задоволявали да водят своето семейство, племе или народ по пътя на справедливостта и правдата. 

Но въпреки че са знаели за съществуването на своя духовен, универсален Бог ─ интуитивното 

познание за висшия живот на душата в отвъдното ─ при цялата си светлина и добродетелност те не 

са могли да разкрият пътя на развитие на душата и причината за големите ѝ изпитания. 

12 Пророците са говорили с голяма правдивост и почти винаги са идвали на земята във 

времена на объркване и отклонения. Те предупреждават народите и ги призовават към покаяние и 

обръщане, като им съобщават, че ако не се обърнат към доброто, ще ги сполети голямо правосъдие. 

В други случаи те предсказват благословии за спазването и послушанието към Божествения закон. 

Но това, което тези пророци говореха, беше призив да се практикува доброта, справедливост и 

взаимно уважение. Те не разкриват живота на душата, нейната съдба и развитие. Дори Мойсей, 

когото избрах за Мой представител и с чието посредничество дадох Закона за всички времена, не 

ви говори за духовния живот. 

13 Законът на Отца съдържа мъдрост и справедливост. Тя учи хората да живеят в мир, да се 

обичат и уважават един друг и да докажат, че в моите очи са достойни като човешки същества. Но 

Мойсей не е показал на човечеството какво има отвъд прага на телесната смърт, нито какво е 

възстановяването на непокорните души, нито наградата за мъдрите и усърдните в житейската им 

задача. 

14 По-късно Давид царува, изпълнен с духовни дарби и вдъхновения, и в моментите на 

възвишеност, в унеса си, чува химни и духовни песни, от които създава Псалмите. Заедно с тях той 

трябваше да покани израилтяните да се молят и да дадат най-доброто от сърцата си на своя Господ. 

Но Давид, с цялата си любов и вдъхновение, не можеше да разкрие на хората прекрасното 

съществуване на душите, тяхното развитие и цел. 

15 А Соломон, който го наследи в управлението и също така прояви големите дарове на 

мъдростта и силата, с които го дариха, заради които го обичаха и му се възхищаваха, и чиито 

съвети, решения и поговорки се помнят и до днес ─ ако народът му се беше обърнал към него и го 

беше попитал: "Господи, какъв е духовният живот? Какво има отвъд смъртта? Какво е душата?" ─ 

Соломон и при цялата си мъдрост не би могъл да отговори. 

16 Истина ви казвам: Мойсей с ревността си за вяра и послушание, пророците с 

предупрежденията си, патриарсите с примера си, съветниците, учените и съдиите с полезните си 

съвети и добрите си решения ви оставиха примера си, за да можете ─ следвайки го ─ да направите 

първите си стъпки от тази земя по пътя към Обетованата земя на Отвъдното, за да бъдат безопасни. 

Трябва да започнете да практикувате добро в този свят, да бъдете справедливи помежду си, за да 

намерите справедливост на земята. Тук сте намерили плодовете или реколтата от труда си на 

полето. Този дом е бил за тогавашния човек отражение, образ на вечния живот на духа. 

17 По-късно Месията, ставайки човек, идва, за да открие ново време и да даде на човечеството 

нов урок, в който има да му направи големи откровения, като казва: "Вие сте деца на светлината и 

Аз ви превръщам в Мои ученици. Истина ви казвам: Всичко, което виждате да върша, можете да го 

вършите и вие в името на Отца." 

И наистина, Месията, в когото се прояви Моят Дух, донесе ключа за отваряне на портите на 

Втората епоха и силата да счупи печатите, които затваряха Книгата на Живота, Мъдростта, 

Справедливостта и Вечността. 

18 Преди пристигането му позволих на човешкия свят да бъде посетен от духовния свят. 

Духовете на светлината и голямото извисяване, а също и тези на малкото извисяване, работеха по 

следите на Учителя. По това време присъстваха и единият, и другият. Първите се показаха като 

смирени и предани слуги. Сред тях е и този, който съобщава на Мария за нейната велика съдба - да 
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приеме "Словото" на Отца в най-чистата си утроба. Друг посети пастирите във Витлеем, за да им 

съобщи новината за раждането на Свещената земя, а друг пратеник предупреди Светото семейство 

за опасността, която ги заплашваше, и ги напътстваше и закриляше по време на бягството им в 

Египет. 

19 През това време бяха наблюдавани много прояви с радост и вяра на мнозина. Но други, 

враждебно настроени и невярващи на духовния живот, се съмняват и отричат тази истина. Но 

моите духовни войнства, които се бяха струпали, бяха привлечени от светлината, която излъчваше 

Учителят. 

20 Съществата от светлина, служещи на божественото дело, и други бунтовници и невежи се 

усещали навсякъде, а сред това човечество се появили обладани, които науката не била в състояние 

да освободи и които били изгонени от хората. Нито учителите по закона, нито учените успяха да 

върнат здравето на тези болни хора. 

21 И все пак всичко това беше предназначено от Мен да ви науча и да ви дам доказателства за 

любов. Дадох ти изцелението на Неговите създания чрез Исус, за учудване на мнозина. 

Невярващите, които бяха чували Исус да говори за силата Си и знаеха за чудесата Му, искаха 

най-трудните доказателства, за да Го накарат да се усъмни за миг и да докажат, че не е 

непогрешим. Но това освобождаване на обсебените, фактът, че ги върнах в състоянието на 

нормални човешки същества, само като ги докоснах, погледнах или им заповядах, така че тези 

духове да напуснат съзнанието им и двамата да се освободят от тежкото бреме, ги обърка. 

Срещу тази сила фарисеите, учените, книжниците и митарите реагират по различен начин. 

Някои признават властта на Исус, други приписват силата му на неизвестни влияния, а трети не 

могат да кажат нищо по въпроса. А болните, които бяха изцелени, благославяха името Му. 

Някои от тях са били обладани от един дух, други - от седем, като Мария от Магдала, а трети - 

от толкова голям брой, че самите те са казвали, че са легион. 

22 През целия живот на Учителя една духовна проява следва друга. Някои от тях бяха 

засвидетелствани от дванайсетте ученици, други - от хората ─ на открито и по домовете. Това беше 

време на чудеса, на "чудеса". 

Мъжете и жените получават знаци и призиви от отвъдното. Древните и децата също са били 

свидетели на тези явления, а в дните, предшестващи кръстната смърт на Спасителя, Небесната 

светлина проникнала в сърцата на хората; съществата от Духовната долина нарекли сърцата на 

хората; и в деня, когато Учителят издъхна за последен път като човек, Неговата светлина проникна 

във всички пещери и във всички кътчета, в материалните и духовните домове, в желанието си за 

съществата, които отдавна Го очакваха ─ материализирани, объркани и болни същества, които се 

бяха отклонили от пътя, оковани с веригите на разкаянието, влачещи бремето на беззаконието, и 

други души, които мислеха, че са мъртви и привързани към телата си ─ всички се събудиха от 

дълбокия си сън и възкръснаха. 

Но преди да напуснат тази земя, те свидетелстват за своето възкресение и съществуване на 

онези, които са били техни близки. През цялата тази нощ на траур и болка светът преживя тези 

прояви. 

Сърцата на хората трепереха, а децата плачеха в лицето на онези, които отдавна бяха мъртви и 

които в този ден се завърнаха само за миг, за да свидетелстват за Учителя, който беше дошъл на 

земята, за да разпръсне семето на любовта, и който в същото време обработваше духовните полета, 

обитавани от безкрайно много души, които също бяха негови деца и които той изцеляваше и 

освобождаваше от тяхното невежество. 

23 Познанието за тези факти се предава от поколение на поколение и апостолите са по 

пътищата на света, отваряйки очите на спящото човечество, показвайки пътя, който води към по-

висш живот, правейки пробив към Високото Отвъд и обяснявайки учението на своя Учител. Те 

също така освобождавали обсебените, изцелявали болните не само по тялото, но и по душата. Те 

насърчаваха и гледаха със състрадание както на тези, които живеят на този свят, така и на тези, 

които живеят в далечен свят. Те усещаха болката както на единия, така и на другия, защото няма 

чужда или далечна болка за този, който обича. Този, който се подготвя, е способен да възприеме 



 

14 

оплакването, молбата или нуждата, където и да се намират те. И тези ученици наставляват другите, 

за да ги последват в изпълнението на мисията им на земята. 

24 Позволих тези прояви, за да може светът да се замисли и да осъзнае, че душата не умира, че 

нейният живот е вечен и че във всяко имение, в което живее, има очертан път, че е инструктирана 

за своите задължения и че има задача, която трябва да изпълни. 

25 Върнах се дори след разпятието, за да свидетелствам за Моята истина и да преодолея 

неверието на човечеството. И дори сред учениците Си трябваше да се покажа, за да докажа, че Аз 

съм Животът и че Моят Живот е във всички създадени неща. Накарах тези Мои последователи да 

Ме видят и пръстите им да Ме докоснат, за да ги освободя от мъките им. Защото след като 

завърших делото Си на Голгота, те бяха разстроени и беше необходимо Моето присъствие да ги 

утеши и насърчи. Но това не беше целият смисъл на това събитие, то беше очакване на Моето 

повторно идване, урок с дълбоко значение, който ви дадох, когато се явих в духа за изумление и 

радост на онези възлюбени ученици. Тогава те разбраха, че ще дойде време, когато ще дойда така 

─ по духовен начин ─ да обясня всичко и да ви донеса ново послание. 

26 Ето какво ви казах тогава: "Това, което ви казах, не е всичко, на което имам да ви науча. За 

да узнаете всичко, първо трябва да си отида и да ви изпратя Духа на истината, за да ви обясни 

всичко, което съм казал и направил. Обещавам ти Утешител във време на изпитание." Но този 

Утешител, този Обяснител, съм Аз самият, който се завръща, за да ви просветли и да ви помогне да 

разберете миналите учения и това ново, което ви поднасям сега. 

27 Аз съм този, който откри Третата епоха, за да можете чрез задълбочено изучаване да 

разберете причината за всички мои проявления и да познаете моите откровения. 

28 във Втората епоха ─ през годините, в които живеех на този свят, бях заобиколен от 

свръхестествени събития, случки и същества и всичко това говореше за важността на този период, 

за осъществяването на Моите обещания, дадени на многообичаното човечество от началото на 

времето. И днес, когато ви давам поредния урок и ви запознавам с духовния живот, ви давам 

способности и дарби, за да станете лекари на душите и по този начин да бъдете неуморни сеячи, 

учители на истинската мъдрост. И за тази мисия избрах на първо място "народа на Израел", за да 

бъдат те тези, които да наставляват другите народи. 

29 Днешното човечество, колкото и голямо да е то във вашите очи, е много малко в сравнение 

със света на духовните същества, които го заобикалят. С каква сила тези легиони нахлуват по 

пътищата на хората, но те не възприемат, не усещат и не чуват света, който ги заобикаля. 

30 Подготвям ви, мои ученици, така че във всяка душа да бъдете 

светлина, така че да бъдете истински приятели, братя и сестри, съветници и лекари един за друг, а 

интуицията ви ще ви подскаже кой е около вас и какви са неговите нужди, мисия или поправяне. 

Вие обаче, заети с тази велика работа, трябва да уважавате и обичате съдбата, която съм отредил на 

всяко същество, и да не се впускате в науки, които ви свалят от високото място, на което ви е 

поставила Моята Милост. 

31 Вече не сте невежи. Днес вървите здраво, защото сте започнали работата си отдавна. От 

дните на патриарсите и пророците, а след това и на Мойсей, в които сте били мъдро напътствани и 

съветвани, всички ваши действия, молитви и думи са записани и имат своето отражение в душата. 

Те бяха началото, което ви направи достойни да получите първите ми велики откровения, а също и 

да станете свидетели на моите пристигания. 

32 Моето провъзгласяване през това време няма да бъде безплодно, а за онези, които са Ме 

чули и са използвали учението Ми, то ще бъде съкровище от плодове с добър вкус. Когато 

престана да се изявявам чрез хората, ще оставя след Себе Си свидетели, Моите ученици, които ще 

продължат да работят, а след това от лоното на този народ ще накарам да излязат нови поколения 

сеячи, които ще направят така, че това семе да се умножи. 

33 Каня ви да се върнете към щастливите дни на патриарсите. Представете си за миг, че водите 

добродетелен и прост живот като този, в който царят мир, благополучие и радост от живота. 

Представете си щастливите времена, когато мъжът е знаел как да се поддържа здрав и силен в 

тялото и душата чрез вярата и добродетелта си и е знаел как да Ме представя в праведност, в 

бодрост и сила ─ онези времена, когато и жената е била изпълнена с добродетели, нежност, 
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морална сила, красота в душата и тялото си, била е утроба и люлка, източник на доброта и пример 

за благочестие за своите деца, съпруг и баща. 

34 Спомнете си онези времена, когато покривът на едни се е простирал, за да защити други, 

когато е имало гостоприемство и милосърдие, любов и внимание. Щом преживеете отново такива 

дни и ви обземе желанието да обичате и да служите на ближния си, да насърчавате мира на народа 

си, мира на сърцето си и на дома си, ще поканите и други народи да споделят тази радост. Тук, в 

твоята компания, те ще намерят братство и приятелство, а в сърцето ти - искреност. Под твоя 

покрив те ще намерят чест и морал, на твоята трапеза - дарове за благословение, а в думите ти - 

светлина и истина. И след като тези търсещи мир народи ви посетят и споделят вашия духовен 

идеал, те ще се върнат в своите страни на дълги или кратки пътешествия, оставяйки следа, пример 

за духовност и истинност. В тях ще се породи желание да бъдат като вас, защото ще са открили във 

вас тайната на мира, здравето, радостта от живота, която сте открили в изпълнението на моите 

закони и в одухотворяването, което е простота, възвишеност и истинност във всички действия. 

35 Виждате ли това човечество, което се мята и върти в своята несигурност и болка? Чувствате 

ли мрачния плащ, който обгръща вашата планета? Учителят ви казва: "Онзи свят, който не познава 

моето завръщане и не живее, вдъхновен от моето Слово, колко далеч е от духовния живот! Но дори 

и за просветлението на жителите му ще е достатъчно едно доказателство, един призив, за да се 

покаят и да осъзнаят, че единствената задача на душите им на земята е да се усъвършенстват чрез 

изпитанията, които им изпращам. 

36 Мнозина ще разберат тази велика истина, преди да са напуснали телата си на земята и да са 

прекрачили прага на "долината", която очаква всички. Човечеството е само на една крачка от това 

осъзнаване. Завесите ще бъдат разкъсани и очите на всички ще се отворят, за да се срещнат със 

скритото знание, и този свят, който смятате за толкова велик ─ с неговите огромни континенти, 

морета и пустини, с неговите толкова дълги пътища, с неговите хора, които са толкова недостъпни 

за вас, с техните раси, които са толкова неразбираеми ─ ще бъде покорен от едно учение, от една 

дума, от едно откровение. Но това няма да остави следи от кръв, от смърт или болка. 

37 Човекът ще бъде просветен от слово, което ще потуши огъня. Но този огън ще бъде от 

любов, а следите, които ще остави по пътя си, ще бъдат от живот, здраве, утеха и мир. Тази 

доктрина е Моят закон, Моето слово и Моето вечно дело, което предлагам още веднъж на Моите 

деца и то ще избухне със сила от сърцата на всички, защото е записано във всяка душа и печатът 

му е неизтриваем. 

38 Какво ще бъде началото на тази работа и как това знание ще достигне до хората? Приготвих 

всичко по перфектен начин: Аз поемам голяма част от нея като Моя задача. На вас обаче и на 

моите духовни домакини позволявам да участвате в тази работа, както и на моите пратеници, на 

които съм възложил безкраен брой мисии, за да можете да тръгнете като легиони на светлината, за 

да донесете това откровение и обяснение на духовните прояви, които са станали реалност в 

миналите времена и в настоящата Ера, в която малцина са предполагали за техния мащаб. Но тази 

светлина ще достигне до всички без разлика на социална класа или раса. Защото не бива да се 

въздържате от страх от присъдата или наказанието на неверниците. 

39 Ще ви инструктирам кога да се захванете за работа, защото това ще бъде време на толкова 

велики и ясни знаци, че ще чуете призива на духовния свят и призива на този свят, който със 

своите събития ще покаже, че е настъпил часът на вашата борба. Аз ще ви говоря от дух на дух и 

ще ви напътствам по пътя. 

Но искам преди да дойдете при хората като учители, да дойдете като лекари и тогава, когато 

успокоите болката им, те да могат да пият от извора на чистата вода на Моето Слово. Потърсете 

първо раната, язвата или болестта и излекувайте страданията им, а след това се обърнете към 

душите им. 

40 Отидете при ближните си, както направи Исус през Втората епоха, и донесете лечебния 

балсам преди моите думи. Но какъв е балсамът, о, ученици? Дали водата от изворите е 

благословена и се превръща в лекарство за болните? Не, хора. Балсамът, за който ви говоря, е в 

сърцето ви. Поставил съм я там като скъпоценна същност и само любовта може да я отвори, така че 

тя да се разлее неудържимо. 
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Ако искате да го излеете върху някой болен, не ръцете ви ще изцелят, а Духът, преливащ от 

любов, милост и утеха. Където насочите мислите си, там ще се случи чудото. 

41 Можете да въздействате на съществата и елементите на природата по много начини, за да 

осигурите комфорт на всички. Но ви казвам и това: Не се страхувайте от болести и бъдете 

търпеливи и милостиви към всички. 

Що се отнася до обсебените и обърканите в човешките си умове, вие също можете да лекувате, 

защото притежавате тази способност и трябва да я предоставите в служба на онези същества, които 

са в отчаяние и забрава. Освободете ги и разкрийте тази сила на безверниците. Една от най-

великите мисии на този народ е да донесе светлина там, където има мрак, да разруши всяко робство 

и всяка несправедливост и да накара този свят да познае своя Господ и да види себе си, своята 

вътрешна същност, в пълно познание на истината. 

42 С любов помагайте на онези, които под влияние на заблудата, че все още принадлежат на 

този свят, живеят разтревожени и объркани в душите си, да намерят изход от голямата си грешка. 

Не използвайте насилие, а изпълнете сърцето си с нежност и състрадание, за да се отнасяте 

правилно към всички същества. 

43 Не сте ли донесли светлина и утеха на тези объркани същества? Да, казва ти Учителят. 

Откакто ти дадох това знание, ти освети пътя на тези същества. Но колко голяма трябва да бъде 

вашата вяра и молитва, за да обърнете тези души. 

44 Битката, в която тъмните сили ще бъдат повалени, вече е избухнала от един свят в друг. Във 

вселената се води велика битка и е необходимо човек да бъде убеден в това, за да може да вдигне 

оръжието си. 

Докато светът се подготвя и наближава последното изпитание, което трябва да го изведе на 

светло, вие трябва да се молите, да наблюдавате и да носите лечебния балсам на всички, които се 

нуждаят от него. Отидете при тях в молитвата си и им дайте защита под духовната си мантия. 

Защото, когато изливаш същността си в любов, Аз ще обгърна цялата вселена с Моя Дух. 

45 Молете се, хора, нито за миг не се отчайвайте от близостта на моето заминаване. 

Укрепвайте се в Моето слово и искайте мир за народите. 

46 В бъдеще не възнамерявайте да знаете кои сте били преди и кои ще бъдете утре. Мислете 

само, че сте били там, че сте там сега и че ще бъдете там отново, и че ще стигнете до Мен по пътя, 

който съм ви отредил ─ че вие сте Духът на Израел, избраният народ, който ще изпълнява високи 

задачи в Моето дело. Положете усилия, за да постигнете мир на земята и блаженство в отвъдното. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 340 
1 С любов и милост ви напомням думите, които ви дадох през Втората епоха, когато ви учех 

да се обичате един друг и да оставяте ясни следи от Моята любов по пътя си. 

2 Научих те да обичаш своя Бог повече от всичко сътворено. Но в тази Трета епоха отново се 

обръщам към душата ви, за да ѝ дам Моята любов, Моята светлина и Моята милост. 

3 Не се отдалечавайте от Моето лоно, защото не знаете какво ще ви донесе бъдещето, а Аз не 

искам да сте слаби в това време. Вие сте Избраният народ, който ще се заеме да покаже на света 

безопасния път и да му предаде сричка по сричка напътствията, които съм ви поверил. Но Моето 

дело не е друга религия ─ хората са създавали религии според своя ум. Моето дело е доктрина, то е 

закон, който съм ви донесъл от началото на времето. 

4 В наши дни човечеството изпразва чашата на страданието и казва: "Това е Божието 

наказание". Но Отец ви казва: "Аз съм любов и не ви наказвам. Самите вие сте тези, които 

са довели до пречистване." 

През това време Аз ви давам наставления, а вие ги получавате чрез Словото, чрез интуицията, 

дара на зрението и откровението. Укрепвам душата ти, за да не бъде изненадана от изкушението, 

което винаги иска да те отклони от пътя на светлината. 

5 Чувам онези, които Ми казват в дълбините на сърцето си: "Направи ни достойни да бъдем 

част от Твоето апостолство." Но Аз ви казвам, че след 1950 г. ще създам нови ученици и Мои 

служители, които ще получават посланията Ми чрез интуиция и вдъхновение, за да могат да 

говорят на човечеството. 

6 Питате се какво е значението на "седемте стъпала на небесната стълба" и вашият Учител ви 

казва с увереност: числото седем означава духовност, това е духовността, която искам да видя в 

Моя избран народ Израел. 

Трябва да дойдеш при Мен с всичките си добродетели и развити способности. На седмата 

стъпка или етап от еволюцията си ще пристигнете при Мен и ще видите как Небето отваря портите 

си, за да ви приеме. 

Не те оставям нито за миг и ако в сърцето ти има болка, тя не е защото съм те оставил, защото 

любовта Ми е безкрайна. Причината е, че Отец е позволил болката да достигне до вас, за да се 

събудите и да бъдете будни. 

7 Вие, възлюбени хора, сте с Мен по пълномощие на човечеството. Вие сте част от племената 

на Израел, 144 000-те белязани от Моя избран народ. Но някои от вас са в духа, а други - в 

материята. 

8 Трябва да занесете това послание за мир и утеха на всички места по земята, защото нуждата 

на човечеството е голяма. Напълних пътната ти чанта с даровете на любовта си и сложих меч в 

ръцете ти, за да можеш да премахнеш тъмнината, която иска да те спре по пътя ти. 

9 В тази Трета епоха Аз ви приготвих трапезата и дадох на душата ви духовна храна. Защото 

Светият Дух е този, който ви просвещава, за да постигнете духовност. 

10 Илия е предводителят на това Трето време. Той ви е обединил в препятствието на моята 

любов и ви помага да продължите по този път, за да се научите да прощавате и да се обичате един 

друг. Всеки, който следва моите учения, ще постигне светлина и душевен мир, а радостта ще 

прелее в неговото същество. 

11 В Моята любов Аз ви дадох свобода на волята, за да можете да дойдете при Мен чрез 

собствената си воля. Но тъй като ти не беше в състояние да се издигнеш, дойдох при теб, за да те 

науча на пътя с нежността на моята божествена любов. 

12 Истинският духовник ще бъде познат не по думите, а по добрите си примери. За да ви 

помогна във вашето възнесение, моят сияен лъч идва във вашия свят, за да просветли и издигне 

душите ви. 

13 Хората се нуждаят от моята любов, от моето слово, което трябва да достигне до дъното на 

сърцата им. Учителят се бори неуморно за това душите ви да стават все по-просветени всеки ден, 

за да могат, освободени от невежеството, да се издигнат до по-висши области. 
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14 Вратите на моето царство са отворени и "Словото" на Отца идва при вас с безкрайна любов, 

за да ви покаже отново пътя. 

15 Аз дойдох при човечеството отново, но то не Ме е почувствало, защото съм се появил 

духовно, а техният материализъм е голям. След като душата ти произлиза от Моя Божествен Дух ─ 

защо тогава хората не са Ме почувствали?..: Защото са обвързали душите си с материализма, с 

низшите страсти. Но ето че Божият Агнец идва при вас като светлина, за да ви просвети и да ви 

донесе истината. 

16 Моето Слово е храната за вашата душа, то е кристалната вода, в която тя ще се пречисти, за 

да получи от своя Бог това, което й се полага. Не се стремете към земните съкровища, стремете се 

към вечните съкровища, за да познаете славата, която ви заобикаля. 

17 В трудни моменти, когато се чувствате тъжни и потиснати, се издигнете в молитва, за да 

получите милост от вашия Отец. 

18 Народе Мой, ти се чувстваш отчаян, защото ти липсва вяра и доверие. Но наистина ви 

казвам, че ако ви липсва вяра, ще загубите сърцето си и душата ви ще се чувства слаба, тъжна и 

потисната. Искам да вярвате и да се доверявате на вашия Отец, за да получите всичко, от което се 

нуждаете. Обичайте, за да бъдете щастливи, бъдете добри и невзискателни, търпете с търпение и 

прощавайте обидите на ближния си. 

19 Призовах ви, за да приемете отново Моите учения, да Ме оставите да живея в сърцето ви и 

да вършите Моята воля ─ за да мога чрез вашето посредничество да ви се изявя чрез добри дела. 

20 През Втората епоха Аз, Христос, се разкрих чрез устата на Исус от Назарет и когато хората 

Ме нарекоха живот като човек, това послание на светлината продължи да осветява вашия свят и 

така ще бъде през всички времена. 

21 Вникнете във всяка моя дума и тогава ще можете да достигнете до светлината на истината, а 

душата ви ще става все по-велика и ще се изкачва по съвършената стълба на моята духовна 

светлина. 

22 Моята светлина винаги е била с хората и се е разкривала чрез Моите пратеници. Апостолите 

от Втората епоха ─ просветени от светлината на Светия Дух ─ посяха духовното семе на моето 

учение. 

В Третата епоха ви уча с безкрайна любов, като използвам и човешкия интелект, така че щом се 

почувствате изпълнени с тази светлина и милост, да можете да донесете тези лъчи на светлина и 

милост на човечеството. 

Както Аз ви поучавам, така и вие поучавайте ─ както получавате от Мен, така и вие носете 

Моето Слово на вашите ближни с безкрайна любов. Не изтъквай прегрешенията на ближния си, 

защото Аз не съм дошъл да издам твоите прегрешения. Върви по моя път и сей рози, дори ако 

трябва да жънеш тръни. Ако тръните наранят сърцето ти, Аз ще излекувам раните ти. Ще ви дам 

изцелителен балсам, утеха и сила на душата. 

23 Народе Мой: Има скръб в света; но истина ви казвам, тя няма да бъде вечна. Защото Аз 

дойдох да премахна тъмнината от света и да му оставя духовна светлина, за да се премахне 

завинаги тази голяма скръб, за да може човечеството да се чувства щастливо, както е Моята воля. 

Не обвинявайте обаче Отец за вашите страдания, нито за вашите войни, защото това не е Моята 

воля. 

24 Предложих ви мир, единство, братство и добра воля и ви научих как да се обичате един 

друг. Не искам воини в твоя свят, нито пък искам болката да те завладее. Хората бяха тези, които 

искаха това, защото не знаеха как да се обичат и да си прощават. Аз, Отец, ви простих, защото, 

понеже грехът ви беше голям, и скръбта ви беше много голяма. Заради твоята болка ти простих, 

защото всеки, който страда и плаче, заслужава състраданието и милостта на твоя Небесен Отец, и в 

този момент пресушавам сълзите ти. 

25 Обичайте и прощавайте, за да достигнете моето царство и да носите светла дреха на душата 

си. Вашият Учител ви показва пътя, за да можете да се спасите сами. Но както Аз протягам ръка 

към вас, така и вие трябва да я протягате към вашите ближни, да ги насочвате нежно по пътя и да 

им показвате любовта и добрата си воля. 
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26 Каква е причината за болката ви, народе мой? Вашите грешки. Те се превърнаха в тръни, 

които нараниха сърцата ви. Но моята любов лекува раните ти. 

27 Казвам ви: не давайте повод да заслужавате болка. Елате по моя път с бялата дреха на 

добродетелите, за да влезете в небесното царство. 

28 Вие ще бъдете част от духовното войнство на светлите същества, защото Аз ви дадох 

светлината на Светия Дух, за да блестите като звездите на небесната твърд. 

29 Пак ви казвам: Аз съм Истината, Пътят, Светлината и Животът. Елате при Мен, защото Аз 

ви призовавам да използвате тези високи качества на Моя Божествен Дух. 

30 В този момент показвам на духа ви широки хоризонти, за да се освободите от 

материализацията и да помислите за всичко добро, което можете да направите за човечеството. 

31 С готовност и послушание ще изпълняваш заповедите ми и ще контролираш тялото си, така 

че да изпълняваш волята ми във взаимодействието между душата и тялото. 

32 Имате моята любов и духовните ми блага. Вие, които имате моя мир, трябва да се молите за 

народите, които са в хаос. 

33 Аз се усещам в твърдите сърца на хората ─ тези, които възнамеряват да разпалват войни ─ 

за да разберат, че Моята воля е по-силна от техните войнствени намерения. Ако сърцето на тези 

хора остане твърдо и не се остави да бъде променено от Моята воля, Моята справедливост ще бъде 

усетена по цялото земно кълбо. 

34 Молете се за човечеството, възлюбени хора, борете се и работете, за да могат чрез вашето 

посредничество да получат моята милост. Защото това е вашата мисия и компенсацията, която 

душата ви трябва да получи в този момент, за да придобиете заслуги. 

35 Не заспивай, Израел, движи се напред със светлината на Светия Дух в изпълнението на 

трудната си мисия. По това време младежите излизат навън и подобно на Каин братята се лишават 

един друг от живот. 

36 Стани и донеси на света моята светлина и балсам за големите му страдания. Борете се с 

меча на светлината и спасете света от греха. Чрез молитвата си отстранете лошите влияния, които 

подмамват хората. Искам светът да ви разпознае като пратеници на моята Божественост и в това 

време, в което съдя всички вас, вие да бъдете мои служители, в които съм вложил светлината и 

силата да смажат тъмните машинации на света. 

37 По това време предпазвайте децата си от идолопоклонство. В различните религиозни 

общности мнозина Ме питат: "Господи, Ти каза, че ще се върнеш. Защо не ни се откриваш?" 

Хората са тези, които не са Ме разбрали, тъй като в момента изпълнявам словото Си и върша 

волята Си сред избраните от Мен, за да могат те да бъдат пратениците, които да пробудят 

човечеството и да свидетелстват за Моето присъствие в този момент. 

38 Израел: В тази Трета епоха ви очакват големи множества. Трябва да сте като дъга на мир и 

светлина, когато им носите Благата вест. 

39 Необходимо е да говорите на онези, които крият словото Ми и изопачават учението Ми. 

Говорете им с пълна яснота, а аз ще ви помогна, за да можете да защитите гледната си точка пред 

тях. Защото именно хората са причината утре моето дело да бъде опорочено и моят закон да бъде 

фалшифициран, защото са добавили към него нещо, което не му принадлежи. 

40 Човечеството ще приеме учението ми от убеждение, но истинските ми служители няма да се 

държат като господари пред хората. Утре ще трябва смело да тръгнете да изпълнявате мисията си 

на близки и далечни места, за да може светът да влезе в себе си и да изпълни Моята воля. Но колко 

много изпитания те очакват, Израел! Колко от Моите деца ще се надигнат като гладни вълци, 

защото искат да те унищожат! И ако не сте подготвени, ще почувствате голяма болка, макар че 

това не е Моята воля. Бъдете подготвени и следвайте всички мои указания, за да се възцари 

блаженство сред вас и в човечеството. 

41 Оставяш живота си да мине покрай теб и Ми казваш да ти простя прегрешенията, както 

прощаваш на ближния си. Но наистина ви казвам, че само устните повтарят тези заучени фрази, но 

не и сърцето ви, което Ми предлага истински и неподправен плод на вашите дела. 

42 Понякога, когато ви налегне някакво изпитание и вие погрешно го приписвате на 

божествено наказание, Ми казвате: "Господи, след като съм простил на брат си, защо не прощаваш 
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на мен?" Вместо да кажем: "Отче, прости ми, когато не съм простил на брат си с истинността и 

искреността, на които си ни научил." 

43 Ако се научите да медитирате всеки ден за кратко време и ако медитацията ви е свързана с 

духовния живот, ще откриете безкрайни обяснения и ще получите откровения, които не бихте 

могли да получите по друг начин. 

44 Душата ти вече притежава достатъчно светлина, за да Ми задава въпроси и да получава 

Моите отговори. Душата на човека вече е достигнала голяма висота на развитие. Наблюдавайте 

своите събратя от скромни среди, които въпреки липсата на знания ви изненадват с дълбоките си 

наблюдения и с ясния начин, по който си обясняват нещо, което за много други е необяснимо. От 

книгите или от училищата? Не, но по интуиция или по необходимост са открили дара на 

медитацията, която е част от духовната молитва. В уединението си, защитени от влияния и 

предразсъдъци, те са открили пътя за общуване с вечното, духовното, истинското; и някои повече, 

други по-малко, но всички, които са размишлявали върху истинската същност на живота, са 

получили духовна светлина в съзнанието си. 

45 Човекът ще открие истината чрез духа си, всички ще почувстват Моето присъствие; защото 

Аз вече ви казах, че когато дойде времето, всяко око ще Ме види. 

46 Сегашното време, в което живеете, е точно онова, обявено от Моето Слово и Моите 

пророци от миналите времена, в което всички хора ще Ме съзерцават чрез усещанията и 

способностите на своя дух. 

47 Няма да е необходимо те да Ме виждат ограничено в човешка форма, за да могат да кажат, 

че са Ме видели, но ще е достатъчно духът им да Ме почувства и интелектът им да Ме разбере, за 

да могат да кажат съвсем вярно, че са Ме видели. 

48 Любовта, вярата и интелигентността могат да видят безкрайно повече, отколкото очите ви 

могат. Ето защо ви казвам, че не е необходимо да ограничавам присъствието Си до човешкия образ 

или до някаква символична фигура, за да ви накарам да Ме видите. 

49 Колко от онези, които Ме видяха или се движеха с Мен в онази Втора епоха, дори не знаеха 

кой съм Аз. От друга страна, колко много хора, които дори не са знаели кога съм се родил като 

човек, са Ме видели в духа, разпознали са Ме в светлината Ми и са се радвали на присъствието Ми 

благодарение на вярата си. 

50 Отворете очите си и докажете с вярата си, че сте деца на светлината. 

51 Всички вие можете да Ме видите, но за това е важно да имате добра воля и вяра. 

52 Вратите на Царството, онзи духовен дом, до който трябва да стигнете, за да узнаете всичко, 

са отворени в очакване на вашата душа. 

53 Направете всичко възможно в този живот, за да имате необходимата сила да се издигнете 

към светлината, когато настъпи освобождението на душата ви. Но бъдете велики в любовта и 

прошката, в милосърдието и светлината, така че, когато настъпи часът да напуснете тялото, лесно 

да се освободите от земния товар и да сте свободни по пътя на изкачването, без да се препъвате, 

към дома на мира. 

54 За да ви помогне в развитието ви, Моето Слово отново идва при хората, за да им покаже 

пътя на спасението. С любов хващам за ръка хората с добра воля, за да ги поведа към светлината и 

да им покажа неподозирани досега красоти на всяка крачка по пътя. 

55 Когато ви говоря за красоти, нямам предвид природата, защото за нея вие сте събудили и 

развили сетивата си. Говоря за красотите на духовния живот, които вие не познавате. Защото, тъй 

като сте били студени или безразлични към тях, сте се задоволили с образи или фигури, създадени 

от човешкия ум. 

56 Давам ти ключовете, за да отвориш вратите към вечното си блаженство. Тези ключове са 

любовта, от която произлизат милосърдието, прошката, разбирането, смирението и мирът, с които 

трябва да преминете през живота. 

57 Колко голямо е щастието на духа ви, когато той владее над материята и се радва на 

светлината на Светия Дух! 



U 340 

22 

58 Изпитанията в този живот ви карат да загубите вярата си за кратко време. Но се доверявай 

на Мен, Аз те насърчавам да изпълниш мисията си и ден след ден ще продължавам да укрепвам 

вярата ти. 

59 Подготвих ви, за да може чрез вашето посредничество да се извърши пречистването на 

човечеството ─ за да можете да донесете Моята светлина на народите, които са изправени пред 

големите си проблеми. Човечеството ридае и търси свобода, за да влезе в пътя на 

одухотворяването. 

60 Всеки ден очаквам пристигането на моите нови ученици, за да им поверя Делото си и да ги 

направя пример за смирение и чисто огледало за човечеството. Те ще тръгнат, без да се хвалят, че 

са Мои избраници, и ще се борят и ще работят като проповедници на вярата, за да носят Моята 

светлина на света. 

61 Голям е броят на множествата, които Ме слушат в това време, но малцина са тези, които са 

подготвили сърцата си като светилище на Моята Божественост. 

62 Времето за Моето проявление сред вас е кратко и затова искам да ви видя подготвени. 

Казвам ви, деца мои, че портите на моето царство ви очакват така, както когато преминахте 

пустинята с Мойсей през първата епоха, за да стигнете до Ханаанската земя. Ти си като Блудния 

син, защото се връщаш при гърдите на Моя Отец, усещаш отново Моята ласка и получаваш Моите 

поучения, а когато идваш при Мен гол, Аз те покривам с духовната Си мантия, за да не се 

срамуваш. Показах ви нов ден и ви дадох храната от Моята трапеза. Защото видях твоите падения и 

като Отец съчувствах на болката ти. Но през това време ви донесох утеха, Моето Слово като хляб 

на вечния живот, Моя мир и радост в живота ви, за да се почувствате в прегръдките на вашия Отец. 

63 Духовният свят също се почувства щастлив, когато видя, че ти отново си с Мен. Той ви е 

приобщил да работите в моя коридор, да приемате нуждаещите се и болните, да разпръсквате 

мрака и да давате балсам на духовно болните. 

64 Точно когато се отдалечаваш от Мен, Аз те пазя все по-отблизо, за да не паднеш в бездната, 

защото Моята любов е безгранична. Вие сте тези, които спасявам от бурните вълни, за да ви 

покажа пристанището на спасението. Аз ще ви напътствам по пътя, а Моят духовен свят ще ви 

защитава и ще ви помага да се издигнете до Мен. 

65 Броят на Моите служители се увеличи, но само малцина ще бъдат послушни, след като 

приключи Моето проявление чрез човешкия ум. Но Аз ви казвам, че тогава ще имате моето 

духовно проявление. След като получихте моите учения страница по страница, сега вашата задача 

е да излезете напред и да отправите призив към човечеството. 

66 Вие носите в душата си даровете на Светия Дух и моята любов, така че да бъдете признати 

за духовен тринитарен мариански народ. 

67 Светият Дух ще ви просветли, Книгата на наставленията ще остане отворена и сричка по 

сричка ще разберете всичко, което вашият Учител ви е дал в този момент. Това ще бъде Третият 

завет, който ще достигне до човечеството ─ Словото, което ви донесох в това Трето време чрез 

човешкия ум. 

68 Когато светлината на Светия ми Дух ви просветли напълно, вие ще се подготвите с 

искреност и любов, за да можете да вземете от словото ми неговото значение и да го донесете на 

човечеството като храна и балсам. 

69 Въздишките и риданията на това човечество достигат до Мен. Но аз ви питам: Кой ви е 

наранил? Ти мълчиш и затова ти казвам, че именно твоите грешки са те измъчвали. Защото хората 

са осеяли пътя си с бодливи тръни, без да искат да разберат, че по-късно ще им се наложи да ходят 

по тях. 

70 Понякога си мислите, че е несправедливо да понасяте последствията от грешките на онези, 

които са ходили по земята преди много време. Но кой от вас може да каже, че не е бил един от 

тези, които са засявали пътя с тръни? 

Много хора ще се усмихнат на това учение, но не душата им ще се подиграва с него ─ а сърцето 

им. Защото човекът винаги е бил скептичен и невярващ, когато става дума за духовното. Но за Мен 

ще бъде достатъчно Моето Слово да им е известно, така че въпреки тяхната ирония и 
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недоверчивост нещо в тях да им подскаже, че това Слово може да съдържа същност, която те не 

могат да разпознаят поради глупост. 

71 Кой, познавайки моите учения, все още ще се опитва да избегне Божественото правосъдие? 

Няма. 

72 Колко много хора, след като са живели в грях, са се виждали без страдания и болка през 

целия си живот, а когато е дошъл последният им час в света, са вярвали, че са се подиграли с 

Божествената справедливост или поне са я избегнали. 

Тогава, когато се намират в "духовната долина", тези същества, вместо да намерят вечните 

мъки, за които им се говори на земята, се виждат обгърнати с изненада от вятър на светлина и мир, 

подходящ за размисъл и изследване на съвестта. Кой трябваше да им каже в онези моменти, че ще 

трябва да извървят отново пътя, който са изминали на земята? Тогава душата усеща тежестта на 

мъдрото и неумолимо правосъдие върху себе си. Но то е материализирано и не разбира нищо за 

вечността, нито за съвършенството на душата. То се бунтува, защото смята за несправедливо 

всичко, което по необходимост е справедливо и любящо. 

73 Ако всички вие вече имахте това знание, начинът, по който понасяте неприятностите и 

страданията си, щеше да е различен. В страданията ти няма да има отчаяние, а напротив - ще 

изпитваш вътрешно удовлетворение от това, че си изпълнил покаяние, за да пречистиш душата си, 

и вместо да хулиш и да се бунтуваш ─ по този начин ще направиш това покаяние още по-дълго и 

по-мъчително ─ ще се стремиш ден след ден да облекчиш бремето с надеждата да почувстваш 

душата си свободна от петна. 

74 В това Трето време, което е времето на съда и в което духовното покаяние трябва да 

достигне своята кулминация, за да се даде път на новата епоха, Аз чувам гласа Си в света, за да 

събудя хората от съня им и да им покажа пътя, по който да променят чашата на страданието във 

винена чаша на вечния живот. 

75 Разкрих ви процедурата за съкращаване на дните на скръб, за да ви освободя от тръна, с 

който сте се наранили, и ви казах, че не искам да продължавате да се наранявате по пътя. Боря се с 

грешките ви, като давам светлина на ума ви, така че той да разбере причините за страданията си и 

да знае как да ги избегне. По този начин вече няма да обвинявате съдбата или другите хора за 

всичко, което ви се случва. Защото мисълта, че сами ще сте отговорни за това, няма да ви накара да 

чакате, докато нещастията ви спрат, а ще тръгнете веднага и ще използвате всичките си усилия и 

воля, за да се освободите от игото на страданието, греха и невежеството. 

76 Светлината се разпространява по цялата земя и никой, който чуе това слово, няма да има 

право да каже, че то го е объркало. Преди това учение да достигне до народите на земята, моето 

духовно присъствие ще ги събуди и те ще очакват идването на добрата вест. 

Моето послание ще дойде, за да ви благослови, да ви утеши, да ви помогне да се освободите от 

материализма и да се издигнете към по-добър живот, който е по-близо до истината. 

77 И така, ученици: Ако се налага да се върнете в света един или повече пъти, нека това да 

стане, за да можете да пожънете вкусни плодове, за които преди това сте се грижили, за да може 

душата ви да изпита удовлетворение от това, че има възможност да довърши някое започнато дело. 

78 Не напускайте тази планета, без да сте завършили работата, поверена на вашия дух. 

79 Колко болезнено е за онзи, който трябва да се върне, за да открие, че работата, която е 

оставил, едва е започнала и сега трябва да я види обединена с нови задачи, отговорности и труд! 

80 Идвам, за да ви помогна да поправите грешките си, да ви разкрия тайната как да замените за 

един ден една изгубена година и за една година един зле използван век и така да ви дам 

възможност да поемете към вечността. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 341 
1 Ако моето послание за любов веднъж беше разбрано, човечеството щеше да живее в мир. 

Но човекът предпочита да задоволява себе си и е забравил Моя закон. 

2 Хора: В усилията си да разпространявате Моето дело не работете само за собствения си 

напредък; разпространявайте тази светлина сред всички без изключение. 

Тези, които продължават да се придържат духовно към обичайните идеи, предавани от векове, и 

поради това не са се отърсили от фанатизма си, няма да видят моята светлина като вас. 

Вашият дух е приел това божествено откровение, но какво е вашето задължение към 

човечеството? Да им предоставите знанието, което сте придобили, като сте свидетелствали за 

истината чрез делата си. 

3 Избрах ви да разгласите посланието на любовта, което ви дадох. Разкрих ви, че съм вътре 

във вас и извън вас. Но вие Ме питате: "Господи, как да постигнем съвършенство, за да дойдем при 

Теб?" И Аз ви казвам в отговор, че благодарение на собствените си заслуги ще се издигате все по-

високо и по-високо, докато стигнете до Мен. Затова винаги ви съветвам да се одухотворявате, да се 

издигате и да използвате дарбите си. 

4 Вече не се нуждаете от особени форми на поклонение или ритуали, нито от изображения, 

които нямат нито живот, нито сила. Вие сте създадени "по образ и подобие" на вашия Бог, защото 

имате дух, сила и дарби да вършите добро. При изпълнението на мисията си се вдъхновявайте от 

творението, което има живот и разкрива силата и могъществото на вашия Господ. 

Погледнете небесната твърд, наблюдавайте заобикалящата ви среда, как всичко изпълнява 

своята задача. Вижте как Царската звезда дава живот на тази природа и каква хармония има между 

нейните жизнени елементи и зародиша, който пониква от земята. Всичко разкрива в пълна 

хармония величието на Бога. 

5 В Своето съвършенство Христос владееше материята и затова извърши чудото да даде 

зрение на слепите и да накара хромите да прохождат. Духът се разкриваше чрез тялото. Все още 

трябва да се развивате, за да може духът ви да овладее тялото и да се прояви чрез него. 

6 Отново идвам при теб като любов и милост. Но моята светлина се излива върху всички, 

защото светът се нуждае от духовна ориентация. 

7 Хората с добра воля, които наставляват хората, отказвайки се от всякаква лична изгода и 

суета ─ тези, които наистина знаят, че хората са далеч от своя духовен Баща и че е необходимо да 

вникнат в себе си, да се вразумят и да слушат Словото на Светлината, за да могат да се одухотворят 

─ тези, които работят за доброто на своите ближни, независимо от това към каква религия или 

учение принадлежат ─ те ще провъзгласяват истината, а истината е Бог. 

8 Моето Учение е универсално и пропорционално на развитието на човешката душа, тя ще 

просветли всичко, което е случайно, и ще търси одухотворяване, светлина и посока към своето 

съвършенство. 

9 Обичай своя Бог и ближния си, защото на това се основава световното разбирателство. 

10 Поверих ви Моето дело, за да може светът да получи Словото Ми чрез вашето 

посредничество. Отидете при всички еднакво, не правете разлика между раси и цветове на кожата, 

защото всички се нуждаят от еднаква духовна храна. При всяко добро дело, което вършиш, душата 

ти ще се изпълва с радост. Ще почувствате моя мир и по-голяма сила да продължите напред в 

осъществяването на духовния си съюз. 

11 С любов очаквам завръщането на овцете, които са напуснали преградата ─ тези, които сега 

вървят по други пътища. През това време вашият Учител прекосява пустинята, за да търси 

изгубените ─ тези, които сега виждам, въпреки че съм ги обсипал с благодатта и любовта Си, 

заплетени в големите си бури. 

12 Възлюбени ученици, душите ви са излезли от Мен: Аз ви подготвих за това време с Моята 

сила и с Моята любов, за да не бъдете отнесени от объркването, което обхваща света. 

13 Скоро ще изтече времето на моето проявление чрез човешкия интелект, а след това вие ще 

тръгнете да свидетелствате сред човечеството. Вкарах ви в спасителната лодка и ви превърнах в 
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моите войници от Третата епоха, които ще тръгнат да се борят, за да накарат света да почувства 

доверието и любовта на своя Бог. 

14 Вие ще бъдете като ясно огледало за света. Ще видите, че думата Ми се изпълнява от 

първия до последния. Защото вие сте Мои слуги, които ще изпълняват заповедите Ми със 

смирение и послушание и ще носят закона, записан в сърцата им. 

15 Като Учител Аз ви уча на смирение, за да тръгнете с Мен като пример и да отидете във 

всички провинции. Защото хората са гладни и жадни за Моето слово. 

16 Необходимо е, възлюбени хора, да тръгнете по различните пътища на земята. Ето, дори в 

мексиканската нация мнозина не познават Работата ми. Признайте, че в света вече се издигат хора, 

които твърдят, че работят в мое име, въпреки че те са тези, които имат духовна нужда. 

Вие обаче, които сте богато надарени от моята Божественост, каква е вашата задача? Да 

оповестя Моето учение. Няма да се криете от света и няма да му отказвате милостта, която му 

липсва. 

17 Сектите, църквите и различните учения ще застанат на пътя ви и ще искат да ви отклонят от 

пътя, като се обявяват за притежатели на истината и твърдят, че са мои ученици. Вие обаче ще се 

заемете да изпълните заповедите ми. Давам ви това предупреждение, за да сте готови за битка. Аз 

ще бъда с вас и ще ви направя известни на хората като посредници на Моя мир, като балсам, който 

успокоява болката им. 

18 Чрез послушанието си ще се изкачвате стъпка по стъпка, докато стигнете до върха на 

планината. Там очаквам белязаните от дванадесетте племена на благословения народ на Израел. 

19 Моето напътствие в този момент е Третият завет, в който ще намерите Моите заповеди и 

който ви дадох в преносен смисъл, а също и в ясна форма, за да можете да вземете от него това, 

което е предназначено за всеки от вас. В теб, Израел, съм вградил словото Си с неизтриваеми букви 

и нищо няма да го изгуби, така че винаги ще можеш да свидетелстваш за това, което съм поверил 

на човечеството в Моята съвършена мъдрост. 

20 Чрез молитвата вие достигате до Мен, подкрепяни от Моя духовен свят, който ви защитава. 

Вие вече познавате този път, защото в уроците, които ви дадох през Третата епоха, ви хванах за 

ръка и ви научих как да Ме достигнете чрез молитва. 

21 Светлината на Моето Слово е пред вас като фар, който осветява живота ви. Вече няма да 

можеш да загубиш пътя си, защото Аз съм пред теб. Вие се втурнахте тук по Мой зов, защото Ме 

обичате и Ме открихте разкрит в цялата Ми слава. Онези, които са видели присъствието Ми в 

духовно видение, са били възхитени, но всички вие сте Ме видели с очите на вашата любов и вяра. 

Всички вие се наслаждавахте на Моето слово като на нектар, като на изискано ястие и като на 

балсам, който лекува. 

22 Вече няма да можеш да бъркаш плода на Моето Слово с други плодове, защото вече 

познаваш вкуса му и знаеш, че той съдържа всяко съвършенство. В момента ви подготвям да 

говорите на другите, когато настъпи подходящото време, когато подготовката ви е голяма и се 

освободите от материализма си. 

23 Аз изливам върху всички души същността на Моето Слово, Моята Любов и Моята Светлина 

и всеки, който Ме търси, Ме намира. 

Във всички религии, доктрини и вероизповедания, които съществуват на земята, съм открил 

възвишени хора, които Ме търсят в одухотворяването ─ души, които са се освободили от всякакъв 

материализъм и са издигнали храм за Мен в себе си. Интуитивно те получиха от Мен, защото Аз им 

разкрих ─ както разкрих и на вас ─ всичко, което принадлежи на Третата епоха. Те също прочетоха 

в Писанията, в Моето Слово, дадено през Втората епоха, и в тълкуванията и дискусиите, че с него 

изливам светлината Си сред вас, и приех с любов плодовете на техния дух. 

24 Те подготвят велики дела, когато виждат човечеството изгубено и объркано. Те се 

изправиха, заслужиха и Ми казаха: "Прости на невежите. Ние имаме Твоята светлина, дарбите и 

силата в нас, за да можем да изпълняваме Твоите заповеди." Те се основават на Закона, на Моето 

слово, дадено в минали времена, и изследват пророчествата и съобщенията, дадени от Мен на 

Моите ученици, като си казват: "Сега е това време." Затова Ме търсят и затова Аз съм с тях, защото 

не съм се скрил от хората. Всеки, който Ме търси, Ме има при себе си. 
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25 Аз съм Вселенският Отец, Моята любов слиза във всички сърца. Аз дойдох при всички 

народи на земята. Но ако избрах тази мексиканска нация, за да се излеят върху нея Моето Слово и 

Моите откровения в цялата им пълнота, то е защото я намерих смирена, защото открих 

добродетели в нейните жители и въплътих в тях душите на "народа на Израел". 

Но не всички принадлежат към тази националност, не всички са въплътени. Разпръснати по 

целия свят все още са душите, които принадлежат към числото на избраните. Те са белязани, Аз 

отворих очите им, направих сърцата им чувствителни и от дух на дух те говорят с Мен. 

26 Чрез човешкия интелект вие получихте Моето слово и Моите проявления и чрез вашите 

дарби видяхте разгръщането на това дело в Третата епоха. Затова, хора, вие сте Мои свидетели, 

които ще говорят с пълна убеденост за това, което са видели и чули, които ще разберат всяка Моя 

дума, които ще тълкуват Моя закон. Защото останалите, въпреки интуицията и обучението си, не 

притежават всички знания, които вие имате. Техните заслуги са големи, защото те не са Ме чували 

във вида, в който Ме чухте вие. И все пак те са обединени с вас в мислите си. 

Ще дойде ден, в който ще се срещнете на пътя и ще се разпознаете. Духовният ви поглед ще 

открие в тези, които носят душата ─ тяхната сила и добродетел, и в този момент ще си стиснете 

ръцете и ще разберете, че този пътник, който е пресякъл пътя ви, също принадлежи към моите 

избраници. 

27 Не всички ще чуят словото ми под тази форма. Защо, народе на Израел? Вие не знаете, не 

знаете дали това се дължи на липсата на единство или на ниската ви духовност. Но бъдете единни с 

тях, защото те, както и вие, са отговорни за човечеството. 

28 Вие ще дадете своя принос, ще се молите за тях и ще ги напътствате. Сред моите избраници 

са и онези, които са се посветили в служба на моята Божественост и носят дреха като свещеници. 

Сред избраните са и най-смирените, които живеят неразпознати сред тълпата. Има и такива, които 

представляват законите и правителствата на земята. Само аз знам броя им и мога да ги разпозная. 

Ти, Израел, ще ги познаеш по духовната си подготовка. 

     Всички вие ще образувате едно тяло и една воля в момента на изпитанието, когато Аз трябва да 

поискам народът на Израел да се разпръсне, за да посее Моето семе навсякъде. Не се засягайте в 

този момент. Някои от вас ще отидат в лоното на институциите и там ще изпълняват мисията си на 

любов, милосърдие и поучение. Други ще отидат при жителите на големите градове. Ще отидете 

сред тези невежи хора и там ще се борите срещу фанатизма и невежеството на хората около вас. 

29 Времето за изпълнение на вашата мисия все още не е дошло. Все още не съм отбелязал 

напълно номера ви. Вие все още сте във времето на обучението, вие сте мои ученици и 

последователи. Но ще дойде време, когато ще станете учители, когато хората ще ви питат за дума, 

и тази дума, която ще излезе от устата ви, ще бъде истината, ще бъде Моето чисто учение. Ще го 

рецитирате, без да добавяте нищо. 

30 Аз ви подготвям в този момент. Аз самият поех тази велика задача да формирам сърцата ви. 

Не съм поверил това на хората, защото виждам в тях егоизъм. Самият Аз усъвършенствах сърцата 

ви и чрез изпитанията, през които преминахте по пътя си, те бяха обработени. 

Когато се спънахте, ви казах: "Това изпитание ще ви даде голяма светлина. И когато се 

замислихте, разбрахте, че това изпитание, което поставих на пътя ви, беше необходимо ─ че това 

беше фаза на сърцето ви, която трябваше да бъде изгладена. Осъзнавате ли колко съвършена е 

Моята работа? Как тогава бихте могли да използвате словото ми, за да говорите на хората, ако не 

сте пречистени, ако нямате голяма светлина и голяма духовност в себе си? 

31 Само Аз ви напътствам, само Аз познавам вътрешността на всеки един от вас и според 

силата на душата ви ви изпратих изпитанията. Така ви научих, защото всеки от вас трябва да 

тръгне в подходящия момент като апостол на Моята Божественост. Безброй са поученията, които 

съм ви дал. Колко често съм ти говорил за минали времена! 

В тази Трета епоха Аз обединих трите завета и създадох с тях една книга. Но през тази 1950 г., 

когато ви предавам последната страница чрез човешко предаване, Учителят ви казва истината: с 

тази страница книгата няма да бъде затворена. Ще продължа да пиша нови и нови страници за вас. 

Ще продължа да хвърлям светлина, за да можете да проникнете в Словото Ми, да продължите да 
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търсите в него и с течение на времето ще постигнете по-голямо одухотворяване, защото няма да 

спрете. 

32 През 1950 г. все още не сте достигнали до най-голямото одухотворяване, вие сте само в 

началото му. Но след това ще развиете тази скрита във всеки от вас дарба. 

33 Приготви се, народе на Израел! Аз съм Господарят по всяко време. Няма да се отдалеча, 

както не отсъствах и след като дойдох на света като човек. След Моето заминаване Аз винаги съм 

присъствал. Бил съм там и преди, във всички епохи и във всички действия на хората, винаги съм 

записвал техните дела, винаги съм преценявал тяхното съществуване. Кой ще Ми попречи да го 

направя? Кой може да ви попречи да се издигнете към Мен и да Ме обичате? Кой може да Ми 

попречи да те обичам, да те пазя, да те утешавам и да съдя всичките ти действия? 

34 Вие, които формирате човечеството, сте тези, които се отдалечават от Мен, които вече не са 

изпълнени с любов към Моята Божественост, които потъват в материализъм, които се увличат от 

страстите и забравят своята духовна задача. Но Отец е неизменен и неумолим в Своите закони и в 

Своите присъди. Винаги съм една и съща. Не си мислете, че Моят Дух се разкрива с по-голяма 

любов в определен момент, отколкото в друг. Аз съм същият Дух, който говори чрез Мойсей и 

пророците ─ същият, който говори чрез патриарсите и апостолите, и същият, който говори чрез 

всички пратеници. 

35 Запомнете моята божественост, хора. Бъдете като Отец! Обичайте Ме със същата любов! Не 

се превръщайте от любов в студенина! Не бъдете пламенни днес, а студени утре! Искам да ви видя 

винаги любящи, винаги вярващи, винаги извисени и духовни, винаги приближаващи се към Мен по 

пътя на възхода. Защото това е целта на вашия дух. 

36 Защо един ден Ми показваш любовта и вярата си, а друг ден не Ми вярваш? Защо сърцето 

ви е толкова непостоянно? Искам да си като твърда скала, вярата ти да е винаги една и съща, а 

любовта ти да расте. Искам да бъдете като растенията, които растат на земята, да не спирате да се 

развивате, за да можете за кратко време да достигнете пълнотата и зрелостта на всичките си дарби, 

за да Ме разпознаете. 

37 Аз съм Милосърдието, което ви подхранва, вие сте желани растения. Приеми росата, 

живота, който ти давам, и го използвай за величието на твоя дух. 

38 Днес децата Ме чуват и Аз им говоря така, както говоря на възрастните или на възрастните 

хора. Защо не говоря на децата с друга форма на изразяване, след като интелектът им е малък? 

Защото техният дух е толкова велик, колкото и твоят, защото те могат да Ме разберат. Защото аз 

говоря не за "плътта", а за духа. Затова ви казвам: Не се отнасяйте лошо към децата и не им 

позволявайте да мислят, че не Ме разбират. Нека дойдат тук! Духът им е гладен. Ще ги обучавам 

по същия начин, по който обучавам и вас. Те са поколенията на утрешния ден, които трябва да 

поставят още един камък върху основите ви в работата по изграждането, в работата по 

одухотворяването. 

39 Това са последните сутрешни богослужения, в които ще чуете Словото Ми в тази форма, но 

виждам, че броят на тези, които Ме слушат, е все още малък. Сърцето на хората е закоравяло, то 

обича само парите и удоволствията. 

     Тя позволява на душата да бъде разтревожена и да загине във вихъра на вражди, страсти и 

амбициозни цели. 

40 Само народът на Израел е в състояние да се събуди и да бди за тези, които спят; затова 

бдете винаги. Аз ще превърна камъните в плодоносни растения, ще посея семената си в 

подходящото време. 

Точно както ви казах: "Не градете върху пясък", така и аз знам кога да сея, кога сърцето е готово 

да приеме, кога е дошло времето. Вие, като Мои ученици, трябва да действате така, както действа 

Учителят: Сейте, когато видите, че сърцето е готово, че е отворено ─ гладно да приеме светлината 

на тази работа. Интуицията ви ще ви подскаже колко е часът. Аз ще ви разкрия велики уроци и вие 

ще извършите много дела, водени от интуицията си. 

41 След като словото Ми свърши ─ кой ще ви наставлява на земята?..: Всеки един от вас ще 

получи от Мен вдъхновение, оборудване. Затова се научете да се молите и да се обединявате с 

Мен. След тази проява ще продължите да се събирате известно време. Силата на мислите ви ще ви 
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накара да получите от Източника на живот и светлина цялото вдъхновение, от което се нуждаете за 

своя път, за своето житейско пътешествие. 

Аз ще вдъхновявам всички, но ще има някои, които ще се открояват сред вас, защото имат 

голяма интуиция, и те ще бъдат тези, които съветват, които говорят, без да се наричат учители, без 

да се наричат Мои последователи. Бъдете готови, всички вие, защото през това време Аз ще 

изпитам вашата вяра, вашия напредък и искам да видя дали използвате всички Мои учения и дали 

Моето слово е било плодотворно в сърцето на всеки от вас. 

42 Не искам да те виждам да плачеш през това време, да се чувстваш гол, гладен или 

изоставен. Не искам да ви виждам да се скитате като в пустиня, а като семейство, изпълнено с 

живот, енергия и духовни способности. Искам да се обичате, да се разбирате и да си помагате. 

43 Научих ви на любов, помолих ви за братство, накарах ви да разберете, че всички сте 

създадени с една и съща любов, че всички сте произлезли от Мен и затова всички имате едни и 

същи качества, едни и същи съвършенства. Колкото по-големи са заслугите ви, толкова по-голямо 

ще е вдъхновението и толкова по-големи ще са делата ви. 

44 Ако не сте сигурни, че ще предприемете решителна стъпка, изчакайте. Съберете цялата си 

сила, преценете всички "плодове", за да можете да продължите напред в развитието си. Ще 

благословя всяко ваше добро решение. Аз ще подготвя душата ти така, че тя да разбира с пълна 

яснота указанията на съвестта. Защото няма да останете безразлични, както в тези времена. 

45 Пред вас ще се изправят много изпитания. Ще се наложи да се борите с много съпротиви. 

Но вие вече сте преминали през първите изпитания, вече сте били погрешно оценени от близките 

си в името на моето дело. Изгубили сте всичко и сте останали предани. Но с Мен си възвърнахте 

всичко. Дадох ви душевния мир, който близките ви не можаха да ви дадат. С Мен намерихте мир 

на ума и душата си. И така, от какво се страхувате, когато светът ви сочи, когато ви се подиграва? 

46 Не се безпокойте! Бъдете уверени във вярата си, бъдете твърди в нея, за да можете в момент 

на изпитание да дадете знак пред хората за това, което е Моето учение ─ че това, което сте приели 

в сърцето си, е правилно, добро и ценно. 

Всеки един от вас е представител на моята работа. Където и да се намирате, действията ви ще 

бъдат оценявани. Затова бъдете внимателни в действията си и в думите си, за да бъдете навсякъде 

Мои ученици. 

47 Всеки от вас е като здрава опора по пътя на живота си. Можете да възстановите вярата на 

човек, който я е изгубил. Можеш да спасиш от объркване душата на заблуден човек. Можете да 

дадете кураж, мир и спокойствие на тези, които се нуждаят от тях. Така че помнете, хора, колко 

голяма е вашата отговорност. Помнете, че Аз не ви призовах случайно, а че когато открихте Моето 

дело, вие поехте голяма отговорност пред Мен и пред човечеството. 

48 Не съм дошъл да освежа слуха или сърцето ви. Дойдох да ви наставлявам в духовните 

откровения, а когато след това сте изпълнени със светлина, вашата задача е да наставлявате 

останалите. Когато ви нарекох Избрания народ, това не беше, защото исках да ви облагодетелствам 

повече от другите. Това е така, защото искам да ви дам Моите учения, да ви обясня всички тайни, 

за да можете да говорите на другите с пълна яснота и да ги научите да Ме следват. Аз обаче винаги 

ще бъда твоят господар. 

49 Винаги, когато срещнете препятствия, трудности в разбирането на вашите ближни ─ 

винаги, когато нови изпитания изненадат душата ви, Аз ще ви кажа: "Моят мир да бъде с вас", и 

чрез този поздрав вие ще Ме разпознаете и ще си кажете вътрешно: "Учителят е с мен, сега ще 

получа от Него вдъхновение, защото въпреки цялата ми подготовка ми липсва светлина в това 

изпитание." Ще ви дам светлина, ще изпълня душата ви с енергия и ще направя така, че думите ви 

да бъдат правилни, пълни с истина, пълни със същност. 

50 Говоря на всички вас като на мои ученици. Не искам да виждам повече "деца-ученици" в 

края на 1950 г. Ето защо ви говорих толкова много, моите учения бяха дълготрайни, за да може 

всеки от вас да научи себе си и да стане мой ученик за кратко време. 

51 Виждам благодарността в сърцата ви. Казваш Ми: "Учителю, моят живот и моите дела не 

заслужават да бъда с Теб и да получа Твоите наставления." 
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Не говорете по този начин, позволете Ми да ви превърна в Мои ученици, позволете Ми да ви 

обичам така, както винаги съм го правил. Позволете Ми да се проявя сред вас и да ви разкрия колко 

много ви обичам, за да можете и вие да се обичате един друг, така че споменът за тези учения, 

които са потоци от любов, да остане винаги вкоренен във вас и сърцето ви, изпълнено с тази любов, 

да се посвети на другите, на вашите ближни. 

52 Вдъхнових ви с добродетелите на милосърдието, добронамереността, прошката. Колко 

необходими са тези добродетели в днешно време, защото виждам, че човечеството вече не ги 

притежава! Само егоизмът, раздорите, неприязънта процъфтяват, навсякъде чувам взаимни 

клевети. Помнете, че ви казах: Не говорете лошо за ближните си, дори да имате основателни 

причини за това. Бъдете готови да оставите въпроса на Мен. Аз не съм ви назначил за съдии. 

Изпратих ви всички с еднакви дарове, за да се смятате за братя и сестри. 

53 Все пак справедливостта, която съществува на земята, не показва праведни дела. Виждам 

липсата на милост, липсата на разбиране и твърдостта на сърцата. Но всеки все пак ще получи 

Неговата съвършена присъда. 

Аз допуснах тези изпитания и докато човек не изпълнява законите Ми, докато се отклонява от 

следването на заповедите им, на земята ще има някой, който ще огъне сърцето си, който ще го 

наруши. 

Ако изпълнявахте закона, в света нямаше да има нужда от съдии, нямаше да има наказания, 

нямаше да има нужда от правителства. Всеки сам ще определя действията си, а всички ще бъдат 

управлявани от Мен. Всички вие ще се вдъхновявате от Моите закони и действията ви винаги ще 

бъдат благотворителни, насочени към одухотворяване и любов. 

     Но човечеството е изпаднало в дълбоки бездни: безнравственост, порок, грях са завладели 

сърцата на хората и това са последствията: Трябва да изпиете горчиви чаши, трябва да изтърпите 

унижение от ръцете на онези хора, които, макар и да са ваши братя, упражняват власт на земята. 

Но бъдете смирени, понасяйте съдилищата с търпение, помнете, че Аз съм съвършеният Съдия. 

54 Този ден ви подготвям чрез светлината на Моя Дух и ви моля за молитва и самоанализ в 

живота ви, за да можете да разберете словото Ми, а не само да го чуете. Изучавайте я, но не само я 

изучавайте, а я следвайте, за да разберете нейната стойност. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 342 
1 Ученици: Отново присъствате с вяра на предаването на Моето учение, защото знаете, че 

това са последните уроци, които ви давам. Светият Дух учи Своите много обичани деца. Това е 

кулминацията на времената, 1950 г. е обявена на народа на Израел като последната, в която ще 

получат Моето Слово под тази форма. 

Побързай и подготви сърцето си, за да запазиш в него целия смисъл ─ същността, която 

изливам в Моята милост. Подготви душата си и Ме помоли за разбиране, за да разбереш всяко Мое 

изречение. Съзерцаваш човечеството, което е зад теб, което не е чуло тези откровения, което все 

още живее в мрак, и плачеш в дълбините на душата си. Искате да споделите тези учения с 

ближните си, но Божественият учител ви казва: Запазете надеждата си, но се подгответе 

предварително, за да можете да посеете първото си зърно. 

2 Не всички ще Ме чуят в тази форма, хора. Има много призовани и малко избрани. Оставете 

този въпрос в Моите ръце, но Аз ще съдя работата ви от момента, в който сте чули Моето слово. Аз 

ще съдя поколенията, които са дошли и са си отишли от 1866 г. до сега, и на всяко ще дам според 

резултатите от работата му. На вас, хора, мога само да кажа: все още можете да поправите 

грешките си, все още имате възможности да изпълните мисията си. Ако досега устните ви са били 

тромави, ако сърцата ви са били като камъни и не са чували звука на призива, продължавайте да се 

надявате. В момента подготвям цялото човечество, насочвам умовете му и работя върху сърцата 

му. Всички изпитания, които преживява, го водят към желаната цел - одухотворяване. Но преди 

това ще премине през пречистване. 

3 За да можете да Ме достигнете, човешки същества, е необходимо да се пречистите, да 

пречистите душата си, за да Ме видите и почувствате. Когато те повикам, не крий лицето си, не се 

срамувай от миналото си, защото преди това ще ти позволя да изчистиш всичките си прегрешения 

и да станеш достоен. 

4 Затова не се тревожете, хора, ако не видите големи тълпи, събрани около Мен. Преди 

всичко се подгответе заедно с близките си. Трябва да се възползвам от всеки от тях и семето, което 

съм посял, ще се умножи; ще дойдат благоприятни времена за одухотворяване. 

Днес се сблъсквате само с препятствия ─ вериги, които ви пречат да продължите напред. Но 

времето на духовното освобождение ще настъпи за всички и тогава вашето мислене и говорене ще 

бъдат като поток, който залива полята на човечеството. 

5 Днес вие чувствате отговорността за това, че сте Ме чули, че сте повярвали в Моето Слово, 

че всяко Мое указание е задължение за вас, че Моят Закон почива в духа ви и че съм го обяснил по 

хиляди начини чрез човешката способност за разбиране. 

Виждам стъпките, които ще направиш утре, и за това те подготвих, говорих ти, направих 

пътеки, за да не се препъва душата ти в изпитанията. Дадох ви пророчества, за да не спирате, а да 

търсите в тайната съкровищница, която съм създал в сърцето ви, светлината, от която се нуждаете, 

за да преминете изпитанието, което идва по пътя. 

6 Кой от вас може да каже, че е невежа или безпомощен, въпреки че съм ви дал светлина, 

въпреки че съм ви обучил, въпреки че Моето Слово е отворило път между вас и Аз подхранвам 

семето, което съм посял в сърцата ви? 

Не се безпокойте, израилтяни, ако имате вяра в даровете, които ви дадох. Продължавайте 

напред, укрепвайте вярата си с всеки изминал ден, бъдете по-непреклонни във волята си, така че 

нищо и никой да не може да ви спре в пътя ви. 

Обучавам ви да бъдете воини, защото ще се борите срещу тъмнината, защото ще водите битки 

срещу злото. Защото ти ще смекчиш твърдите сърца и ще изчистиш умовете на хората, закоравели 

в егоистични науки и погрешни вярвания. 

7 Ето защо Божественият Учител ви моли да се молите и да медитирате. Винаги съм ви 

казвал: вниквайте в думите ми и във всяко мое проявление, за да станете мои ученици и така да се 

противопоставите на всички изпитания и нещастия, които ще ви сполетят. 

     Но вие знаете много добре, че не сте сами по пътя на живота си. Придружават ви духовните 

същности, служителите на моята Божественост, добродетелните същества ─ тези, които идват при 
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вас в лицето на вашата слабост, за да ви помогнат, да ви дадат духовни решения, когато нямате 

такива ─ тези, които укрепват вярата ви, когато станете слаби. 

8 Позволих на издигнатите духове, на добродетелните духове, които живеят с Мен, да имат 

достъп до този свят в този момент. И така, хора, след като всички ви помагат, след като вашият 

Учител ви води, след като Моите наставления са вашата опора, защо трябва да се страхувате? Защо 

да се отчайва сърцето ти, след като си подготвен? 

9 Изучавайте се духовно, изследвайте умовете и сърцата си, четете в книгата, която съм ви 

дал от времето на вашето призвание, и помислете колко страници съм написал в сърцето ви, колко 

пророчества съм ви поверил, колко съобщения ви е дал Илия и колко оборудване ви е дал 

духовният свят. 

10 Изминаха много години от деня, в който отворих тази книга в Третата епоха, и много от вас 

я чуват отдавна. Ето защо, хора ─ ако сте запазили тези уроци в съзнанието си, ще дойде ден, 

когато ще можете да отворите книгата на страницата, която ще ви е необходима, и да прочетете 

това, което ви е нужно. 

Тази книга, която съдържа безброй уроци, няма да бъде затворена през 1950 г., а ще остане 

отворена за вечността, само че по начин, различен от този, който имате днес. 

11 Говорих ви чрез човек, за да ви науча на духовно общуване с Мен и с духовните същества, 

които обитават високите области, така че по този начин винаги да можете да четете в тази велика 

Книга. 

12 Когато развиеш дара на общение с Моя Дух, вече няма да се обръщаш към земните книги, 

защото в тази книга ще можеш да прочетеш и преживееш всичко, от което се нуждаеш. Ще ви се 

разкрие познанието за доброто; любовта ще реши големите проблеми; мирът и милосърдието ще 

бъдат скъпоценните дарове, които ще ви помагат, и ще се чувствате толкова силни, колкото никога 

не сте били. Защото ще получиш обяснение на велики учения, ще можеш да четеш пред ближните 

си в тази вътрешна книга, която съм ти завещал, за да ти дам светлина. И към теб ще се обърнат, 

народе Израилев, защото ти си притежател на Моите откровения. Но тази привилегия не е само 

твоя, този дар е за всички мои деца. Всички ще следват пътя на одухотворяването и ще търсят 

диалог между духовете. 

13 Вие ще бъдете пионерите на тези откровения, както винаги сте били, защото Аз ви изпратих 

на земята и ви дадох Моите задачи, като ви казах: Носете Моето послание за спасение на 

човечеството! Говорете с цялата си убеденост! Проповядвайте и пророкувайте, както е Моята воля! 

14 Вие все още сте в период на подготовка, хора, все още не можете да кажете, че сте 

достигнали пълното разгръщане на дарбите си. Направихте първите си стъпки в интимната среда 

на тези събрания. Но след това, когато от вас се изискват доказателства и Аз ги предоставям ─ ако 

това е Моята воля ─ с ваше посредничество, тогава дарете милост. Макар че ви облякох със 

смирение преди, не пренебрегвайте думите Ми, не сейте на неплодородна земя. Развийте 

интуицията си, за да можете в подходящия час да говорите според Моята воля, за да заведете 

групата хора, която ще ви посоча, на трапезата на вашия Учител. 

15 Днес вие живеете в земята, определена от Моята воля, в която процъфтяват мирът, 

смирението и гостоприемството. Този народ е бил твой дом и в неговото лоно ти си изпълнил 

думите Ми. Обявих завръщането си при вас и удържах на думата си. Работата ми е свършена. 

Ако все още не сте изпълнили задачата си, ще ви дам необходимото време да го направите. Но 

Аз, като Отец, изпълних задачата Си сред вас и според вашия напредък ви говорих. Според 

подготовката ви Аз излях Словото Си, за да го разберете и осмислите. Аз не ви говорих с 

неразбираем език, а с прости думи, които всички могат да разберат, за да ги разберете. Събрах ви, 

подготвих ви и ви разкрих даровете, които вече бяха в духа ви, като само ги потвърдих, защото 

телесната ви природа не ги познаваше. 

16 Вие, синовете на израилевия народ, знаехте какво е било написано от самото начало. 

Знаехте съдбата си, чувствахте отговорността си, но във въплъщението ви на земята беше 

необходимо Моето Слово да стане човек, за да можете да разберете волята и заповедите Ми. Вие се 

притекохте на помощ на човечеството в онези моменти, когато то се бе сринало, когато бе 

изпразнило горчивата си чаша, когато изкуплението бе достигнало своя максимум. Ти си стъпил в 
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този народ и Аз ти казах: цялото ти същество е подготвено да се превърне в балсам и милост сред 

хората. 

17 Станете активни, за да могат да ви разпознаят и да засвидетелстват, че сте мои пратеници. 

Подготвих ви за това. 

Но в някои от тях все още виждам съмнение. Но ето че изпитанията ще ви дадат светлината, от 

която се нуждаете ─ безбройните изпитания на любовта, които ви подготвям. 

18 Подгответе се и винаги се задълбочавайте, вие, които слушате моето поучително слово. Не 

го разглеждайте повърхностно, вникнете в смисъла му, за да можете в тези моменти да останете в 

духовните области, близо до Мен, и да видите събитията във Високата Отвъдност. 

19 Оповестих Себе Си по прост начин, без показност, за да ви науча на смирение, и Моята воля 

е в тези прости прояви да разпознаете и усетите тяхното величие. Дадох ви духовните дарби, за да 

можете чрез тях да Ме виждате, чувате и усещате с цялото си същество. Докоснах всички 

чувствителни струни на сърцето ти и те погалих със словото Си. Никоя човешка дума не ви е дала 

освежаването, мира и блаженството, които ви дава това указание, и именно по този "вкус", по тази 

същност, която Аз влагам в него, можете да Ме разпознаете. 

20 След 1950 г. ще бъдете по-твърди във вярата си. Убежденията ви ще бъдат по-силни. Ще 

можете да си спомняте с благоговение и почит за часовете, когато моят Вселенски лъч, предаден 

чрез човешкия ум, се превърна в Слово, което ви насърчаваше, напътстваше и утешаваше. Също 

така във Втория път казах на учениците Си: "Човешкият син трябва да умре, за да му повярват." В 

третия път ви казвам: След завършването на Моето слово чрез човека ще намеря повече вяра и ще 

бъда обичан повече. 

21 Вие си спомнихте за годините на моята проповед ─ онези три години, в които подготвях 

учениците си и живях с тях. Те видяха всички Мои дела и в подготовката си успяха да проникнат в 

сърцето Ми и да видят чистотата, цялото величие и мъдрост, които бяха в Учителя. 

По онова време делата ми не бяха извършени с цел реклама, ходенето ми по земята беше 

скромно, но този, който беше подготвен, имаше представа за величието на моето присъствие и за 

времето, в което живееше. 

И така, избрах си ученици, някои от които намерих на брега на реката и повиках, казвайки: 

"Следвайте Ме. Когато насочиха погледа си към Мен, те разбраха кой е Този, Който им говори, и 

така ги избрах един по един. 

22 Те Ме следваха вярно ─ с духа си, като се подчиняваха на заповедите Ми, разбираха 

любовта Ми и пазеха в сърцата си повереното им съкровище. Те не искаха това богатство да бъде 

изгубено и след известно време след Моето заминаване записаха Словото Ми и го умножиха, за да 

не изчезне от умовете и сърцата на следващите поколения, а също и на онези, които не са Ме 

чували. Те писаха, вдъхновени от Мен, за да не бъдат фалшифицирани тези писания. Но хората са 

ги фалшифицирали, тълкували са ги погрешно. Но оригиналните писания бяха Моето истинско 

Слово. 

23 Обявих ви задачите, избрах ви всички и ви отбелязах на челата ви с Моя знак. На едни от 

вас казах: Подгответе се, за да пророкувате, а на други: Други съм подготвил, за да можете да 

разгласявате на множествата духовното вдъхновение, а трети съм подготвил, за да може 

универсалният лъч, предаван чрез вашия интелект, да разгласява Моето слово. 

24 На всички вас съм поверил скъпоценни дарове ─ дарове на Духа, вечни дарове. Вие сте 

избрани не само в това време, което преживявате, но сте притежавали тази способност и преди и 

след това ще продължите да я притежавате. Но ви казвам, че разгръщането му ще зависи от това, 

каква е била подготовката ви. Няма да позволя на душата ти да остане неподвижна. Аз ще го 

подготвя за пътя, който води нагоре, за стълбата, която води към Мен. Защото в Моето царство има 

място, приготвено за всеки от вас, и времето е кратко. Трябва да ускориш стъпките си, за да можеш 

след кратко време да заемеш мястото, предназначено за твоя дух. 

25 Има ли йерархии в моето царство? Вие не знаете. Казвам ви само: Положете усилия! Борете 

се, за да постигнете разгръщане на всичките си способности, за да Ме разберете чрез тях, за да Ме 

обичате и да изпълнявате задачата си по всяко време. 
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26 Днес вие обитавате земята, но утре трябва да ви бъде подготвен нов път. В момента, в който 

душата достигне прага на онзи свят, Аз ще я призова да си даде сметка и ще я поведа към нов 

живот. 

27 В момента не говоря в пустинята. Големи множества чуват гласа ми във всички църкви, във 

всички събрания, които са се подготвили. Но Илия е вашият водач, той е този, който ви дава 

пророчествата, той е този, който ви подготвя. Той е предшественикът. Чувствайте го пред себе си, 

винаги около себе си. 

28 Винаги, когато ви сполети изпитание, призовете Илия, който е Светлина и който подготвя 

пътя. В този момент на изпитание Илия и аз ще бъдем с вас. 

29 Сега са последните времена на Моето слово, затова ви говоря по този начин. Защото не 

искам да се смущавате и не искам да се разпръсквате. 

30 Ще продължите да се събирате заедно и да се подкрепяте един друг. Нека всеки прояви 

дарбите си: Този, който е ясновидец, трябва да се подготви да приеме посланието, ако това е Моята 

воля ─ съобщението, светлината, която ще води този народ, и така всеки трябва да работи според 

дарбите си, без егоизъм, в дълбоко смирение, с цялото извисяване на душата, знаейки, че по този 

начин той пише във Великата книга на вечността ─ че всяко ваше дело ще бъде съдено от вашите 

деца, от вашите последователи ─ знаейки, че делото, което съм ви заповядал да вършите, е дело на 

Светия Дух. 

31 В този ден ви обединявам, оставям ви подготвени като едно семейство. Гледайте! 

Пригответе се, всички вие, за да можете с молитвата си да помогнете на народите, на владетелите, 

на всички, които носят голяма отговорност. Защото над волята на всички тези същества е Моята 

воля, Моят закон е неумолимата справедливост, а до Закона за изкуплението е Законът за любовта. 

32 То си остава същото: всеки, който е извършил престъпление, трябва да изчисти 

престъплението си, да го изкупи. Но в Неговото изкупление ще има утеха чрез Светия Дух. 

33 Аз съм Утешителят, Аз съм обещаният Дух на истината. Още от времето на патриарсите 

този момент е обявен като времето, в което мъжете ще изпразнят най-горчивата си чаша. Оттогава 

е казано, че Утешителят ще дойде при вас, за да ви помогне в часа на изпитанието. 

34 И така, Аз изпълних думата Си, приготвих те, народе Израилев. Аз също ви изпълвам като 

мои ученици с милост, с утеха и с любов. Опознайте дарбите си, използвайте ги по начина, по 

който ги използвате, работете чрез мисленето и молитвата си, за да бъдете балсам сред 

човечеството, за да спрете напредването на злото. 

35 Моят закон е във всеки от вас, дори и поръченията, скритите дарби; сетивата и 

способностите са подготвени, очите на душата са отворени. Духът е възприемчив, защото е 

Божествената искра, за да можете да разберете часа, в който живеете, и да се молите, застъпвате и 

работите според моите указания. 

36 Благославям ви. Всички оплаквания на човечеството са чути от Мен и всяка тяхна молба е 

чута. 

37 Още веднъж ви потвърждавам даровете, за да ги използвате с любов към човечеството. 

Обгърни ги с любовта си, с мира, който ти давам, и със светлината, която хвърлям в словото Си. 

Поверявам ти ги като на сестра. 

38 В теб Аз благославям цялото човечество, както е писано, и им казвам да чакат добрите 

времена, когато ще им дам изобилие и мир. 

39 Днес вие сте в разгара на времето и Аз само ви укрепвам, за да можете да издържите 

изпитанието. Но във всеки един от вас е налице обещанието, че след изкуплението ще настъпи мир, 

ще има благословия за всички и ще започне нов път, по който човечеството ще поеме към 

одухотворяване. 

40 Божественият Ми Дух ще пожъне плодовете, които давате чрез духовната си мисия. 

41 Вие сте неуморните труженици, които отглеждат златното семе, което ви поверих в тази 

Трета епоха, и от това добро семе Ми показвате нещо. Гледам го и виждам в духа, че някои от вас 

са Ме разбрали и чрез Моите наставления и мъдрост се превръщат във възлюбени ученици, които 

чрез пълномощно от Мен предават Благата вест на своите ближни по всякакъв начин. Другите 

също ми посочват усилията, които са положили по време на изпитанията, в които душата им е 
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успяла да възтържествува и да преодолее всичко, с което се е сблъскала по пътя си. Защото вие 

чухте гласа Ми, който ви накара да треперите и не ви позволи да заспите отново по пътя си. 

42 Вие се надигнахте прибързано по Моя призив, за да чуете Моята Заповед, която е Законът, 

който отпечатах в сърцето ви, и изпълнени с разкаяние, успяхте да видите, че времето ви е 

изненадало и че сте скрили това толкова велико и възвишено дело с неоценима стойност, което 

поверих на вашия дух. Но твоето покаяние стигна до Мен, Моят поглед на Съдия призна, че 

душата ти е плакала за изгубеното време, и в последния момент ти молиш за прошка, милост и 

състрадание. 

43 По този начин приемам онези, които са се събудили от дълбокия си сън и Ми показват 

решимостта си да изпълнят мисията си и да се подчинят, защото осъзнават, че съм поверил на духа 

им трудна мисия и че светът се нуждае от вас, за да тръгне, така че с ваше посредничество да 

получи спасение и да избегне разрухата си, за да се освежи в светлината, която сте видели в тази 

Трета епоха. 

44 Подготвих ви и отново ви дарих с най-големите дарове. Моята светлина е озарила сърцето и 

ума ти и в съвестта си усещаш отговорността, която имаш в Моето дело, да се подвизаваш като 

пратеник на Моята Божественост и да известяваш на хората мира, който те търсят по различни 

начини, за да можеш да дадеш живот в Мое име на душите, които от векове са мъртви за живота на 

благодатта. За това ви призовах, народе израилев, и словото Ми чрез гласоподавателите отекна 

сред вас като силна камбана. Но не всички от вас Ме разбраха. 

Но онези, които са разтълкували Моята воля, са се издигнали към Мен, за да получат задачите, 

които трябва да изпълнят в живота, да Ме опознаят и да опознаят себе си, да се освободят от 

робството, което душите им са търпели в продължение на векове. 

45 Вие сте душите, които имат в себе си свободата, която само Моята милост може да ви даде, 

и вече няма да бъдете роби, нито ще паднете, ако се извисите напълно и съедините духа си с Моя. 

46 Искам да почувствате Моя мир и Моята любов и да се утвърдите в тази любов, така че 

кракът ви да не спира повече, а да напредва винаги, докато стигне до върха на планината ─ за да 

може чрез издигането и хармонията, която съществува между вашия и Моя дух, да разпознаете 

многото, което човечеството ще получи от Моята милост чрез вашето посредничество, и да бъдете 

разпространител на Моите велики блага, на Моите откровения, които ви донесох като Светия Дух. 

47 Моята воля е да тръгнете като войници, апостоли, ученици и работници и да се посветите на 

децата ми, които очакват момента на своето освобождение, които също като вас очакват да намерят 

трапезата с хляба на живота. 

Това човечество само е изпитало суровостта на лошите времена и трудностите са се настанили в 

духа му. Сега е времето, когато светът трепери, защото пречистването му е голямо, болката го 

разтърсва и той осъзнава, че моето слово, което е написано, сега се сбъдва. 

48 Това човечество сега се пробужда сред собствената си болка, за да види светлината на един 

нов ден. Но вие, възлюбени хора, в изпълнение на думите ми, ще бъдете мои свидетели и ще 

разнасяте навсякъде посланието за мир, като отново покажете на всички пътя към спасението. 

49 Израел: Битката, която твоят дух води с тъмнината, е голяма. Ти си тръгнал да следваш 

Моите стъпки и си бил изненадан от изпитанията. Някои от вас Ме разбраха и се признаха един 

друг. Защото те видяха, че моето дело няма недостатък, че е чисто като снежинка, и изпълнени с 

преданост и духовно желание се заеха да накарат човечеството да се наслади на моето дело. 

Другите, които се наслаждават на моите учения, не са вникнали в истинското значение, което носят 

думите ми. Те не са разбрали изпълнението, което очаквам от всеки от Моите избраници. 

50 Искам да ви видя духовно обединени, искам да открия в сърцето ви плода на любовта, която 

ви дадох, искам да видя ръката ви обединена с Моята десница. Наближава времето, когато трябва 

да дадете доказателство за моето присъствие сред вашите ближни, когато трябва да им говорите с 

ясни думи, изпълнени със светлина и истина, да им покажете сърцето си като обиталище на моя 

Божествен Дух и да им покажете, че вие сте носителят на духовните блага, които се изливат от 

моята съкровищница през това време. 

51 Възкръсни, Израел, като дете на светлината, което е победило тъмнината, която се е 

изправила на пътя ти. Покажете на света своето обновление, своето одухотворяване, защото Аз ви 
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дарих със сила. С добрия си пример и с молитвата си събудете спящите си ближни и им говорете 

така, както Моят Божествен Дух. Не бъдете богохулници и не ожесточавайте сърцата си срещу 

Моята любов и любовта към ближния. Защото във вас се изля Моята благодат и даровете на Светия 

Дух, за да се размножите като добро семе. 

52 Приемам усилията, които душата ти е положила през това време, за да стане Мой слуга, и в 

края на работния ти ден ще ти дам наградата, която си заслужил: това ще бъде лавровият венец на 

душата ти. 

Обещал съм ви, че ако само Ми покажете малко разбиране и послушание, Аз ще бъда с вас, ще 

ви украся и ще ви дам това, което ви се полага като деца на светлината, като избраници на тази 

Трета епоха ─ като онези, които съм пречистил с Божествената Си кръв, за да бъдете онези, които 

свидетелстват за Мен. 

53 Изследвали сте себе си и сте видели своята слабост и несъвършенство. На моменти ви е 

липсвала вяра и изпитанията са ви изненадвали. Но ти се разтрепери пред моя божествен поглед, 

който вижда най-съкровеното в твоето същество. 

Искам да почувствате поздравленията, които Моят Дух ви поднася за това, че сте работили и сте 

се трудили според Моя Закон, Моята Божествена мисия, и за усилията ви, за болката, която сте 

изтърпели, за да Ме следвате, изправяйки се пред изпитания и побеждавайки ги, ви поверявам 

скъпоценен камък с неоценима стойност: Моята мъдрост. 

54 като Светия Дух, изливам в теб Моите лъчения, но всеки ден полагай нови усилия, за да 

може духът ти да се издигне още повече, а сърцето ти да се одухотвори още повече. защото Моята 

воля е ти, Израел, да бъдеш като чисто огледало за ближните си и да Ми свидетелстваш с делата 

си. Покажи плодовете на спасението на душата, предай посланието на Моя мир сред хората. 

55 Обединих ви и ви събрах в този момент, за да ви дам "дрехата" на апостол, на войник, за да 

украся душата ви с моята благодат и с моята светлина. Благодарение на теб работата ми няма да 

бъде разкъсана, нито осмивана, нито подигравана. Оставям тази отговорност на вас, за да могат 

множествата да се издигнат до живота на благодатта благодарение на вашия пример, за да може 

човечеството да чуе Моя зов и да дойде при Мен, защото Аз ги очаквам. 

56 Моят меч на светлината в момента се бори и побеждава тъмнината. Подготвям пътищата, за 

да можете да се издигнете искрено и да изпълните Моя закон в рамките на Моето Божествено дело. 

Поверих ви голяма част от Моята милост, за да може сърцето ви да се разтърси пред болката и 

страданието на човечеството. Направих така, че да видите цялата болка, която светът изпитва в 

този момент, и страданията на душите, за да можете да бдите и да се молите, за да можете да 

работите, като провъзгласявате моята истина и развивате добродетели в сърцата си. 

57 Не искам да Ме усещате надалеч, защото ви казах, че по силата на одухотворяването си 

всички ще Ме усещате, ще Ме възприемате директно. Духът ти ще чуе гласа Ми и духовно ще 

съзерцаваш Моето присъствие. По този начин ще видя духа ти съединен с Моя за вечни времена, 

защото такава е Моята воля. 

58 Подготви се, Израел, за да Ми служиш с послушание и любов. Защото Аз ви помазах да 

бъдете истинските ученици. 

59 В момента изграждам в теб храма на Светия Дух и подготвям пристигането ти в Новия 

Йерусалим. 

60 Дай на ближните си, които се обръщат към теб с добра воля, да се насладят на плодовете на 

моята мъдрост, дай ги на всички, които ги искат, дай ги на първите и на последните. Подхранвайте 

ги с Моя мир, пазете ги и ги разпространявайте сред човечеството като свидетелство за Моето 

присъствие сред вас. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 343 
1 Проявявам Себе Си като милост и любов към всички, които Ме търсят. Хората вървят по 

различни пътища, но Илия неуморно проправя пътя и ви показва пристанището на спасението като 

блестящ фар в това време. 

2 Вие, народът на Израел, ще разнасяте Словото Ми по целия свят, ще тръгвате, без да се 

страхувате от вълните на бурното море, без да обръщате внимание на раздорите, които вълнуват 

човечеството. Ще се защитавате с оръжията на любовта, които съм поверил на духа ви, и с Моя 

закон ще премахнете превръзката на мрака. По този начин човечеството ще Ме разпознае и също 

ще стане част от Моя любим народ. 

3 Не се хвалете пред ближните си, бъдете смирени и им показвайте добри примери. 

4 Във всички времена човечеството не е оценявало моята милост, а е преценявало погрешно 

Този, Който е създал всичко, което съществува във Вселената. Учителят ви разкри причината за 

всички неща, за да бъдете в хармония със сътворението, като изпълнявате моя Закон ─ онзи Закон, 

който не ви причинява болка, но който ще доведе душата ви до вечен мир. 

Хората са създавали различни закони и са показвали различни пътища на своите съседи. Но на 

тях те са изпитали само болка и объркване, а огромните множества са паднали в бездната. 

5 Ще сложа край на нечестието на човешкия род ─ на тези, които разделят народите. Те ще се 

обединят и ще спрат да косят невинни хора. Погледнете вдовиците, децата, които вървят по пътя си 

беззащитни и осиротели. Този плач идва при Мен, о, възлюбени хора! 

6 Хората в своята слепота хулят Божественото Ми име, когато са обзети от болка. Дали моите 

благословии, които им дадох от съвършената си милост, са причина за тяхното страдание? Не, 

децата ми. Причината се крие в собствения им грях. 

7 Цялата им болка е плод, който са получили чрез непослушанието си. Вие обаче ще водите 

народите към любовта, към хармонията, към мира, който им предлагам в този момент. 

8 Обявих ви, че сред хората ще се появят лъжехристи, а също и сред вас мнозина ще бъдат 

измамени и ще дадат достъп на изкушението и ще объркат човечеството. Но всяка душа ще трябва 

да се яви пред Моето съдилище и тогава ще я попитам какво е направила с Моята заповед, с Моите 

наставления. Ще попитам душите и в какво се състои любовта и милосърдието, които са донесли 

на света. 

Моята светлина ще разпръсне мрака, за да спаси човечеството от греха му и да премахне 

тъмната превръзка от очите му. Така Моята любов ще ви помогне да отхвърлите изкушението, за да 

могат всички да видят пътя на светлината, който съм очертал за вас. 

9 Битката наближава, о, възлюбен Израел! Но в бъркотията от светогледи, която ще се появи 

сред човечеството, вие ще бъдете като дъга на мира, ще давате пример за духовност и любов и ще 

разчупвате веригите, които обвързват хората с материализма. Ще говориш със смирени думи и ще 

показваш закона в духа си. По този начин светът ще ви разпознае. 

10 Ако сте подготвени, ще излезете и с вашия пример ще държите високо духовно тринитарно-

марианското знаме, носейки вяра, надежда и милосърдие, прекосявайки морета, небеса, пустини и 

долини, за да облекчите болката на човечеството и да донесете моя мир на онези, които са изпили 

чашата на страданието. 

11 Дадох ви светлината, наставленията и заповедите си в Третия завет, които заедно с Първия 

и Втория завет образуват едно учение за любовта и милосърдието, за да могат хората да се обичат 

помежду си, за да не си създават повече златно теле, нито да подхранват фанатизма и 

идолопоклонничеството, които са ги отдалечили от истинския път. 

12 Аз спасявам душите, за да не се хранят повече с излишното и лошото, в което изкушението 

ги е накарало да повярват. Това е твоята битка, о, Израел! Моята любов ще се разкрие по всички 

пътища на земята и никой няма да може да ти отнеме милостта, която съм вложил в душата ти. 

Аз съм вашият Баща, който слиза, за да ви научи да говорите с любов, който ви насърчава с 

мира си, който отпечатва словото си с неизтриваеми букви в най-скритата част на сърцето ви. 
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13 Идвам, изпълнен с кротост, за да Ме вземете за пример. Аз говоря чрез различни носители 

на гласове в изпълнение на думите на пророците и вие чувствате мир и утеха, когато сте с Мен. В 

тази Трета епоха аз се завърнах с големи духовни съкровища, които да поверя на вашия дух. 

14 Като Учител Аз ви давам още една страница от книгата на Моите учения. В словото Си ви 

давам утеха и живот в благодат, за да продължите по пътя, който ще ви отведе духовно при Мен, 

където ще намерите истинско блаженство. 

15 Малък е броят на онези, които са се подготвили да почувстват Моя мир и да чуят гласа Ми в 

най-съкровената част на своето същество, за да станат вестители на този мир. 

16 Вие сте Моят народ, който беше белязан с кръвта на Агнето през Първата епоха ─ този, 

който Аз освободих от робството на фараона. 

17 С течение на времето душата ви е еволюирала чрез различни земни тела. Само аз знам през 

каква болка сте преминали. Но благодарение на опита, който сте натрупали, сте се приближавали 

все повече и повече до Отец. 

18 Сегашното време е белязано от покаяние, за да не страдате утре в духовната долина. Дойдох 

да освободя душата ти от всички окови, за да се издигне към Мен и да достигне божествения дом, 

където те очаква Отец. 

19 Голяма е любовта ми към теб. Вече не искам да те виждам да страдаш и да плачеш по пътя 

си. Искам да ви видя щастливи и радостни, докато практикувате Моя закон по пътя, който съм 

подготвил за вас. Моят духовен свят е готов да ви помогне в изпълнението на трудната ви мисия. 

20 Словото Ми е божествената утеха за душата ви. Носете го винаги в сърцето си, за да бъдете 

с Мен. Простете на ближните си, ако омаловажават делото Ми, ако разкъсват "дрехата", с която 

съм ви украсил. Остави този въпрос на Мен. Дайте добър пример на своя Учител и ще видите, че 

вашите ближни вече няма да нарушават спокойствието ви и само ще идват при вас, за да ви питат 

как сте постигнали такова великодушие. 

21 Не е моя воля да свикнете с болката. Ако ви е пречистило, то е защото сте имали нужда от 

него. Сега, след като сте натрупали опит, търсете моя мир и следвайте моя път. Работете неуморно, 

за да може словото ми да дойде сред хората. 

Те са подготвените полета, където това семе ще разцъфне и ще даде плод. Защото навсякъде, 

където се намерят три сърца, които имат в себе си благодатта, с която дарих душата в тази Трета 

епоха, Аз ще сляза, за да им дам Моята топлина и Моята ласка. Те са душите, които Ми 

принадлежат, които съм призовал ─ те са тези, които са подхранвали фанатизма и 

идолопоклонничеството и които съм избрал от различните вероизповедания и обреди. 

22 Възлюбени хора: През всички времена съм призовавал душата ви, но вие не сте знаели как 

да овладеете материалната си природа, за да изпълните Моите божествени заповеди. 

23 Не всички от вас разбират какво означава всяко от седемте стъпала на небесната стълба за 

въплътените души. Те означават еволюцията, която всяка душа трябва да постигне, защото трябва 

да се върнете при Мен толкова чисти, колкото сте излезли от Моя Дух. Но вие опетнихте душата си 

в различните си прераждания и не спазвахте Моите заповеди. Ето защо, възлюбени деца, вие 

дойдохте отново на света, за да се поправите. 

24 Чувал съм ви на онези духовни нива ─ пълни с разкаяние, че не сте изпълнили Моя закон. 

Вие Ми казахте: "Отче, Отче, дай ми земно тяло, за да изпълня чрез него Твоите заповеди." И Аз ви 

дадох тази възможност, изпратих ви на този свят, за да можете да изпълните задачата си в ново 

тяло. 

25 Дали само малкият брой, който представлявате, чува думите ми в този момент? Наистина 

не! Безплътните души също получават това послание. 

26 През цялото време съм ви се разкривал, както е било Моята воля, за да ви разкрия един-

единствен закон, една-единствена заповед на един-единствен Бог, който ви е спасил със Своята 

Божествена любов. 

27 Моят закон е любов и милост. Още в Първата епоха то ви беше дадено чрез Мойсей, за да се 

ръководите от него. 

Във Втората епоха Аз говорих на учениците Си за Моето второ откровение и те Ме попитаха: 

"Какви знамения ще има за Твоето идване в онова време?" Но Аз им казах, че хората ще се 
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отхвърлят един друг, че ще има големи убийствени войни, че ще се бият помежду си, че злото ще 

се разрасне. 

Днес ви казвам: Децата се заразяват със злото още в ранна възраст, няма мир в домовете, нито в 

народите. Родителите не дават на децата си добър пример за уважение и морал. Колко много страда 

духът ми от всичко това! 

28 Словото Ми е с вас, за да покажете светлината на близките си, за да не ги оставите в 

тъмнина. Аз ви дадох светлината, за да премахнете слепотата и невежеството. 

29 Дойдох да дам на душата ви величие ─ величие, основано на изпълнението на Моя закон, 

който е Моята любов. Но вие трябва да докажете, че сте достойни за това величие, като изпълните 

мисията си, следвайки своя Учител. 

30 Оповестих Себе Си чрез гласоподавателите, защото не искам да сте гладни и жадни, защото 

Моето слово е хлябът на вечния живот. Това е светлината и напътствията, които ви дадох, за да 

бъдете добри ученици, които да подражават на тези от Втората епоха. 

31 Множеството слушатели се заблуждават и възприемат носителя на гласа като мое божество. 

Не, възлюбени деца. Аз съм в смисъла на тази дума, в светлината, която ви изпращам от 

съвършенството. 

32 Аз съм Отец Любов и ви очаквам търпеливо на върха на планината, за да ви покажа оттам 

стълбата от стъпала, която вашият дух е успял да изкачи. Но онези от вас, които са били твърде 

слаби, ще бъдат потърсени от представителите на различните секти и религиозни общности. 

33 Не всички от вас ще станат Мои истински слуги, не всички ще бъдат силни. Когато дойде 

това изпитание, мнозина от вас ще се отрекат от Мен като любимия ученик, който се отрече от 

Мен, въпреки че принадлежеше на Учителя. 

34 Времето, в което все още ви се изявявам чрез носителите на глас, е кратко. Но преди да си 

тръгна, ще ви изпълня със сила и мощ, за да не ви обгърне мрак и да не паднете в бездната. От 

Високата Отвъдност ще ви изпратя Моето насърчение и великите войнства на Моя духовен свят, за 

да ви помогнат. Ще се защитавате с оръжията на любовта. 

35 Дадох ви тези оръжия, от които искриците светлина ще достигнат до големите множества. 

През цялото време съм ви защитавал и не съм се отделял от вас. Но през това време вече няма да 

Ме чувате чрез носител на глас, а ще получавате откровението Ми от дух на дух. 

36 Моят закон не е продиктуван от човек, а е излязъл от Мен. Но светът от Моето учение е 

създал различни религии, вероизповедания и обреди според своите разбирания, за да каже на 

човечеството: "Това е истинският път." Но Аз не съм създал религии, а винаги съм ви показвал 

Закона. 

37 За да го направя незабравим за вас, дадох за вас Моето Тяло и Моята Кръв и тази жертва на 

Божествената любов ще ви каже завинаги: "Обичайте се един друг". 

38 Истинският народ на Израел е благодарение на Духа и на него Аз дадох словото Си в 

изобилие, за да не се заблуждава и да защитава делото Ми с меча на светлината и любовта. 

39 Не съм се обръщал към тялото ти, защото то ще потъне в земята, след като изпълни задачата 

си. Затова ви казвам: Постарайте се да запазите дрехата на душата си и да я украсите с добри дела 

за ближния. 

40 Обичам те с божествена любов. Пак ви казвам: прощавайте на ближните си, както аз 

прощавам на вас. Не ви предавам и не ви осъждам. Галя те в дълбините на сърцето и душата ти. 

Ако оставите въпроса за онези, които ви обиждат, на Мен, в подходящото време Аз ще претегля 

делата на всеки от тях на везните на Моята съвършена справедливост. 

41 Показвайте само кротост и усмивка на лицето си, за да може с вашия пример онези, които 

носят мрака на този свят, да се преклонят ─ за да можете вие да сте тези, които им показват 

спасителната лодка и да спасявате онези души, които Ми принадлежат. 

42 Не се страхувайте от подигравките на хората; дайте й моите наставления и й кажете, че 

моето царство не е от този свят. Богът, който е създал този свят, не ги чува, не им говори и не Го 

виждат по начина, по който вярват религиозните общности. Но аз чувам всичко, виждам всичко и 

знам всичко. Аз знам какво ме пита всяко сърце по иносказателен начин. Днес ви казвам, както 

казах и във Втората епоха: "Аз съм Пътят, Истината и Животът." 
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43 Обърнете се към болния и оставете в него любовта и милостта си, като се издигате към Мен 

от дух на дух. Вземете за пример моите примери от Втората епоха. Аз намалих чувствителността в 

сърцето ти, дадох ти светлината и дара на изцелението. Издигни душата си и Аз ще дам 

изцелителен балсам на болните чрез твоето посредничество. 

44 Аз не желая каменни църкви, а търся църквата в душата и сърцето ви, за да живея в нея, 

когато във вас има духовност. 

45 След 1950 г. ще се събирате в Моите молитвени домове и ще се подготвяте, за да се 

одухотворите. Вече няма да чуваш словото Ми чрез човешкия интелект, а ще можеш да разговаряш 

с Мен от дух на дух и песните ти ще бъдат възвишение на душата ти. 

46 Изпитанията ще бъдат тежки и не всички от вас ще устоят. Много от вас ще паднат в 

бездната и ще изгубят светлината, която съм ви дал, за да проникнат в тъмнината. Но онези от вас, 

които упорстват и остават твърди, ще се окажат достойни за Моя рай. Аз ви давам инструкциите, 

но вие сами трябва да ги изучите и да ги разберете. 

47 Израел: Изминаха 66 години, през които ви показвах милост след милост. Аз ви дадох 

Моите блага, за да Ме познаете като Любов и да можете да изпълните Моя закон. 

48 Говорих на душата ви и я подготвих така, че Моето Божествено "Слово" да се прояви чрез 

човешкия ум, така че когато настъпи последният момент на това проявление, да не Ми кажете: 

"Ние не разбрахме нищо от твоето учение, ние все още сме ученици-деца, които не са разбрали 

отговорността на мисията, която си ни поверил." Ето защо, възлюбени хора, Аз никога не съм ви 

изоставял и неуморно съм ви давал Моето Слово, а до този момент Моят Вселенски лъч 

продължава да се спуска към вас. 

49 Аз съм Съвършенство, Аз съм Живот, Аз съм Любов и волята на вашия Учител не е да се 

заблуждавате по пътя ─ след като съм ви измъкнал от мръсотията на греха, да се отклоните отново 

към предишните пътища, да загубите Моята благодат и да се върнете в мрака, за да се смесите с 

глупостта и материализма на човечеството. Не, любима 

Израел, Аз те призовах за спиритуалист, за троично-мариански народ, за да можеш да докажеш на 

хората безкрайната благодат, която си получил от Мен. 

50 Аз ви пророкувах много неща и ви казах: Приготви се, Израилю, защото ще дойдат времена, 

когато лъжехристите ще бъдат сред вас. Ще бъдете измъчвани, до ушите ви ще достигне 

красноречивото слово на хората и тогава, ако не сте подготвени, ще паднете в мрежите на 

изкушението. Вие самите ще се превърнете в лишени от наследство и ще откажете Моите дарове на 

благодат. Хлябът, който ви дадох, ще бъде изхвърлен и тогава наистина ще се почувствате гладни, 

нуждаещи се и изтерзани, въпреки че това не е Моята Божествена воля. 

51 И така, Израел, признай, че Аз ти показах истинския път с Моето Слово, че ти дадох Моя 

Закон, за да можеш да изпълняваш Моята воля, за да бъдеш ученик, който дава добър пример и 

изпълнява вярно своята мисия. 

52 Не искам от вас нищо невъзможно. Всичко, което очаквам от вас, е възможно. Кръстът, 

който положих върху вас, няма да натежи на раменете ви, а ако понякога го чувствате тежък, това 

е, защото не сте разбрали своя Учител и не сте успели да се освободите от материализма си. 

53 В Първата епоха Мойсей застава начело на Израил, за да го преведе през пустинята до 

Ханаанската земя за четиридесет години. Но поради непослушание, неверие и материализъм някои 

богохулстват, други стават отстъпници, а трети се бунтуват. Но Мойсей им говореше в тази 

ситуация с мъдрост и търпение, за да не нарушат волята на Всевишния, а да бъдат смирени и 

послушни на онзи Отец, който, без да гледа на непослушанието им, накара манната да падне от 

небето и водата да извира от скалата. 

54 Давам ви тези примери, възлюбени хора, за да вървите по правилния път и да не търсите 

странични пътища, защото тогава бихте си причинили болка. Поставих ви на истинския път, за да 

се борите, да работите и да станете достойни за Моята милост и Моето безкрайно състрадание, така 

че в края на вашето странстване да намерите Обетованата земя. 

55 Ще дойде време, когато ще Ме помолите Моето Божествено Слово да продължи да се 

проявява чрез умовете на носителите на гласа и ще паднете на колене пред символите, които съм 

ви дал, за да помолите Божествеността да слезе в лъчите, за да ви говори за Закона и да ви дари с 
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любов, за да продължите по пътя. Но когато това се случи, ще си спомните, че точно както във 

Втората епоха, след установяването на времето на заминаването на Исус, вие повече няма да чувате 

гласа Ми в тази форма и от този момент нататък ще признаете, че Моето Присъствие е било с вас и 

че чрез сетивното си робство сте свикнали с Моето Слово. 

56 Твоето пробуждане, Израел, ще бъде късно, много късно, и това ще бъде причината, поради 

която сърцето на моя най-любящ Отец ще страда изключително много. 

57 Възлюбени хора, искам да се наслаждавам на душата ви ─ искам, когато пристигнете при 

Мен, да ви кажа: "Възлюбени деца, приемете наградата. Моята любов поставя на храмовете ви 

лавров венец и ви отваря портите на Моето небе, за да се наслаждавате в Моята любов на 

блаженството, което е в Отца." 

58 Човешката воля излиза напред и заявява, че моето Божествено Слово няма да престане да се 

изявява чрез човешката способност за разбиране, че моят Вселенски лъч ще продължи да слиза и да 

се изявява чрез носителите на гласове известно време след 1950 г. 

Голяма грешка и тежко престъпление са извършили душите, въплътени в тези тела, защото са 

забравили, че Аз съм Съвършенството ─ забравили са, че Аз съм неумолимият Закон ─ забравили 

са, че Моето Слово е Слово на Цар и няма да бъде оттеглено. Защото ви казах, че по-скоро царската 

звезда ще престане да свети, отколкото думата ми няма да се изпълни във вселената. 

Но Аз съм ви посочил времето за края на Моето проявление чрез човешкия интелект и това ще 

се случи. Но също така ви казах, че няма да ви изоставя, че ще видя подготовката ви и ще чуя 

молитвата на учениците ─ тези, на които трябва да дам последните напътствия в последния 

момент, за да могат да получат напътствия и да знаят как да използват живота, който съм им дал в 

този свят до последния момент, за да подготвят новите поколения да напуснат тази земя 

подготвени чрез любов, разбиране и милосърдие. Аз ще проправя пътищата, по които ще върви 

моят любим народ. 

59 Истина ви казвам, че след 1950 г. вече няма да имате това проявление и ако човек тръгне да 

не се подчинява на Моята воля и да оформя Делото според своето своеволие, за да го даде на света, 

ще трябва да отговаря за това пред Мен. Аз ви подготвих и ви казах, възлюбени хора: Моята воля 

ще бъде изпълнена, Моето Слово ще бъде изпълнено по всяко време и ви казвам: ще дойде време, 

когато вече няма да го чувате в тази форма. Затова натрупвайте Моето Слово в сърцата си и пазете 

смисъла на тези прокламации. Защото утре напразно ще питате Отца, защото Моят Вселенски лъч 

вече няма да се спусне, за да Ме прояви чрез човешката способност за разбиране. 

60 Подгответе се, подчинявайте се, работете и давайте на ближните си това, което съм ви дал. 

Говорете и предавайте Благата вест, за да се събудят всички. Но онези, които искат да създадат 

материалистично произведение и да го добавят към Моя Закон, твърдейки, че Учителят ще 

продължи да се изявява чрез носителите на гласове, ако се стремят към това, ако желанието им е 

голямо, ще чуят само фалшиви проявления. 

61 Днес, тъй като светлината на Светия Ми Дух е с вас, израилтяни ─ борете се и работете като 

вашия Учител. 

62 Велика е моята мъдрост, но твоята задача е да изучаваш и тълкуваш словото ми. Започнете 

да се борите и да работите, защото по пътя си ще срещнете човек, който желае Моята светлина, 

Моите наставления. Ще срещнете дегенерати, смирени и възвишени, и на всички тях трябва да 

говорите и да им покажете моето дело. Приближете се до вратите на сърцата им и почукайте 

веднъж, два пъти и трети път. Но ако те останат затворени, продължете напред. Ако не само не ви 

слушат, но и ви се подиграват, бъдете търпеливи и отидете при тълпите, които се нуждаят от 

насърчение, утеха, балсам за душите си. Приближете се до тях и ги "помажете" с Моето слово. 

63 Отстранете се от всичко, което обърква ума ви, и се посветете на молитва, за да може 

душата ви да бъде в контакт с вашия Бог и Господ, и бъдете пример за слепите си събратя ─ 

покажете им одухотворяване. Умовете ви ще бъдат просветени, за да знаете как да наставлявате 

множествата с моята истина. 

Има сърца, които изпитват утеха от думите ти; така ще събудиш цялото човечество. Тогава няма 

да има повече егоизъм, нито зла воля, нито горчивина, нито раздор, и когато те са с Мен, Аз ще им 
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кажа: Блажени сте вие, които идвате при Учителя, за да вземете атом от Моята светлина за 

развитието на душата си. 

64 Хората са гладни за моето слово. На вратата ми чукат нуждаещите се, които оставих на 

вашите грижи, за да можете да приемете новите поколения. 

65 Медитирайте всеки ден и общувайте с Мен от дух на дух. Пътищата са подготвени чрез 

Илия, той ви е осветил като фар. Той е не само предвестник на Моето проявление в тази Трета 

епоха ─ неговата мисия ще приключи едва във вечността. 

66 След 1950 г. от множествата, които Ме чуха, едни ще продължат да бъдат с Мен, а други ще 

си отидат по различни пътища. Така ще бъде и с Моите избраници: Едни ще се впуснат в бързането 

да обединяват онези, които напредват в своето одухотворяване, а други отново ще продължат да 

упорстват в своя материализъм. 

67 Истинските ми ученици ще тръгнат подготвени и ще изпълняват вярно заповедите ми. Те 

ще бъдат като моя син Лот - онзи, който знаеше как да запази чистотата си в Содом и Гомор, когато 

получи заповедта ми да напусне тези земи, които ще бъдат очистени. Моите ученици също ще 

оцелеят във всяко изпитание. 

68 Винаги имайте в душата си примера на Авраам: когато поисках от него да пожертва сина си, 

той Ми се довери и Ми показа голямата си вяра и послушание. Но когато се готвеше да принесе в 

жертва любимия си син, Аз му изпратих ангела Си да удържи ръката му. След това, в името на 

неговата вяра и послушание, му дадох голямо обещание, че човечеството ще получи добро чрез 

неговото посредничество. Въпреки това не съм изисквал от вас жертвена смърт ─ само ви 

напомням за Авраам, за да го вземете за пример във вярата и послушанието му, и ви обещавам, че 

ще постигнете вечен живот. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 344 
1 Слушате Словото, което всеки ден поставям пред вас като отворена книга. Аз ви разкрих 

съдържанието му, донесох ви искреност и светлина. Дадох ви същността на Моето слово и Моята 

любов, за да ви преобразя. 

2 Блажени сте вие, които сте възкръснали в лоното на Моето дело. Към вас насочих духовния 

Си поглед, за да бъдете вие тези, които утре ще свидетелстват за Мен пред човечеството. 

3 Мнозина ще дойдат от различни народи, за да получат част от Словото, което ви донесох. 

На нуждаещите се и корабокрушенците ще покажа тази спасителна лодка. 

Помислете, че Аз използвах грешници, за да изкупувам други грешници. Днес те са скалите, от 

които извират кристалните води, те са овцете, които са в Моята кошара, те са племената на Моя 

избран народ. Използвах ги и ги посветих в моя служба. Те са троично-мариански духовници, 

които се обединяват в една молитва, за да се поклонят на Отца и да Му поднесат цветята на 

сърцето си. 

Поставих в тях милостта Си и светлината Си, за да се усъвършенства душата им. Те са избрани 

да приемат и да предават на човечеството чрез своето посредничество. Те са моите войници, моите 

работници, моите ученици в тази Трета епоха. На техните грижи дадох извора с кристално чиста 

вода и дървото с чист плод. Те са тези, които имат достатъчно вяра, за да прекосят пустинята още 

веднъж. Те са тези, които подобно на Илия ще тръгнат да призовават големите множества. 

4 Избраният народ на Израел: Вие получихте поръчението на Учителя да свидетелствате за 

Мен пред вашите ближни. Вие сте силният Израел, който ще бъде признат от човечеството, защото 

върху вас изсипах Моята благодат и светлината на Светия Дух. 

5 Не оставяй това време да се пропилее, Израел. Необходимо е в бъдеще да имате Моето 

учение в изобилие, за да не бъдете слаби и нуждаещи се. Казах ви, че и след заминаването Си няма 

да се отделя от вас. Но затова не се доверявайте твърде много на себе си и не позволявайте словото 

Ми, което ви поверявам сега чрез човешкия интелект, да остане без внимание. Искам още сега да се 

подготвите, така че когато ви изпратя при човечеството, да приемете интуитивно посланието Ми и 

да усетите духовно присъствието Ми. 

6 Всеки, който знае как да се подготви, ще бъде мой говорител. Когато изтече тази 1950 

година, очите ви ще видят много чудеса, защото нуждата на човечеството е голяма. 

Подготви се, Израел, за битка, но с пълното знание за тази Божествена причина. Защото ще 

трябва да изчистите грешките на света и да премахнете обсебването и объркването на мозъците на 

онези носители на глас, които ще продължат да твърдят, че Аз все още се изявявам чрез тяхното 

посредничество. Но тогава те няма да бъдат Моята светлина в умовете, нито ще дават думи на 

утеха и мъдрост, както Аз ги давам на вас. 

7 Вие сте ограничени и не можете да проникнете в плановете и мислите на вашите ближни. 

Но Отец със своя проницателен поглед вижда всичко, което ще се случи утре. 

8 Искам да бъдете мои истински ученици, да можете да показвате истинския път, да бъдете 

мои пратеници, които да представят моето дело на човечеството. Със светлината, която носите в 

себе си, разпръснете мрака и покажете, че сте деца на светлината. 

9 Не губете кураж пред изпитанията, които се появяват по пътя ви, и не се стеснявайте пред 

онези, които се приближават към вас, защото те ще бъдат духовно нуждаещите се, които се оказват 

без добри дела пред Моята Божественост. Вие трябва да сте смирени, готови да успокоите болката 

и да подготвите сърцето на ближните си, без да се хвалите с милостта, която съм ви показал, 

карайки думите на любов и светлина да излизат от устните ви. 

10 Няма да видя лъжа в теб, Израел, защото един ден тя ще бъде открита и тогава светът ще 

каже: "Това ли са учениците на Учителя? Ако те са лъжливи ученици, тогава и Учителят е бил 

лъжлив, който е живял сред тях, за да им предаде лъжата." 

11 Вие трябва да свидетелствате за Моята истина чрез добри дела, чрез обновяване и 

одухотворяване. Не искам утре човечеството да Ми каже: "Защо Твоите избраници, въпреки че са 

получили Божественото Слово, не проявяват милост към нас, които ги помолихме да почувстваме 

утеха в страданията си и да получим балсама, който лекува болестите ни?" 
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Всичко това сте призвани да правите, за да подхранвате вярата в тези сърца и светът да ви 

разпознае. 

12 Вашата задача е скитниците да усетят прохладата на дървото и да се възстановят от бясното 

си движение. Аз обаче ще им говоря духовно, ще ги накарам да се разкайват и да изповядват 

прегрешенията си пред Моя Божествен Дух. Тогава ще ги накарам да разберат, че ги приемам с 

отворени обятия и че не ги отхвърлям, въпреки че все още са големи грешници. Те духовно ще 

чуят гласа Ми, който им казва: "Възлюбени деца, понесъл съм голяма скръб за вас, но сега е 

подходящото време да се обновите и да позволите на душата си да стане свободна." Ще ги накарам 

да се покаят за всичките си прегрешения и да се засрамят от злите си дела. 

13 Затова те уча ден след ден, Израилю, за да остане Моят закон написан в сърцето ти. Ще ви 

говоря чрез съвестта и ще ви покажа коя е заповедта от Моя закон, която не сте изпълнили, и така 

стъпка по стъпка ще се превърнете в обновени хора, изпълнени с Моята мъдрост. 

14 Вие самите ще преживеете своята трансформация, ще видите кои сте били преди и какви сте 

сега и тогава дори най-закоравелите сърца ще приемат думите ви. Вие ще бъдете техни съветници 

и ще им правите добро с чистота в сърцата си и ще им показвате истинския път. 

15 Какви напътствия може да очаква човечеството от слепите водачи? Само от вас те ще 

получат това, вие, които сте деца на светлината, защото Аз ще се открия чрез вашето 

посредничество. 

16 Ще дойде време, когато човечеството ще бъде подложено на големи изпитания. Вие обаче, 

които сте под моята закрила, ще бъдете като птиците, които не работят, но се хранят. Тогава 

човечеството ще се учуди, че сред толкова големи бедствия и мизерия вие запазвате смелостта си 

да живеете и че тъмните сили не ви завладяват, защото сте Ми се подчинили. 

17 Вие сте тези, на които е възложено да облекчат болката на хората, да научат да се молят 

богохулниците, които дълго време не са издигали душите си в молитва. 

18 Но за целта трябва да се одухотворявате все повече и да се освободите от материализма. 

Защото не искам да сте прекалено духовити спиритисти, не. Фанатизмът е отвратителен в Моите 

очи и именно него искам да премахна сред вас. Съвестта ще ви подскаже как да живеете в 

хармония с всичко. 

19 Времето, в което ще чуете тази дума, е кратко. Затова Моята воля е да вникнете в моите 

учения, за да ги разберете и да бъдете подготвени. 

20 Учете се от Божествения Учител, който ви дава наставленията, които ще бъдат запазени в 

писмен вид и на които ще се радвате утре. Защото времето, в което ще чуете своя Учител чрез 

човешкия ум, вече е кратко. 

21 Милосърдието на Отца влиза в душите ви, насърчава ги и им казва: Учете се от моето 

учение, защото все още сте крехки деца, които не усещат моята сила. Във всеки един момент ви 

говоря и чрез вашата съвест, за да ви накарам да осъзнаете мисията си. 

22 В дясната Си ръка държа Закона, а в лявата - везни. Ще се отдалеча от вас в тази проява. Но 

не се притеснявайте, защото Аз ще ви подхранвам духовно с Моето Слово и вие няма да се 

чувствате сираци. Вие ще Ме носите в себе си, защото Аз вече няма да се опознавам чрез 

човешката способност за интелект. Но Аз съм подготвил душата ти да общува с Моя Божествен 

Дух и ще получаваш Моите напътствия, когато е Моята воля. 

23 След моето заминаване ще започне вашата борба. 

24 Поверявам ви Моя закон, за да го изучавате и да не го нарушавате. Придобийте заслуги към 

своя Господ, защото сега е моментът да Ми кажете с истинско отдаване в душата си: "Господи, 

изпълни в нас Твоята воля." 

25 С голяма любов и търпение ви откъснах от мръсотията, от различните светогледи, от 

идолопоклонството. Защото вие се поклонихте пред идолите, пред златното теле. Колко много 

невежество е имало във всички времена! Но Аз винаги съм ви се разкривал като светлина, като 

милост и любов, за да не вървите по пътя си сляпо. 

26 В настоящия момент отново ви спасих от различните пътища, по които е поела душата ви и 

по които сте изпитали болка. Предоставих ви различни въплъщения, за да може душата ви да се 

развие, когато дойде на тази планета. Но през това време те намерих потънал в дълбока летаргия. 
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Не съм намерил подготвено сърце, което да ви напомни за пророчествата на Втората епоха. Но 

Моята воля беше да се изявя чрез човешкия ум, за да ви науча отново да се обичате един друг. 

27 Моята любов и Моята светлина слязоха върху душите ви като роса на благодат, за да 

можете утре да покажете на света Моя закон. Ако знаете как да се подготвите, няма да има ръка, 

която да ви заклейми и да ви причини болка. 

28 Вие ще тръгнете като апостолите от Втората епоха. Те знаеха как да се подготвят и да 

изчакат подходящия момент, за да тръгнат и да разпространяват Моето учение. Аз ще избера от 

различните секти и религиозни общности онези, които Ми принадлежат. Те ще Ме разпознаят и ще 

знаят как да изпълнят мисията си. 

29 Ще се заемете да разнасяте моите учения на човечеството, за да може мирът на Небесното 

ми царство да достигне до тях. Защото погледът ми вижда тяхната болка, тяхното опустошение. 

30 Това ви предложих, възлюбени хора, и вие ще видите как обещанието ми се изпълнява. 

Душите ви ще се изкачват стъпка по стъпка, докато достигнат върха на планината. 

31 Не се страхувай от думите на хората, нито от техните присъди, страхувай се от съда на твоя 

Бог. Помнете, че ви казах, че съм неумолим като Съдия. Затова винаги Ме желайте като Отец, като 

Бог, за да не ви липсва нищо по пътя ви през живота. 

32 Идвам да свържа злото в снопове, които да бъдат хвърлени в огъня. Защото всяко лошо семе 

ще бъде отрязано от Моя Божествен сърп, който е това Слово, което идва при вас, за да ви даде 

живот на благодатта. 

33 Като Учител аз винаги ви очаквам, за да ви наставлявам, да ви напътствам по пътя. Блажени 

сте вие, които идвате да чуете Моето Слово, защото по-късно ще тръгнете да носите Благата вест 

на ближните си. Този, който Ме е разбрал и прилага Моите учения, ще изработи блаженство за 

своя дух. 

34 Някои от вас Ми казват: "Защо не Те почувствахме, Господи?" Но аз ви казвам: Не си ли Ме 

усещал, когато вършиш добро дело, когато проявяваш милост към ближния си? Не изпитвате ли 

удовлетворение, когато изпълнявате мисията си? Защото това удовлетворение, което изпитваш, е 

все едно, че Ме чувстваш. Защото онзи, който върши зло, се отдалечава от Мен и тогава трудно 

усеща присъствието Ми. 

Аз съм във всяко добро дело, в милосърдието, което проявявате ─ не само когато споделяте 

хляба си, но и когато предлагате думи на любов и утеха, за да насърчите душите, да утешите 

сърцата в страданията на този живот. Колко много хора се нуждаят от малко любов, колко много 

изоставени жени плачат за думи на насърчение, а вие, Моите избраници, трябва да се заемете да 

носите любов, насърчение и укрепване на всички нуждаещи се. 

35 Светът загива в своята дегенерация, в хаоса, в безумния си бяг към злото. Въпреки това Аз 

ви поверих тази лодка, за да спасявате захвърлените, онези, които не са чули Моето Слово, но 

чиито души изпитват нужда да го получат. Затова искам да ги събудите и да свидетелствате пред 

човечеството за Моето присъствие в този момент. 

36 Свидетелствайте, че съм се изявил в това време чрез човешкия интелект, и кажете на 

невярващите, че щом съм станал човек във Втората епоха, за да живея с хората, защо да не мога да 

се изявя и днес чрез грешниците, които съм подготвил със Своята благодат? 

37 Защо се доверявате повече на човешките дела и се съмнявате в чудесата и великодушието 

на вашия Бог и Господ? 

38 Спомнете си стъпките ми на земята като Исус, спомнете си, че говорих с докторите на 

закона в ранното си детство. Научих те да се молиш и да бъдеш смирен. Родих се в една конюшня 

и умрях на кръст. И след като ви дадох това наставление, защо в тази Трета епоха, когато светът е в 

разгара си, да не чуете словото Ми и да не ви покажа пътя, на който ви научих във Втората епоха? 

39 Хората носят в себе си омраза и злоба, стремят се към излишества, а в сърцата им има и 

фанатизъм. 

40 Хора, вие Ме питате: "Защо, Господи, изпитанията по пътя ни се увеличиха, откакто ни 

подготви с благодатта Си?" И аз ви отговарям: Във Втората епоха ви научих да страдате и да 

бъдете смирени. Спомни си, че Ме изправиха на кървавия ешафод, сложиха трънен венец на 

слепоочието Ми и тръст в ръката Ми, а после Ми се подиграха. Но аз останах кротък и смирен. 
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Знаех, че Моята кръв трябва да бъде пролята като символ на спасението на човечеството. Кога сте 

Ме познали да отхвърлям тези горчивини, тези безсмислици, тези изпитания? Никога. Аз страдах 

от любов към всички вас и пролях кръвта Си, за да ви покажа пътя към спасението. Вие обаче в 

този момент няма да пролеете кръвта си, а само ще се подготвите с добра воля да говорите на света 

за моята истина. 

41 Дадох ви меч и ви нарекох мои войници. Вие сте част от Моите домакини, които 

насърчавам със словото Си, и ви казвам: борете се и не се страхувайте от света, защото Аз съм 

вашият Отец и ще ви защитя, ще ви просветля, за да не станете жертви на човечеството. 

42 Възлюбени хора: Бързо ще разберете, че Моето слово ще ви спаси. Вие Ме имате за любящ 

Баща, така че да не страдате и да не се препъвате. 

43 Изпълнен с търпение, продължавам да ви напътствам, така че утре да бъдете пример за 

вашите ближни. 

44 Отдалечете се от света, за да може душата ви да получи Моята милост и да не изгуби Моя 

мир и Моята любов ─ за да не се сблъскате с тръните, които светът е създал чрез своята злоба. Аз 

те извадих от бездната и те напътствах, за да може душата ти стъпка по стъпка да се приближи до 

Мен. 

45 Светлината ми никога не се е отдалечавала от хората, винаги съм близо до сърцето им. 

Защото как бих могъл да оставя децата Си на половината път? И да ги оставя без Моята милост в 

този момент, когато чувам плача на болката? 

Премахнах болката ти, направих те да си починеш под дървото на живота и те нахраних с 

плодовете му. След моето заминаване няма да гладувате и няма да жадувате, а плодовете, водата и 

хляба ще споделяте с жадните и гладните, с нуждаещите се. 

46 Погледни към народите в тяхното опустошение, измъчвани от силни бури. Затова те 

подготвям, за да те просветля, за да можеш да се издигнеш като твоя Учител и чрез твоето 

посредничество те да бъдат избавени от Мен от душевната си потиснатост. Защото ще ги накарам 

да познаят истината, ще просветля душата и ума им и ще ги освободя от заблудите, които са 

навлезли в света. 

47 Подгответе се, деца мои, за да можете с моята сила и светлина да дадете напътствие на 

народите на земята и да ги накарате да почувстват моя мир. 

48 Благословената невинност е заразена от покварата на света, младежите следват пътя й в 

спиращ дъха ход, а девойките също са загубили скромността, целомъдрието и непорочността. 

Всички тези добродетели са изчезнали от сърцата им. Те подхранват светските страсти и желаят 

само удоволствия, които ги водят към гибел. 

Говоря ви с пълна яснота, за да можете да направите решителна крачка в еволюцията на душата 

си.  

49 Искам да се издигнете и да бъдете в общение с вашия Бог, за да проявите милосърдието, 

което моето дело съдържа. 

50 Възлюбени хора: В момента вие се изкачвате стъпка по стъпка, за да достигнете върха на 

планината. Светлината на Шестата свещ осветява вселената, а Аз направлявам душите и им давам 

възход, за да могат да стигнат до Мен. 

51 Поверих ви време да приемете отново Моите учения, за да може светлината на Светия Дух 

да разсее мрака в душите ви. Чрез интелекта на грешниците Аз ви дадох Своята мъдрост с прости 

думи, които обаче съдържат истина в смисъла си. 

52 Утре ще тръгнете, за да донесете Благата вест и да свидетелствате за Мен по различните 

пътища на земята, така че хората да се отърват от вредното, от греха и раздора, за да могат всички 

да се разпознаят като деца на един Отец. Защото за Духа няма социални класи, раси, нито 

благороднически семейства. От един Отец всички вие сте излезли и при Мен трябва да се върнете. 

53 В момента човечеството преживява голямото си пречистване в резултат на своето 

непослушание, но не е разбрало, че е създало тази чаша на страданието за себе си. Но Аз, като 

Отец, дойдох в този момент, за да претегля кръста, който вие носите на раменете си. 

54 Във всички времена народите не са се уважавали един друг, затова са създавали граници и 

различни идеологии и са се отдалечавали един от друг. 
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55 Разпознах Себе Си сред вас, за да Ме вземете за пример, за да не ви изтощават в пустинята 

палещите лъчи на слънцето. Обучих те с мъдростта Си, за да можеш да показваш пътя на 

човечеството. 

56 Във Втората епоха Аз подготвих Моите дванадесет апостоли, за да учат човечеството. Но в 

това Трето време Аз обединих 144 000 души, за да ги подготвя така, че човечеството отново да 

получи Моята милост чрез този народ. 

57 Възлюбеният Израел: Колко много хора са изостанали заради непослушанието си, 

слабостите на тялото, които са отслабили душата и не са ѝ позволили да се одухотвори, както е 

Моята воля! 

58 Изучавайте и вниквайте в моето учение, за да можете утре да го предадете на ближните си. 

Не съм дошъл в този момент, за да объркам човечеството с моето учение. Дойдох само за да го 

освободя от греховете му, за да може да поеме по истинския път и да постигне моя мир. Укрепвам 

ви, възлюбени хора, за да можете да поемете битката. 

59 Наближава времето, когато вече няма да чувате това Слово чрез гласоподавател. Но Аз няма 

да се отделя от децата Си. Наистина ще почувствате отсъствието на тази проява, но както съм бил 

духовно с вас от самото начало, така ще бъда и до края, защото такава е Моята воля. 

60 Възлюбени ученици: Искам да свидетелствате за това, което съм ви поверил през тази Трета 

епоха, чрез делата си. Още във Втората епоха ви казах: "Обичайте се един друг". 

Когато хората дойдат да те чуят, ти ще им покажеш пътя, ще ги накараш да разберат колко 

заблудени са били и ще им обясниш всяко от ученията, които съм ти дал. Ще им кажете защо сте 

спиритуалисти, защо сте израилтяни и защо сте мариански тринитаристи. Помнете, че ви казах, че 

сте израилтяни ─ не по плът, а по дух, защото сте истински потомци на Авраам, Исаак и Яков, 

когото нарекох "Израил", защото той доказа силата си в изпитанието, затова и вие като израилтяни 

трябва да бъдете силни. Вие сте спиритуалисти, защото Аз ви научих да Ме търсите и да Ме 

обичате с духа си. 

61 Защо търсите и обичате Мария? Защото през Втората епоха ви поверих на нейната нежност 

като Майка, а нейният Дух се застъпва за вас и за цялото човечество. 

62 Левиевото племе е избрано още в Първата епоха, за да бъдат те служители, свещеници на 

Бога. И в този Трети път племето Леви отново е посветено в служба на моята Божественост. Те са 

тези, които се посвещават на изпълнението на своята мисия. 

63 Хора, не постъпвайте като Юда, не се отричайте от Мен като Петър, не се съмнявайте в Мен 

като Тома. Но ако имаш такива слабости, колко болка ще причиниш на Моя Дух! 

Гледайте и се молете, вземете за пример Моите апостоли в тяхното послушание и подобно на 

тях, нека никой не иска да бъде по-голям от другия, защото за Мен всички сте равни и според 

делата ви ще бъде напредъкът на душата ви. Казвам ви, както казах и на учениците Си: "В дома на 

Отца има много обиталища". Но вие трябва да станете достойни да живеете в тях. Някои от вас ще 

пристигнат по-рано, а други по-късно. Позволете на душата си да се издигне чрез добри дела, чрез 

изпълнение на Закона. 

64 Когато преминеш в отвъдното, Аз ще ти представя книгата, в която са записани добрите и 

лошите ти дела, и душата ти ще се зарадва, когато везните на Моето правосъдие се наклонят към 

твоите заслуги. Но ако това не се случи, ще се върнете на тази планета и ще се поправите още 

веднъж. Онези от вас, които са изпълнили задачата си, ще продължат да трупат заслуги от 

Духовния свят, за да се издигнат още по-нагоре, и ще се борят и работят за човечеството, както 

правят ангелите и моят Духовен свят, който премина победоносно през Горнилото. 

65 По този начин, малко по малко, ще си изработите истинско блаженство и накрая ще се 

слеете с Моя Божествен Дух, защото знаете, че сте излезли от Мен и трябва да се върнете при Мен 

чисти и безшумни. 

66 Ако разбирахте колко много душата ви се пречиства от болката, щяхте да я обичате. Но 

"плътта" води до отслабване на душата. Но Аз ви говорих за молитвата, за да можете да се 

защитавате от изкушенията. 
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67 След като тази дума вече не се чува от ушите ви, ще се заемете да дадете на човечеството 

всичко, което сте натрупали. Тогава ще разпознаете величието на Моето учение и ще знаете как да 

се издигате и да общувате с Моята Божественост от дух на дух. Щом си с Мен, ще ти кажа: 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 345 
Моят мир да бъде с вас! 

1 Добре дошли на Учителя! 

2 Възлюбени хора: Само няколко сутрешни богослужения минаха, откакто съм сред вас като 

съдия, откакто съдих Моя народ Израел докрай и открих, че едни се молят и застъпват, а други са 

безразлични към духовните откровения и са отворени само към изкушенията на света. Някои от тях 

срещнах с истинска духовна подготовка и откритост, други потънаха в регресия ─ някои от децата 

Ми в рутина, а други без духовна подготовка. 

3 Оцених любовта на хората и открих, че те все още не се обичат като братя, че духовната 

хармония все още не се усеща и не се живее от моя избран народ. 

4 Чух молитвата на паството и в някои от тях имаше покаяние за извършеното, а в други - 

плаха молба за световен мир и за обединение на народа на Израел. Но колко малко са били онези, 

които, съзнавайки отговорността си пред Бога и пред света, са знаели как да се изправят смирено 

пред Учителя с истинско духовно зрение в желанието си да получат наставления ─ които са знаели 

как да застанат пред Съдията с преклонена шия, сгушени в прегръдките на Отца като деца, които 

знаят, че Бог е над всяка любов. 

В този благословен случай, в този миг на благодат, Отец изля своите духовни блага. Той 

предава своите вдъхновения, своята правда и своите напътствия отчасти с човешко 

посредничество, а до голяма степен и от дух на дух, особено на своя народ, но и на света и на целия 

свят. 

5 Това вече е последната ми поучителна реч, в която дойдох при вас като съдия, в която моят 

лъч, предаден чрез човешката способност, беше при вас, заобиколен от "работниците" от всички 

провинции, от представителите на всички конгрегации, от спиритуалистичните тринитарни 

мариини служители, чрез чиято способност за разбиране оповестих моето дело и насърчих вярата 

на множеството слушатели. 

6 Ще ви видя отново така обединени в бъдеще, но вече не на подобни митинги. Така че хората 

го почувстваха в духа си и се разплакаха. "Плътта" е слаба и се съпротивлява на наближаващото 

сбогуване и на прекратяването на тези митинги. 

7 Елиас ви беше подготвил, беше ви посочил този момент предварително с духовния си 

показалец, така че всички хора да бъдат събудени, пробудени и будни, за да не останат безразлични 

към това време на съд и благодат. Защото Илия винаги се проявява като пътеводител по пътя на 

душите и подготвя пътеките, премахва тръните и камъните, за да не се наранят нозете на децата ми 

по пътя. Той звъни на духовната камбана, която говори чрез съвестта до дълбините на душата, за да 

ви накара да се събудите, изпълнени със светлина, за да чуете гласа на Този, който идва ─ Този, 

който винаги казва: "Тук съм". Защото Отец присъства във всеки момент и на всяко място. 

8 Изследвах сърцето на човека във всеки един момент на разсъдък и го срещах пълно с болка, 

несигурност и мрачни предчувствия. Приближих се, за да чуя пулсирането му, да се вслушам в 

молбите му, които са все по-малко духовни, които все повече се отдалечават от произхода си, 

защото желаят материални неща, само знанията и наклонностите на земята. Така се сблъсках с 

човечеството, с човека, зает само с благата на света, но с изпълнена със страх душа, която пази 

само един лъч, една искрица надежда. Но Аз не угасих тази искра - напротив, оживих я с Моята 

истина, с Моята утеха, с Моето насърчение и с Моята същност. В този миг на благодат Аз го 

разпространих духовно по целия свят, така че Моето присъствие да се усеща и Моята същност да е 

във всички без изключение, защото Илия също се беше изявил предварително. 

Когато дойдох, душите и сърцата вече бяха подготвени от духа на Илия, Божия Пътеводител 

във всички времена и епохи. Защото Илия е този, който винаги е бил с вас и когото рядко сте 

усещали. 

9 Илия е великият Дух, който е отдясно на Бога и който в своето смирение нарича себе си 

слуга на Бога; с негово посредничество, както и с посредничеството на други велики Духове, Аз 
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движа духовната вселена и изпълнявам велики и високи съвети. Да, ученици Мои, на Моята 

служба са множество велики духове, които управляват творението. 

10 Тогава се питате: "Не е ли Отец този, който прави всичко?" Но аз ви отговарям: Аз съм 

Този, Който постига всичко, защото съм във всички духове. Аз съм във всички създания и без Мен 

нищо не се движи. Но както дадох живот на много духове, така и на всички тях дадох участие в 

Моето дело, в Моя труд, място в Моето творение ─ достойно място от дясната Ми страна. 

След като бях подготвил всички вас, от първия до последния, за онова утро на благодатта, което 

премина, Илия показа на своя Господ богатите на плевели полета. Но Отец му каза: Да бъде! Все 

пак плевелите ще се размножат малко, все пак плевелите ще продължат да процъфтяват, да пускат 

корени и да се разпространяват още повече по земята. Но скоро ще настъпи времето за жътва, 

скоро сърпът ще се забие и тогава сред злото семе ще има и пшеница, макар и наистина оскъдна. 

Но той ще бъде съхранен в хамбарите ми, за да бъде посят отново, когато настъпи часът и земята е 

подходяща и плодородна, а плевелите ще бъдат хвърлени в огъня, вързани на снопове. 

11 Злото се е разраснало сред хората, народе мой. Доброто, добродетелта, любовта са слаби 

пред нашествието на злото, болестите, епидемиите, чумата и нещастията. Всичко, което е семето на 

покварата, е заразило сърцата на добрите, накарало е някои да се препънат, намалило е броя на 

верните, защото злото е упражнило голяма власт над човечеството. 

12 Позволих това да се случи в името на свободата на волята, която ви е предоставена. Защото 

зад цялата поквара, цялата тъмнина и заблудата на хората има божествена светлина, духът, който 

не преминава и никога няма да премине. Съществува една първоначална същност, която е душа на 

светлината, която пази непокътната целувката, дадена й от Отца, и която е божественият печат, с 

който изпратих всички Мои деца по пътя на битката. Благодарение на тази характеристика нито 

една от тези души няма да бъде изгубена. 

13 Броят на изгубените е голям. Но по лицето на земята, в лоното на различните народи, които 

съставляват земното население, в незначителните градчета и в низините, не липсват сърца, които 

знаят как да се издигнат, които спазват завета, сключен с техния Господ, и които са образец и 

духовна подкрепа за множествата. Когато се молят, Ме питат: "Защо има толкова много зло? Защо 

няма покаяние в сърцата на хората? Защо човечеството не се пробужда за доброто, за мира? Защо 

хората не могат да се разбират, да се обичат, да се признават за братя и сестри в Бога?" 

14 Но Отец дава спокойствие и надежда на онези, които бдят и се молят, и им казва: Изчакайте, 

докато тези, които са съгрешили най-много ─ тези, които са причинили най-много болка на 

човечеството ─ по-късно ще се окажат най-големите им благодетели, защото те няма да "умрат" 

истински. Ще умре грехът, ще изчезне тялото му, ще изчезнат тъмните сили като причина за 

човешкия грях. Но душата, водена от своя дух, никога няма да изчезне, дори да трябва да премине 

през големи кръстове, големи обезщетения и пречиствания на душата, дори да трябва да премине 

през телесна смърт, дори да чувства, че тъмнината, която я обгражда в нейното изкупление, е вечна 

─ дори да чувства, че огънят на нейното покаяние е адски огън. Всичко това ще премине, от всичко 

това тя ще излезе цяла и чиста ─ по-чиста от златото, когато преминава през тигела. 

15 Не можете да си представите или да оцените живота въз основа на външния вид на едно 

човешко същество. Не знаете какво се е случило преди съществуването ви на земята, в други 

светове, в отвъдното, което е непостижимо за вас. Но помнете моите учения, те са вашият път. 

16 Съществуват невидими за човешкия поглед и незабележими за науката сили, които 

постоянно влияят на живота ви. Има добри и лоши, светли и тъмни. 

17 Откъде идват тези влияния? От духа, от ума, от чувствата. 

18 Всички тези вибрации проникват в пространството, борят се помежду си и влияят на живота 

ви. Тези влияния се излъчват от въплътени души, както и от същества без земно тяло. Защото както 

на земята, така и в отвъдното има светли и объркани души. 

19 Ако Ме попитате как е възникнало началото, произходът на тези сили, Отец ще ви 

отговори: 

20 Преди да има светове, преди да се появи цялото творение и материя, моят Божествен дух 

вече е съществувал. Но като Всеединство усещах огромна празнота в Себе Си, защото бях като цар 

без поданици, като учител без ученици. Поради тази причина Аз създадох план да създам 
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същества, подобни на Себе Си, на които да посветя целия Си живот, които да обичам толкова 

дълбоко и интимно, че когато дойде време, да не се поколебая да пожертвам Кръвта Си за тях на 

кръста. 

21 Не се обиждай, когато ти казвам, че съм те обичал още преди да съществуваш. Да, 

възлюбени деца! 

22 За да може Бог да се нарече Отец, Той накара духове да излязат от утробата Му ─ същества, 

които приличаха на Него в божествените Му качества. Това е вашият произход, така че сте се 

появили в духовния живот. 

23 Но тъй като Отец е безкраен и след като е създал душата ви, е пожелал да бъде разбран от 

Своите деца, Той е създал материалния живот, създал е един от вашите временни домове - света. 

24 Отецът е оформил и подготвил всичко със съвършено, безкрайно търпение, така че детето 

да не открие никакво несъвършенство, а да открие следите на своя Отец на всяка крачка и във 

всяко дело. Защото всичко беше планирано от самото начало като книга, на чиито страници с 

течение на времето щеше да намериш жадувания отговор на въпроса, който Ми задаваше: "Кой съм 

Аз, откъде съм дошъл и накъде отивам?" 

25 Когато всичко беше готово, дадох на душата земно тяло, което да й служи като жезъл, като 

дреха, за да обитава един прекрасен свят, създаден за нея с мъдрост и съвършенство ─ книга, която 

се представя на децата на Господа с всичките си уроци и красоти като стълба от стъпала, която 

започва от този свят и стига до безкрая. 

26 И когато всичко беше готово, казах на въплътената душа, на човешкото същество: Това е 

вашият временен дом. Вървете по пътя си, пийте от изворите, опитайте и се насладете на 

плодовете, разпознайте Ме във всичко това. 

27 Това е вашето начало в материалния живот, но това, което Отец ви казва тук, е далеч назад, 

погребано е в хода на времето. 

28 Вашите изчисления, вашата висша наука за измерване и изчисляване на времената, не биха 

били достатъчни, за да се определи началото на едно дело, което само Бог може да извърши, 

защото Той е единственият, който винаги ще бъде отвъд времената. 

29 След като ученият не може да определи с точност възрастта на този свят ─ как тогава би 

могъл да разбере началото на Вселенския живот, ако не му го разкрия? И все пак, за да не си 

блъскате главата, защото искате да узнаете онова, което е недостъпно за вас, ще се задоволите със 

знанието, което Отец, Всевишният, в когото присъства всичко, което е било, което е и което ще 

бъде, ви е казал в този ден: Началото на вашия живот е много далеч назад, а знанието за него се е 

изгубило с течение на времето. 

30 Когато човекът започнал да живее в света, той водел духовен живот, изпълнен с чистота и 

невинност. Но Отецът ви пита: Вярвате ли, че съм се задоволил с чистотата на тези същества ─ 

чистота, която е произлязла от тяхното невежество, от тяхната липса на знания? Не, ученици, 

поради това невежество Отец не можеше да бъде опознат, разбран, нито обичан, поради тази липса 

на духовни достойнства не можеше да бъде оценено нито едно от Неговите Божествени качества, а 

Аз не исках да бъдете нисши създания, подчинени на Моята висша воля, или нещо като онези 

машини, които конструирате ─ без собствена воля, без собствен живот. 

Затова дадох на душата дарбата на свободната воля и позволих на тялото да разкрие на душата 

тайните на човешкия живот. Но чрез интуицията Аз разкрих на душата съществуването на Отеца-

Създател. Предвид слабостта на тялото, това беше силата на душата, водена от светлината на духа, 

в която са Моята справедливост, Моята мъдрост и Моят глас. 

31 В момента, в който душата се събуди за човешкия живот чрез "гласа" на физическите си 

сетива, тя се отказа от духовния си живот и започна горнилото, борбата, трудностите, болката, 

последствията от всички мисли, думи и дела, започна разгръщането на душата и човешките 

способности. 

32 Да, деца мои, последиците от всички мисли, думи и дела, които човекът е преживял от 

самото начало поради свободната си воля, са предизвикали невидимите сили, тези вибрации на 

доброто и злото. 
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33 Онези, които, използвайки свободната си воля, започват да живеят здравословно и се 

стремят да постигнат своето благополучие и това на ближния, създават здравословни и 

благотворни вибрации. Но онези, които при същото използване на свободната воля не се вслушват 

в гласа на съвестта и действат според егоистичните наклонности, присъщи на телата им, 

произвеждат вредни, съблазнителни сили. 

34 И двете вибрации остават в пространството ─ готови да увеличават или намаляват 

интензивността си според мислите на хората, според техните минали дела. Но тези невидими сили 

не биха останали отделени от еволюцията на душите ─ не, учениците. Тези вибрации ще останат 

скрити над всички души и ще им се подчиняват според техните мисли и дела. 

35 Онези, които са били вдъхновени от светлината на съвестта, са били в състояние да 

отблъснат лошите влияния и да се обърнат към благотворните, здравословни вибрации. Но онези, 

които, използвайки свободната си воля, вършеха дела, противоречащи на Божествената заповед, 

привличаха вредни, нездравословни вибрации и така увеличаваха своето объркване, а от този 

дисбаланс идваха болестите и низките страсти, които измъчват човека до наши дни. 

36 Аз, който познавам вашето начало и вашето бъдеще във вечността, дадох на първите хора 

оръжия, с които да се борят срещу силите на злото. Но те ги отхвърлиха, предпочитайки битката на 

злото срещу злото, в която никой не е истински победител, защото и двамата излизат победени. 

37 Ако Ме попитате какви са оръжията, които дадох на човечеството, за да се бори със злото, 

ще ви кажа, че това са молитвата, постоянството в закона и любовта помежду ни. 

38 Говорих ви за произхода на силите на доброто и злото, а сега ви казвам: Тези вибрации 

трябваше да достигнат до всички светове, които щях да създам, за да изпитам децата на Господ. Но 

с това не исках да те погубя, а да те усъвършенствам. Доказателство за това е, че Аз винаги съм се 

разкривал на Моите деца ─ било то като съм ви говорил чрез съвестта, било то като съм ви учил 

чрез Моите пратеници, или като съм станал човек сред Моите деца, както направих през Втората 

епоха чрез Исус. 

39 Няма раси или племена, колкото и неизкушени да ви изглеждат те ─ дори тези, които не 

познавате, защото живеят в непристъпни гори ─ които да не са изпитали проявите на моята любов. 

В момент на опасност те са чували небесни гласове, които ги защитават, пазят и съветват. 

40 Никога не сте живели изоставени. От самото начало, когато се появихте, вие сте под 

закрилата на моята любов. 

41 Вие, човешките родители, които нежно обичате децата си: бихте ли могли да ги оставите на 

произвола на съдбата, когато те едва са се родили в този живот, когато най-много се нуждаят от 

вашите грижи, от вашата преданост, от вашата любов? 

Видях, че сте загрижени за децата си, дори когато са навършили пълнолетие; дори за тези, които 

са ви прегрешили, които са ви наранили, се грижите с най-голяма любов. 

Но ако откликвате на нуждите на децата си по този начин, каква ще бъде любовта на вашия 

Небесен Отец, който ви е обичал още преди да сте съществували? 

42 Винаги съм ви идвал на помощ, а сега, когато ви срещам с по-голямо духовно развитие, ви 

уча как да се борите, за да унищожите нездравите сили, и как да увеличите вибрациите на доброто. 

Защото старите вярвания, образи, фигури и символични имена, с които хората от миналите 

времена са представяли злото, придавали са му човешка форма, приписвали са му духовно 

съществуване ─ вярвания, които са достигнали до днешните поколения ─ трябва да изчезнат. 

Защото, без да го осъзнавате, вие сте създали с тях суеверни митове и култове, които са недостойни 

за духовното развитие, което човекът е постигнал в това време. 

43 Вие Ми казвате: "Татко, ако с лошото използване на дара на свободната воля, с 

невслушването в гласа на съвестта и с нарушаването на Твоя закон сме дали по-голяма сила на 

вибрациите на злото, какво трябва да направим, за да бъдем духовно свободни, за да получим мира 

на Небесното царство?" Отецът ви отговаря: Свободата, за която копнеят твоят и моят дух, ще бъде 

постигната благодарение на заслугите на твоето изкупление. 

44 Кога ще постигнете духовното си освобождение? Отецът не ви разкрива това в този момент, 

той само ви моли да се борите срещу силите на злото с оръжията, които ви вдъхва моята любов, да 

постоянствате в моя закон, да бъдете силни в големите изпитания. Тогава ще видите как моето 
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Царство се установява в сърцето на човечеството, което днес е разделено на раси, езици и цветове, 

разделено от различни идеологии и доктрини, от стремежи за власт и вражди. Ще ги видите да 

пребъдват в добродетелите в дух и истина, да се придържат към моите учения и да произнасят 

името ми с благоговение. Но, уви, колко много скръбни моменти и колко много изкушения ще 

трябва да преживееш! 

45 Гледайте и се молете, побеждавайте в Мое име, тогава наистина ще сте постигнали 

духовното си преображение. Небето ще дойде при вас и ще се появи усмивка на мир и истинска 

радост. Блудният син от притчата ще се завърне в дома на Отца и ще видите как след толкова 

много борби и падения човечеството най-накрая ще постигне мира, обещан на хората с добра воля. 

46 Укрепете се с моите учения и споделете тази светлина с човечеството. Разкажете й какъв е 

произходът на злото и как може да се пребори с него, като използва оръжията на любовта и 

добродетелта. 

47 Казвате ли, че вибрациите на доброто и злото са съществували още когато човекът се е 

появил на този свят и че от самото начало моята мъдра и любяща справедливост е позволила на 

душите, верни на светлината на съвестта, и на съществата, обусловени от свободата на волята, да 

се въплътят в този свят ─ едните за изкупление на човечеството, другите - за неговото 

благословение. Ето защо през всички епохи на човешкия живот сте виждали да се появяват велики 

духове - едни за добро, други за зло - души, пълни с власт, пълни със сила, и когато сте виждали 

как тези души се въплъщават в хора, които вършат благотворителни дела, не сте разбирали защо 

всички хора не са такива. 

Човечеството е сгрешило, като е смятало същите тези хора за изключителни, защото в същото 

време, когато другите човешки същества се развиват толкова слабо, те са в състояние да се 

разкрият с толкова много сила, с толкова много светлина, с толкова много любов, мъдрост или 

добродетел. Причината за това е, че тези души не са се родили, за да започнат развитието си на 

Земята, а защото са души, които са се пречистили в други светове, на други места, които също са ви 

непознати ─ защото те не са дошли при вас, за да сеят пестеливо, а за да донесат със себе си 

реколтата, култивираните плодове, които са донесли в зрялост в други времена и на други места. Те 

са донесли до устните ви своя вкус, своята жизненост, своята същност и са заредили 

съществуването ви с благоденствие. Те са дали пример на душата ви и са насърчили и подкрепили 

човешкото ви сърце. Някои от тях са били пророци, други - патриарси, учени или царе, трети - 

съдии или учители. Други предават красотата на природата, на сърцето и на душата, за да накарат 

сърцето ви да почувства красотата на сътворението. 

48 Вие също така сте били изумени от насилието, което мъжете и жените са проявили в своята 

злоба през вековете на вашето човешко съществуване. В книгата на вашата историография са 

събрани имената им. В паметната книга на вашето съществуване, в книгата, в която Бог записва и 

съхранява всички ваши дела, всички ваши дела, са включени и техните имена, и вие сте се 

учудили, че една душа, едно човешко сърце, може да съдържа толкова много сила за злото, да 

запази толкова много смелост, за да не се стресне от собствените си дела; че може да заглуши гласа 

на съвестта си, за да не чуе Божия призив за отчет, който Той изисква чрез нея от всички Свои 

деца. И колко често животът на тези души на тази планета е бил дълъг и продължителен. 

Хората, които поради свободата на волята си се противопоставяха на Моята любов и Моята 

справедливост, Аз използвах и се възползвах от самото им неподчинение, за да ги направя Мои 

слуги. Мислейки си, че действат свободно, всички техни мисли, думи и дела бяха инструмент на 

Моята справедливост ─ както по отношение на себе си, така и по отношение на другите. 

49 Но кога ще приключи това управление? ─ Отец ви казва: Царството на злото никога не е 

властвало (напълно) над човечеството, защото дори във времената на най-голяма поквара е имало 

верни на Мен, послушни на Моите наставления и апостоли на Моя закон. Но борбата винаги е 

съществувала от самото начало. 

Коя от тези две сили досега е имала превъзходство в битката? Това на злото! Затова трябваше да 

се чуя физически сред вас, за да застана до вас, да съживя надеждата и вярата ви в Мен, да стопля 

сърцата ви и да ви кажа: не сте сами по пътя, никога не съм ви лъгал. Никога не трябва да 

променяте принципите, които съм вложил във вас. Това е пътят на доброто и любовта. 
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50 За Бога няма имена на религии, нито организации на религии. За Отец са важни само 

действията, които душите са извършили в съответствие с Неговия закон за справедливост и любов. 

Аз наистина винаги съм бил с вас и съм във всички същества на творението. Но когато е било 

необходимо да се огранича, да се приближа до Себе Си и да се направя сетивно възприемчив 

поради Моята любов, винаги съм го правил ─ било като съм направил гласа Си човешки чуваем, 

както на Синай, било като съм говорил чрез устата на пророците, както и тогава, когато станах 

човек, като въплътих Моето собствено "Слово" в онази Втора епоха, за да стана живо Слово и 

Чудо, да имам човешка кръв, да бъда видим и възприемчив дори за най-материалното око на всеки 

човек. Точно както е и сега, в Третото време, когато избирам сред вас мъже и жени от различни 

възрасти, от различни националности и обществени класи, за да предам чрез едни, други и всички 

едно и също Слово, едно и също значение, едно и също откровение и едно и също свидетелство. 

51 Но истина ви казвам: Винаги Илия е бил преди това. Преди човекът да насели планетата, 

Илия дойде, за да й придаде духовна атмосфера, да залее всички части на дома ви с духовна 

същност, да превърне тази планета не само в земен рай, но и в светилище за душата, така че човек 

не само да се прекланя пред природата, за да й се поклони, но и чрез природата да открие 

присъствието на своя Бог. Още преди да пристигнете, Илия беше там. Защо? Защото Отец 

трябваше да дойде, за да извести гласа Си от първите до последните жители. 

И наистина, първите Ме чуха и макар да не Ме видяха в цялата Ми слава и да не видяха 

Божествения Ми Дух в какъвто и да било образ, те знаеха, че съм Дух, и усещаха Моето 

присъствие. Те знаеха, че съществувам, че говоря, че съм техен Отец, че ги гледам и съдя, че им 

предлагам всичко добро, че ги наскърбявам и укорявам за всяко зло. 

52 Но за да можете да свидетелствате за съществуването на Илия, Аз го изпратих в Първата 

епоха да се въплъти, за да може да свидетелства за Себе Си и за Своя Отец. И наистина, той е бил 

един от онези необикновени духове, които са изненадвали човечеството, които са удивлявали 

хората с проявите си, с делата си, с думите си ─ човек, който, без да е учен, е държал в ръцете си 

силите на природата ─ човек, който, въпреки че е бил човек, човек, който, въпреки че е човек, е 

способен да победи смъртта и да я надживее ─ човек, който с призоваването си призовава силите 

на природата, за да изуми неверието и материализма на човечеството ─ човек, който, без да е 

магьосник, има реална власт над безплътните души, и за всичко това дава големи доказателства на 

хората около него. 

53 Илия се издига като пророк и прави пророчества, които скоро се изпълняват и които същите 

свидетели, които са ги чули, виждат изпълнени, а също и пророчества, дадени за дълъг период от 

време, на които новите поколения стават свидетели. Той защитаваше и Господните слуги, като 

посещаваше езичниците с ръката на правдата. Той също така укрепва добрата вяра на онези, които 

вярват в своя невидим Бог и Му се покланят, които наказват материализма, суеверието и 

езичеството на езическите народи. Аз се проявих чрез Неговото посредничество, Аз говорих на 

хората чрез Неговите уста. Вложих силата Си в дясната му ръка и за да бъдете свидетели, че самият 

Илия е преживял смъртта и е в истински живот, го накарах да се върне. 

54 Той трябваше да дойде преди Месията, за да подготви пътя, да разтърси хората от 

дълбоката им летаргия, да съживи надеждите на онези, които ден след ден, от поколение на 

поколение, от родители на деца, очакваха с толкова много любов идването на Учителя, Месията. 

Направих така, че Илия да бъде в истина и в дух в Кръстителя, Пътника ─ в този, който ви каза: 

"Пригответе се, покайте се и се молете, защото Небесното царство е близо." А народът на Израел, 

който вярваше в пророчествата на Кръстителя, който изпитваше страх от думите му, постеше и се 

молеше, пречистваше душите и сърцата си и усещаше в тях скорошното идване на Благата вест, 

Царството на Учителя. 

55 Направих така, че животът на Кръстителя да бъде необикновен, още преди да стане човек, 

още преди да се роди в утробата на майка си и така в детството и младостта си, и дори в последния 

си миг, за да може присъствието му да ви събуди, както камбаната събужда спящия, за да ви 

обедини, както пастирът обединява стадото си, да ви заведе на брега на реката, за да ви пречисти, 

да измие телата ви като символ, който спи, за да ви обедини, както пастирът обединява стадото си, 
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да ви заведе на брега на реката, за да се пречистите, да измиете телата си като символ на 

пречистването на душата, която само така може да получи общение със своя Господ. 

56 След като Илия изпълнил мисията си да подготви всичко като послушен и смирен слуга, той 

предал въпроса в ръцете на Господа и Му казал: "Отче, ето тълпата, ето духовното множество, 

което предавам в Твоите ръце, защото там е безопасно, защото най-сигурната пречка е сърцето на 

Твоя собствен Отец." 

57 Аз накарах Илия да се завърне в Третата епоха и Аз, като Учител, го обявих в онази Втора 

епоха, казвайки: "Истина е, че Илия беше сред вас, а вие не го познахте. Аз ще се върна в света, но 

истина ви казвам, че преди Мене ще бъде Илия." 

Тъй като всяка дума на Учителя се сбъдва, Илия дойде пред Мен в Третата епоха, за да събуди 

душите, да ги накара да усетят, че Часът на Светия Дух отваря своята врата, да каже на всяка душа 

да отвори очи, да се подготви да прекрачи прага на Втората епоха към Третата. За да бъде 

проявлението на Илия по-осезаемо в тази Трета епоха, аз го накарах да се прояви чрез праведен 

човек: Роке Рохас. 

58 Елиас духовно просветлил този човек от отвъдното, вдъхновил го, укрепил го и го 

напътствал във всичките му пътища от началото до края. Но наистина ви казвам, че не той избра 

Роке Рохас измежду хората. Аз го избрах, изпратих душата му, подготвена от Моята милост. Аз му 

дадох тяло, също приготвено от Мен, и вие знаете, че той беше смирен и че Отец извърши велики 

дела чрез неговото смирение и добродетел. Той е пророк, гласоподавател, ясновидец и водач. Във 

всичко това той оставил на хората блестящ пример. 

Той е бил осмиван и подиграван от собствения си народ, както Мойсей в пустинята, бил е 

преследван като пророк Илия и е трябвало да се оттегли на върха на планините, за да се моли и да 

се застъпи за народа си. 

Подобно на своя Учител, той е осмиван и осъждан от свещениците и книжниците. Подобно на 

своя Учител, само малцина повярваха, последваха го и го обградиха. Ръцете му излъчваха лечебна 

сила, извършваха чудеса, които вдъхваха вяра на някои и предизвикваха объркване у други. За 

някои от тях от устата му прозвучаха пророчески думи, които се изпълниха докрай. Устата му 

даваше съвети, пълни с утеха за болните сърца. 

Умът му е способен да възприема велики вдъхновения и да изпада във възторзи като тези на 

праведните, апостолите и пророците. Духът му можеше да се откъсне от този свят и от тялото си, 

да влезе в Духовното царство и смирено да достигне до вратите на Тайната съкровищница на 

Господ. Чрез това издигане духът на Илия се изявява на първите свидетели, преди да дойде лъчът 

на Учителя. 

59 Светлината на Илия го подготвя, просветлява го и му дава категоричност пред 

присъстващите, която свидетелства и казва: "Аз съм пророк Илия, този от преображението на 

планината Тавор." 

Той говореше за съда, за назначенията и за смъртта, а присъстващите бяха истински разтърсени 

и това разтърсване беше от вяра, доверие и преданост към Господ. 

Но след като Илия подготвил този път на новото проявление, за да навлезе присъствието на 

Отца в Третата епоха, след като подготвил този път, за да дойде Господ в този свят с човешко 

посредничество, той подготвил слуха, сърцето и цялото същество на човека, за да чуе с внимание 

словото на Светия Дух. 

Илия оставаше духовно присъстващ сред човечеството, за да събуди всички заспали, да очисти 

всички омърсени, да обгърне с огъня на Духа си всички изстинали, да прокара пътеки, пътища и 

маршрути, които да отведат всички души към пътя на истината. Защото Илия не работи само сред 

този народ, неговият дух обхваща цялото човечество в борбата му. 

Когато той се изявява чрез Роке Рохас, портите на Третото време се отварят за света. Защото 

това е времето, когато 144 000 духове постепенно се въплъщават. 

60 Роке Рохас е първият маркиран. Говорих му от дух на дух и му казах: Наистина, големи 

множества ще се съберат около словото ми, за да се подкрепят. Но тъй като те все още са незрели, 

Аз ще трябва да разкривам словото Си и делата Си чрез носители на глас. Ще трябва да маркирам 

физическите им чела с триъгълник, за да разберат, че принадлежат към 144 000 души, че 
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принадлежат към онези, които вече обявих във Втората епоха чрез друг пророк, за да изпълнят 

една трудна и велика мисия сред човечеството в този момент ─ мисия на изкупление, 

одухотворяване и издигане. 

61 Чрез Роке Рохас ви дадох да разберете, че се намирате във времето на Шестия печат, че 

книгата се отваря за вас в шестата си глава, в шестата си част. Тази книга със седем печата е 

очакваната история на съществуването на човечеството, тъй като само Бог може да запише 

историята на човечеството, преди то да я преживее. И тъй като тази книга беше затворена в тайна, 

само една ръка можеше да я отвори, свята и чиста ръка, съвършена ръка, за да може съдържанието 

ѝ да се разкрие на човечеството, и тази ръка беше ръката на Агнеца, ръката на Самия Бог, Когото 

вие опознахте чрез Неговото наставление и жертвена смърт през Втората епоха ─ възвишена 

жертва на любовта ─. Той беше единственият достоен да отвори тази книга. Защото нямаше дух 

нито на земята, нито на небето, нито в пространството на творението, нито в който и да е свят, 

който да е достоен да отвори книгата и да разкрие съдържанието ѝ на душите. 

62 Чрез това откровение ви казах, че принадлежите към шестия печат. Но вие сте 

принадлежали и към предишните пет и трябва да преминете през седмия, докато влезете във 

вечността. 

63 Седемте печата са вашият живот, вашата история, вашите борби, вашите победи и 

поражения, вашите страдания, битки и накрая вашето изкупление, изпълнено със слава, с 

хвалебствия, с духовни празници отдясно на вашия Господ, много близо до Него. Но сред Моя 

народ е имало обърквания и след тези обърквания не съм намерил истинската подготовка в моите 

гласоподаватели, така че Аз като Учител да мога да ви освободя от тях като Светия Дух. 

64 Илия не е разпечатал седемте печата, нито пък ги е поставил във вашия народ. Роке Рохас 

не е разгадал Седемте печата. Книгата на седемте печата, която аз сам разпечатах. Единствено Бог 

може да разкрие на Своите деца поверителните неща, тайните на Себе Си. Светият Дух ви разкри 

велики уроци чрез Моите пророци и апостоли. Но само вашият Господ е този, който може да 

отвори сърцето Си, за да съзерцавате вътрешността Му. Пророците са ви говорили образно, но 

Отец е донесъл за вас реализацията и изпълнението на пророчествата. 

65 Вие вече знаете, че Аз съм бил с вас през цялото време и съм придал блясък на вашите 

примитивни оръжия, на вашите оригинални оръжия, за да можете да победите злото, което е 

съществувало преди вас, за да можете винаги да давате достъп на добрите вдъхновения, за да 

можете с молитвата и добродетелта си винаги да привличате добрите излъчвания на Духовния свят 

на Светлината ─ така че в сънищата си, в работата си, в изпитанията или критичните моменти, 

никога не попадайте в мрежите на изкушението, което винаги ви е застигало, което винаги ви е 

обещавало пътя на злото, пълен с удоволствия и преходни богатства, лъжливи светлини, знания и 

почести, които са днес и няма да бъдат утре, но ще оставят голяма горчивина. 

66 Вие вече знаете, че винаги сте имали пастир, който е подготвял пътя за вас и винаги ви е 

следвал: Илия. И когато Ми кажете: "Учителю, в тези последни времена ни липсват големи 

примери за подражание, за да следваме Твоята пътека", Учителят ви отговаря: "Вземете Роке Рохас 

като добър пример за подражание! Той е образът на Илия, бдял е над вас като пастир, посветил е 

живота си в служба на Мен и в него е имало чистота, възвишеност и любов, защото е останал верен 

на мисията, която съм му дал като добър пратеник от отвъдното. 

67 Роке Рохас не е издал закона, нито пък го е предал на човечеството. Той беше само 

говорител на Отца, така че чрез неговия интелект и неговите устни законът на Отца да достигне с 

думи до сърцата на хората. Като носител на глас той успя да се предаде в Моите ръце, успя да се 

вдъхнови и да се възхити в Мен, като Илия говори чрез неговото посредничество, за да даде 

първите хлябове, първите капки вино, първите храни на онези първи участници, които седнаха на 

трапезата на Господа в Третата епоха. 

Като водач той ви водеше по пътя на истината, за да не се препънете, като внимаваше да не 

изпаднете във фанатизъм или идолопоклонничество ─ внимаваше да не объркате спиритизма с 

материалистичните науки, които говорят за "духа", но не учат всички мои деца ─ не в секти или 

църкви ─ на милосърдие и ви дават чисто слово. 
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Като ясновидец той можеше да Ме види и да даде вярно свидетелство на онези, които го 

слушаха, за да укрепнат във вярата си, и свидетелството му винаги е било вярно. 

68 Но след Роке Рохас сте имали други модели за подражание ─ ако не перфектни, то такива, 

които оставят семе в сърцата ви. Нека ви насърчава добрият пример на вашите братя, които вървят 

напред. Не ги преценявайте обаче със строгата преценка на съвършен съдия, защото тогава няма да 

можете да откриете в тях съвършенството, което търсите. Но ако потърсите вярност в някой от 

братята и сестрите си, ще я откриете ─ ще откриете и смелост, и ревност, и себеотрицание, и 

жертвоготовност. 

69 От всички добродетели, които ще откриете в братята и сестрите си, само един атом, една 

частица. Но все пак това е нещо, защото е семето, което сея в сърцата на моите ученици, тъй като 

всички вие сте такива. Но ако искате да намерите съвършенство, потърсете го в Моето Слово. 

Защото в Моето Слово е Учителят и Той ви казва без гордост: Той е наистина съвършен! 

70 Моята проява, която ви давам от 1866 г. насам, скоро ще приключи. Но когато Учителят 

вече не говори чрез човешкия ум, когато това проявление приключи за Мен и за вас, какво ще 

прави Илия тогава? 

71 Вече ви казах, че след като сте Ме имали чрез човека, ще Ме имате дух в дух. Ще бъде ли 

причастието ви пълно в деня след моето заминаване? Дали народът на Израел ще започне да 

получава велики вдъхновения и съвършено общуване с моя Божествен Дух още от първия ден след 

моето заминаване? Вече ви казвам: Не. В тези бележки вече ви обявих и заповядах време за 

размисъл и подготовка. Защото предварително ви посочвам със сигурност, че в това време на 

размисъл и подготовка Илия ще бъде с вас, но той ще бъде духовен. Духовното видение на 

ясновидците ще свидетелства и сърцата ви ще усетят неговото присъствие, сърдечност, 

пророчество и насърчение. 

72 След като моят народ бъде подготвен, Учителят ще дойде на своя "облак", на този духовен и 

универсален облак, за да разговаря с всички, които са наистина подготвени, да помогне на онези, 

които не са, и да събуди онези, които може би са далеч от тези учения. Тогава ще имам достъп не 

само до вас, не само до този просветен народ, но и ще намеря отворени врати за моя духовен 

диалог. Наистина, по цялото земно кълбо хората вече Ме очакват. 

Не всички ще бъдат подготвени, както ви казах, но това ще бъдат верните, непоколебимите, 

които са изстрадали много и са се обърнали, а също и тези, които са спазили подготовката си ─ там 

те Ме очакват. Виждам ги и няма да ги разочаровам. Аз ще бъда с тях в дух и истина. 

73 Ясновидци и пророци ще се появят по целия свят, ще се изявяват от дух на дух. Мъже и 

жени от различни възрасти и националности ще разкажат за велики вдъхновения. Това време вече е 

близо, о, хора. Затова ви държа будни, обучавам ви и ви наставлявам, за да не паднете в изкушение 

или в заблуда. Защото в идните времена сред това човечество ще се появят големи отклонения. 

74 Одухотворяването, което е моето собствено царство, се приближава с огромни крачки, 

точно както ветровете, които идват от север, събарят всичко, огъват всички дървета, карат всички 

гори да треперят, блъскат по вратите и блъскат лицата на всички същества. По същия начин 

спиритизмът също ще дойде като буря от светлина и любов ─ буря, която ще помете и разруши 

всичко. Но това ще се случи в сърцата на хората, в сърцата на всички институции, в лоното на 

всички нации и раси. Това е моето царство, царството на Светия Дух, царството на духовното 

извисяване, на мира и на любовта. 

75 Тогава наистина ще видите как човечеството, от човек на човек, от сърце на сърце, се 

пробужда, влиза в храма, в светилището, в истинската Църква на Светия Дух, която е Вселенското 

дело, която е Законът на Бога, Закон на справедливостта и любовта. Но ще видите, че хората са 

объркани от спиритизма ─ независимо дали го търсят, дали го преследват, или се радват, че са го 

открили. 

Ще видите как хората изпадат в духовно объркване, в голям фанатизъм. Защото, за да може 

едно учение наистина да пусне корени в сърцето на човека, то първо трябва да е като паша на 

фанатизма и идолопоклонничеството на човечеството. 

Духовният фанатизъм на хората ще бъде много голям през Третата епоха. Те ще искат да му се 

посветят с такава сила, че ще пренебрегнат самия обществен живот, телата си, много земни закони, 
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за да се посветят изцяло само на духовното - да мислят, мечтаят, живеят и да забравят земното само 

заради съществуването на душата. Но тогава самите закони, присъщи на материалното, които имат 

принцип на справедливост в духовното, ще се посветят на задачата да ги разтърсят, да ги 

преследват, да ги изобличават и поправят. 

76 И вие, като ученици на това Дело, като 144 000 белязани, като Духовния Израел, който е 

бил обучаван от Отец през вековете, ще имате голямото задължение да тръгнете с вашата велика 

духовна книга на мъдростта, с вашето знаме на мира, единството и добрата воля, с вашите оръжия 

на правдата, с вашите дарби на откровение, на пророчество, на интуиция, на тълкуване, на 

изучаване на Моето Слово, за да кажете на човечеството: "Това е Делото на Отец! Това е 

истинският спиритизъм и това е правилният начин да го практикувате! Това е поклонението, 

службата, която Отец е преподал като Светия Дух!" 

77 Тогава там ще бъдат безкрайните ви полета, там ще бъде работата, която ви очаква. Там 

денят ще бъде без нощ, работата - без умора, а битката - без смърт. Там ще бъде празникът за 

вашата душа, празникът на любовта и изкуплението, празникът на битката! 

Колкото по-голяма е работата ви, толкова по-голяма ще бъде радостта ви и ще преминете от 

този живот в другия, носейки в душата си реколтата от изпълнената мисия като най-доброто 

доказателство, че сте принадлежали към верните на Господ ─ към душите, които са дошли на този 

свят само за да сеят мир и любов. 

От Високото отвъд ще видите борбата на този свят. Оттам ще видите как семената на 

светлината и любовта проникват навсякъде, ще видите как всичко се преобразява, ще видите как 

всички принципи на човечеството се разклащат из основи и ще очаквате смирено и покорно 

заповедите на Отеца да дойдете, да се върнете в света, както е волята на Отец. 

Тези от вас, които не са завършили работата си, които не са я завършили, ще трябва да дойдат 

отново, а други ще трябва да отидат в други светове, в лоното на други обединения на души. Но 

това не бива да ви натъжава ─ не мислете за вечен покой в лоното на Бога. 

78 Вашата "плът" мисли за почивка, защото е слаба. Но за душата почивката би била най-

лошото наказание, защото най-добрата награда за душата е активността, работата, борбата, защото 

тя прославя своя Отец, като взема за пример своя Бог, който никога не почива, не спи и не се 

уморява. В душата, която е в пълно развитие, няма умора - нито нощ, нито глад, нито жажда. 

79 Достатъчно е смъртта да събуди душата ти във Висшата отвъдност и тя вече разбира всичко 

от този момент, вместо да се обърква, и Ми казва: "Отче Мой, днес крилата Ми се разтварят, за да 

поемат безкрайността, и днес мога да разбера всичко чрез светлината, която си Ми дал винаги. 

Покажи ми Моята задача, Моята мисия." Не знаете ли дали вие, които днес се чувствате 

незначителни, ще отидете в други светове, за да се появите там като велики души, като пророци, 

като учители, вдъхновени от прекрасните произведения на Вселената? 

80 Вие не знаете, но Отец ви казва много добре, че работата ви няма да свърши със смъртта, че 

пътят ви няма да приключи, когато пристигнете духовно при Мен, че все още ви предстои много да 

видите и преживеете, много да научите и да направите. 

81 Вие чувате това Мое Слово на Земята чрез човешкия интелект, а на по-високи нива на 

живот от вашето, обитателите на същите, други души, също го чуват, както го чуват и духовете на 

други, още по-високи нива на живот, които са у дома си там. Защото този "концерт", който Отецът 

провежда в Третото време с Духовете на Светлината, е универсален. 

Казах го: Моят Лъч е универсален, Моето Слово и Моята Духовна Същност (съдържаща се в 

него) също са универсални и дори на най-високото ниво, до което са достигнали духовете, те Ме 

чуват. В момента Ме чувате в тази проява по най-несъвършения начин, а именно чрез човека. 

82 Ето защо сега ви подготвям за по-висши прокламации, така че когато навлезете в духовното 

и напуснете напълно тази земя, да можете да се обедините с нов етап от живота, за да чуете 

"концерта", който Отец изпълнява заедно с вашия дух. 

Днес вие все още сте в материята и освежавате сърцето и духа си с тази дума, а онези същества, 

които са ви принадлежали на земята, които все още наричате баща, съпруг, съпруга, брат, дете, 

роднина или приятел, са на други етапи от живота и чуват същата дума, но за тях нейното значение, 
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нейната същност е друга, въпреки че се радват на същото щастие, същото освежаване, същото 

насърчение и същия хляб. 

83 Този концерт ─ Учителят ви пита ─ не е ли прекрасен? Не се ли радва душата ви, не се ли 

радва душата ви при мисълта, че това, което получавате тук като духовна храна, е и причината за 

радост и духовен живот в телата на други светове ─ в други светове, където живеят същества, 

които обичате ─ същества, които сте познавали и които чрез спиритизма са толкова близо и 

същевременно толкова далеч от вас? 

84 Така ви подготвям пълни със светлина, о, Мои ученици, така ви утешавам и ви карам да 

видите безкрайните хоризонти, които Моето дело ви разкрива, за да можете да донесете това 

послание на надежда и светлина на цялото човечество, за да можете да ги накарате да осъзнаят 

истинския смисъл на човешкия и духовния живот. 

Въпреки това не носете моите учения само в Словото, а и чрез работата. Защото искам да се 

посветите изцяло на практикуването на моето учение и така да станете добри духовници, които 

"знаят как да дадат на света това, което е от света, и на Бога това, което е от Бога". Това, което се 

полага на тялото ви, трябва да му се дава със справедливост, милост и любов, а това, което се 

полага на душата ви, трябва да ѝ се дава с любов и милост. Ще имате време за земните си 

задължения, както и време за духовните си упражнения, за духовните начини на действие и за 

тяхното разгръщане. 

85 По този начин всеки знак, всяка следа от фанатизъм, идолопоклонство, материализъм и 

дори суеверие ще падне от душата ви и ще бъде отстранен от сърцето ви, а практикувайки 

спиритизъм с тази чистота, с тази искреност, с тази простота и възвишеност, ще дадете на 

човечеството истински пример за това какво трябва да бъде поклонението, което Отецът очаква от 

вас в Третата епоха. 

86 Бъдете силни ─ не само за да бъдете ученици, но и майстори на това дело, изпълнени с 

лечебна сила, обсипани с дарове. Открийте всички тези сили в собствената си гръд, в невидимия 

ковчег, който съм поставил в сърцето на всеки от вас. 

87 Влезте в себе си и ще намерите там светилището, ковчега на завета. Ще откриете извор, 

извор на благодати и благословения. 

Няма безпомощна душа, никой не е лишен от наследство. С оглед на моята божествена милост в 

цялата вселена няма човек, който да може да се нарече беден, изгонен от баща си; няма човек, 

който да може да се нарече изгонен от земите на Господа. 

Онези, които се чувстват лишени от наследство, го правят, защото не са открили в себе си 

даровете на благодатта или защото просто са изгубили пътя си в греха, защото са заслепени или 

защото се чувстват недостойни. 

Винаги трябва да откривате тези дарове на благодатта в себе си; тогава ще изпитате, че никога 

няма да ви липсва Моето присъствие, че винаги ще има "хляб", "лечебен балсам", "оръжия", 

"ключове" и всичко, от което се нуждаете, защото сте наследници на Моето царство и Моята слава. 

88 Това е Моето слово, което записвам в съвестта ви в този ден на благодатта. 

89 Внимавайте и се молете, народе. Защото както семето на възстановяването, семето на 

изкуплението е много близо сред вас и човечеството, така и семето, което плевелите 

разпространяват, покълва в голяма степен в сърцата на моите многообичани деца! 

90 Гледайте и се молете, защото сърпът наближава! Сърпът не е в ръката на човека ─ той е в 

Моята. 

91 Ще позволя на човешката ръка да носи разрушение, смърт и война, но само до определена 

граница. Отвъд тази граница няма да могат да преминат несправедливостта, покварата, заблудата и 

стремежът към власт на човека. 

Тогава ще дойде сърпът ми и ще отсече с мъдрост това, което моята воля определя. Защото 

моят сърп е живот, любов и истинска справедливост. Но вие, хора, гледайте и се молете! 

92 Така искам да те виждам и в силата на твоята молитва намерих причина да ти простя. 

Благодарение на твоето застъпничество ще почувствам, че сърцето Ми е развълнувано, за да 

задържа Моето правосъдие. Във вашите молби ще намеря балсам за плачещите. В твоето 

извисяване на душата аз също ще намеря причина да спра разрушенията, които хората извършват. 
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93 Затова искам от теб да се застъпваш, да се молиш, да прощаваш и да обичаш, о, Израел! 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 346 
1 Давам ти словото си, за да изглади сърцето ти, да накара духа ти да почувства Моя мир. 

2 Аз съм светлината и животът и всеки, който идва при Мен, получава нещо от тази благодат. 

Като Отец Аз страдам, когато губите духовни блага, когато подхранвате материалистични 

наклонности поради свободната си воля и по този начин си навличате болка. Ако страдаш и 

плачеш, то е заради собственото ти безбожие. Но Аз премахвам тъмнината от теб и почиствам пътя 

ти от тръни и камъни, за да можеш да търсиш Моя път, да забравиш миналото си и да гледаш само 

към бъдещето си. 

3 Винаги ще бъда с теб, ще бъда добър съветник и верен спътник и ще ти говоря чрез съвестта 

ти, за да не изпаднеш в изкушение. 

4 Вие сте като растение, за което Отец се грижи. Като добър градинар аз съм сред вас, 

изтръгвам копривата и премахвам гризача. Аз подхранвам душата ти, за да бъде в хармония с Мен. 

5 Вие сте отхвърлени, на които показвам спасителната лодка, за да не загинете във вълните на 

развълнуваното море. Ходете по водата, както казах на Петър, но не Ми казвайте, както той: 

"Учителю, спаси ни, потъваме." Когато вярата заедно с любовта образуват една сила, ще изпитате 

голяма сила в душата си и дори тялото ви ще може да върви по вода, защото силата на вашия Отец 

ще ви поддържа. Никога обаче нямайте намерение да подлагате на изпитание своя Господ. 

6 Блажен е онзи, който угоди на Отца с делата си, защото Аз го възнаграждавам мълчаливо, 

като му давам многократно повече от това, което той е дал. 

7 Голям е броят на нуждаещите се, на слепите, на обърканите. Но Аз, като Отец, се 

приближавам към тях, за да им даря Своята милост. 

8 Тази проява ще бъде с вас до 1950 г. и ще остане записана в сърцата ви. Но докато дойде 

това време, Аз ви напътствам, за да се приближите до Мен. Аз ви научих, защото настъпи Третото 

време и в него вие чухте гласа на Небесната тръба, който събуди душата ви. 

Някои от вас Ме питат: "Отче, защо дойдох отново да живея на земята?" И Отец ви отговаря: За 

да може душата ти да възвърне изгубената си чистота. Но истина ви казвам: Блажен е онзи, който 

се е поправил, защото той ще бъде в Моето царство, защото ще се е пречистил и ще е изпълнил 

мисията си. 

9 Вие представлявате част от Избрания народ на Израел, на който дадох дреха от светлина, за 

да можете утре да тръгнете като учители, като водачи на човечеството. В този момент призовавам 

всички Мои деца и всеки, който е с Мен и Ме обича, ще тръгне да се бори и да работи. 

10 Изкушението все още ви заобикаля, но ще дойде времето, което ви съобщих, в което 

изкушението ще бъде вързано, така че по пътищата ви ще ви води само светлината. 

11 Намира се в период на борба и работа, в който трябва да се пречистите и да изчистите 

миналото си. Защото не на вашата "плът" поверих наследството, а на вашата душа, която излезе от 

Мен. 

12 Аз трябва да пречистя душата, да я очистя, за да може тя да се върне обратно при Мен, да се 

слее с Моя Божествен Дух за цяла вечност, за да се наслаждава на Моето Небесно царство. 

13 Възлюбени деца, вие, които сте дошли в малък брой, наистина ви казвам: Моят 

проницателен поглед открива навсякъде Моите избраници, които чувстват в духа си, че сега е 

времето на Моето присъствие. Те не са чували словото Ми, както вие, но в духа си чуват глас, 

който им казва, че отново съм сред човечеството, че съм дошъл духовно "на облак". На едни ще 

дам да Ме видят с очите на духа, на други - с помощта на интуицията, а на останалите ще направя 

така, че Моята любов да се усеща силно, за да могат да почувстват присъствието на Моя Дух. 

14 В момента чукам на вратите на човешките сърца. Някои от тях посрещам подготвени, други 

заспали, защото са останали в различните секти и религии и са се отклонили от пътя за кратко 

време. Но е дошло времето, когато Моята силна камбана ще ги призове, за да могат всички да 

дойдат при Мен, да получат възкресението на душата си и да се обединят, за да почувстват Моя 

мир на земята и да достигнат Обетованата земя. 

Притча 
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15 Един велик владетел, изпълнен с добродетел и власт, се намирал на висок трон, а в сферата 

на властта му го заобикаляли огромни тълпи - милиони и милиони същества. Но нито една от тези 

тълпи не можеше да се доближи до владетеля, можеха да го видят само отдалеч. Но в сърцата си те 

копнееха да се приближат, да бъдат съвсем близо до него. 

Изведнъж една врата се отворила и в нея се появило кървящо агне и надпис, който гласял: "Тук 

е светлината, тук е отворената врата за всеки, който иска да влезе ─ за всеки, който има добродетел 

в сърцето си. Елате, елате близо!" 

Видя се сияйна светлина и тълпите се отправиха към вратата, изпълнени с радост. Някои 

пристигнаха и влязоха в сградата. Но не всички стигнаха дотам, защото по пътя си се натъкнаха на 

бодлив жив плет и не можаха да продължат. Други се сблъскват с големи пречки, които им пречат 

да влязат през тази врата. 

     Но този Владетел, този Всемогъщ Господ, погледна отвисоко към множествата и им каза: 

"Влезте, влезте, защото Агнецът проля най-чистата си кръв, за да ви покаже пътя, по който всички 

ще дойдете в Моето царство." 

16 Благословени деца: С възвишената Си любов дадох свобода на душата ви и ви освободих от 

веригите на греха. Чрез Моята най-скъпоценна Кръв Аз ви дадох възможност душата ви да заслужи 

своята награда и да се издигне, докато достигне Моето Царство.  

Край на притчата 

17 Разбирате ли Ме, хора? Този владетел е вашият вечен Отец, Великият Йехова. Вратата, 

която се отваря, е Исус, вашият Учител, жертвеният Агнец, който дойде на света, за да ви спаси, и 

който проля кръвта си до последната капка, за да даде светлина и възкресение на душите ви. 

18 В настоящето време отново ви поверих физическо покривало, за да можете да се поправите, 

да се отвърнете от греха и всички склонности на света, за да можете стъпка по стъпка да се 

изкачите на планината, където ви очаквам с отворени обятия. 

19 Научих ви как да се издигате в молитва, за да се отървете от греха и да отхвърлите 

изкушението. Защото е писано: Вече няма да има смърт на душата, защото Аз съм Пътят и 

Животът, и ще дойде време, когато ще ви напомня: "Къде е, смърт, твоята сила? Къде е, о, гробове, 

твоята победа?" Защото в действителност грехът е причина за смъртта и Аз премахвам греха в този 

момент чрез светлината на Моя Свети Дух. 

20 Ще дойде време, когато ще видите реколтата от това, което малко по малко сеете сред 

човечеството. В ръцете ви поверих оръдията, за да обработвате нивите и да храните човечеството с 

добрите им плодове. 

21 Аз обработвам сърцето ти с финото длето на Моето Слово и те просветлявам със светлината 

на Светия Дух. Аз съм най-добрият Учител и съм дошъл да ви дам наставления, да ви простя, да ви 

насоча по пътя на истината, а също така като най-добрия Лекар съм сред вас, за да излекувам 

душата ви от проказата и да я освободя от болката. 

22 Давам ви Моето учение, за да го прилагате, за да носите любовта и чистотата в сърцето си, и 

въпреки че изкушението се приближава до вас, то не намира място във вас, защото Аз ви правя 

силни чрез Моята светлина и чрез Моята любов, така че да отхвърлите всяка слабост. 

23 Блажен народ: Помислете за света с неговите войни, докато той изпразва чашата на 

страданието. И все пак от всичко това ви предпазих, не го приписвайте на случайността, 

благословени хора. Вие сте надарените хора, за да се подготвите със Словото Ми да го покажете на 

света, защото това е Моята воля. 

24 Вие сте Моят инструмент, избрани хора на Израел, на вашите ръце поверих Моята сила и 

Моята светлина, за да разпръснете мрака на човечеството. 

25 Благодарение на послушанието и изпълнението на мисията си ще се почувствате духовно 

преобразени и обединени с духовните войнства, така че да продължите да бъдете Мои слуги в 

онази висока отвъдност и никога повече да не се отделяте от Мен. 

26 Поверих ви това време, за да се подготвите, за да се обновите и да изкачите планината 

стъпка по стъпка. 
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27 Истина ви казвам, Моята любов и светлината на Светия Дух се изляха върху цялото 

човечество. И все пак войните изненадват народите, както видя моят апостол Йоан през Втората 

епоха. тези страдания ли съм ти приготвил? Смърт ли съм? Не, деца Мои, Аз съм Живот и съм дал 

Живот на всички Мои деца. 

28 Във всяко прераждане, което съм поверявал на душата ви, винаги съм ви отправял призив 

към истинския живот. Но тази светлина не е само за вас, Избрания народ на Израел, защото вие сте 

представител на цялото човечество. 

29 Говоря на духа ви, чукам на вратите на сърцата ви и се усещам чрез съвестта, за да 

осъзнаете отговорността, която тежи на духа ви. 

30 Аз съм очертал един-единствен път за вас, защото Аз съм един Бог и един Закон и във 

всички времена съм предавал едно и също Учение, за да може душата да изпълнява Моята воля. 

31 С любящи думи ви съобщавам, че не сте успели да изпълните мисията си. Защото виждам, 

че човечеството се е заблудило и в своята слепота и материализъм се е оставило да бъде заблудено 

от човека и затова сякаш е сложило тъмна превръзка на душата си и се е лишило от Моята 

благодат. 

32 Осъзнайте, хора мои, в колко много грешки е попаднало човечеството. Поради 

невежеството си то Ме търси в своя материализъм и сърцето му се покланя на фалшиви богове. 

Затова тя не е почувствала присъствието Ми духовно. Децата Ми се наслаждават на красиви думи 

и вярват, че вървят по пътя на светлината и истината, без да разпознават Духа Ми в този момент 

като спасителна звезда, която изпраща светлината си от безкрайността. 

33 Теб избрах от света и въпреки че си необразован и незначителен, чрез твоето 

посредничество Аз изразих Моето Слово, за да обясня на света Моята Истина чрез светлината на 

Светия Дух, така че това човечество да не изпада повече в заблуда и неговият дух да има живот на 

благодат, да Ме почувства в сърцето си и да се одухотвори. 

34 Аз ви избрах, за да ви направя притежатели на Моята благодат и да тръгнете, щом Ме 

разберете, да спасявате ближните си от гибел, да спасявате корабокрушенците от морето, богато на 

зло, да освобождавате робите на изкушението. 

35 В Третото време Аз пускам призива към всички еднакво, за да могат всички Мои овце да се 

върнат на преградата. 

36 Аз спасявам душата от мрака и я събуждам от съня ѝ, защото ви създадох и много ви 

обичам, а през Втората епоха от любов към човечеството пролях Кръвта си за вашето спасение. 

37 Показах ви много духовни ползи, за да се подготвите и да станете войници на моето 

Божествено дело. Поверих ви посланията си под формата на откровение и чрез интуиция, за да 

можете да разберете волята ми. 

38 Казвал съм ти, възлюбен Израел, че ще дойде време, когато ще се появят лоши говорители, 

които ще дадат достъп на фалшивия Исус и в материалния си стремеж ще заблудят и ще кажат, че 

чрез тях говори Учителят. Ще се появят фалшиви "лидери" и фалшиви "пророци", фалшиви 

"войници", които ще се опитат да ви отклонят от пътя на светлината и истината със своите думи и 

материални стремежи. 

39 Предупредих ви. Помнете, че ви казвах всяка година: Подгответе се, възлюбени хора, 

възползвайте се от Моето присъствие и трупайте в сърцето си Моето слово, за да може утре то да 

ви бъде опора и така времето да не ви застигне неподготвени. 

40 Поверих ви последните три години, за да можете да се съвземете и да се подготвите като 

пример за гласоподавателите, за да могат те да ви разпознаят като истински войници и истински 

ученици на Божествения Учител. Но тази благодат много от вас са задържали и не са я забелязали. 

Казах на Израил: Погледни човечеството, как се е обвило в мрака си, във фанатизма и 

идолопоклонството си, и поради тази причина в сърцето му се е пробудило желанието за власт, 

алчността, самоизтъкването, което го прави горделиво, и всичко това е отвратително в Моите 

проницателни очи! Теб обаче аз просветих, хванах те за ръка, за да тръгнеш да показваш на света 

пътя на светлината. 

41 Още през Втората епоха ви дадох Моето пророчество, за да ви съобщя за изпитанията, 

които ще се случат. Казах, че земята ще се разтърси, че силите на природата ще се отприщят, че 



U 346 

63 

язви, плач и смърт ще опустошат пейзажите, че новините за война ще изпълнят със страх сърцата 

на хората. 

42 Аз съм Този, Който се представя като светлина пред човечеството ─ Аз съм Този, Който 

дава насока на душата и й поверява Моята сила и Моята любов, за да може тя да властва над тялото 

и то да изпълнява Моята воля. 

43 Моето правосъдие ще спре войнствения стремеж на човечеството и хората ще се обичат 

помежду си. Няма да има повече егоизъм, самонадеяност или неразбиране. Всички ще се 

управляват в съответствие с Божествения закон, всички ще се подчиняват на волята на Създателя. 

На земята ще има мир и народите вече няма да се вдигат на война един срещу друг. Науката също 

ще Ме разпознае. Всички ще тръгнат по един и същ път, ще имат една и съща цел и в този свят ще 

има морал, милосърдие и истинска хармония. 

44 Вие, възлюбени хора, сте тези, които ще почистите пътищата и ще ги направите проходими. 

Защото след теб ще дойдат големи тълпи и тези тълпи Аз ще въоръжа със словото Си. 

45 Колко е часът, Израел? Вие не знаете, но Аз ви казвам: вдигнете се на битка, за да може 

човечеството да получи Моя мир и Моята любов и да остане защитено от Моята божествена 

милост. 

46 Много кратък е периодът от време, в който все още ще разполагате с Моето Слово чрез 

човешката способност за интелект. Някои обаче говорят според своя ум и казват: "Как ще ни 

изостави Отец, като е любов? Той, като Любов, е длъжен да бъде близо до нас, много близо ─ днес, 

тъй като сме в опасност, тъй като все още не сме разбрали Неговите наставления, тъй като все още 

не сме събрали в себе си многото неща, които Той ни е дал, и все още сме слаби. Той е любящият 

Бог, който не може да ни изостави на безпощадността на изтичащото време. Той е върховната 

Любов, която не може да ни упрекне, когато нарушаваме Неговия закон. Като любов Той не може 

да ни потърси сметка, ако не се подчиним на върховната Му воля. Словото Му ще бъде оттеглено 

само от онези места, където човек не е изпълнил Неговия закон ─ на определени места светлината 

и словото Му ще бъдат оттеглени. Но на местата, където активно работим, Той ще остане с нас." 

Но Учителят ви казва: Знаех, че човешкото неразбиране ще бъде пречка за Моето истинско 

Слово. Но в храма на Светия Дух ще се обединят идеите на всички секти, на всички религиозни 

общности. 

47 От дълго време Учителят е с вас. Подготвих ви, отбелязах ви като мои избраници с моята 

светлина, дадох ви целувката си на мира, за да живеете твърдо и покорно. На този, който се е 

подготвил, е дадено да проникне в тайните на Отца, за да знае, че Моето дело не е тайна. 

48 Не се чувствайте изоставени в света, използвайте милосърдието, мира и утехата, които ви 

нося всеки ден в Моите думи. Искам да знаете как да се ръководите утре и да приемате вибрациите 

на моите мисли. Необходимо е утре, когато вече няма да Ме чувате чрез гласоподавател, да 

прилагате Моите учения и да се научите да приемате Моята светлина духовно. Моят духовен свят 

ще бъде с вас при всяко духовно проявление. 

49 Ако сте подготвени, няма да има препятствия или разстояния, които да ви попречат да 

донесете това послание за светлина и мир на човечеството. Ти ще бъдеш пример за смирение и 

кротост за твоите ближни, чрез теб ще им дам живот и насърчение. Благословени са онези от вас, 

които са остарели в работата си на Моето поле ─ онези от вас, които като младежи са се отвърнали 

от излишествата на света, защото ще се радват на вечна радост. Но не търсете награда в този свят и 

не очаквайте да бъдете похвалени, защото тези суетни неща биха ви лишили от благодатта, която 

съм поверил на душата ви. Уважавайте добрите или лошите идеали на човечеството, но само 

слушайте гласа Ми чрез съвестта си, за да се обедините и да бъдете смирени, за да се докажете, че 

сте достойни за уважението на хората. 

Притча 

50 В един регион имало много нуждаещи се хора. Но един господин, който притежавал големи 

богатства и вещи, изпратил за тях и им посочил деня, в който ще им даде това, което им липсва. 

Когато това време настъпи, нуждаещите се дойдоха при този Господ и му казаха: "Господи, 

побързахме по Твоя призив, сега сме при Теб." 
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Погледът на Господ е изпълнен със състрадание и милост към голотата и бедността на 

нуждаещите се. След това ги попита къде е домът им, за да им изпрати подаръците от любов, които 

ще им даде. Те му казаха: "Господи, ние нямаме дом или подслон. Там, където тъмната нощ ни 

изненадва, ние си почиваме." 

След това всеки Господ им даде щедро от богатството си и им каза: "Ако ви липсва повече от 

този дар на любовта, елате отново, когато имате нужда от него. А сега вървете по пътя си." 

51 По същия начин осиротялата жена и вдовицата дойдоха пред Господа и Той предаде в 

ръцете ѝ дара на любовта. Там дойдоха младежите и девиците с техния плач, без мир и без утеха, и 

този Господ, който виждаше всичко, им даде също така от Своето богатство и покри голотата им с 

мантията Си. Дойдоха старци, чиито сили бяха изчерпани, и Той им даде кураж, мир и 

благополучие. 

52 И единият, и другият напуснаха този град. Но дойде ден, в който Господ, Който им беше 

дал много, пожела да види отново тези множества, за да види дали са знаели как да използват 

богатството, или отново са изпаднали в бедност. Но Господ видя, че те отново изпитват болка. 

Край на притчата 

53 Учителят ви пита: "За кого ви говорих?" А вие Ми отговаряте: "Учителю, от нас." 

54 След 1950 г., когато вече няма да Ме чувате в тази форма, големите изпитания ще бъдат 

сред човечеството. Но вие, възлюбени хора, вярвайте в Моята сила, в Моята любов и в Моята 

милост. Ти ще бъдеш пример за твоите ближни, за да мога чрез твоето посредничество да ги спася 

от гибел. 

55 Човечеството изпразва чашата на страданието си и плачът му стига до Мен. Но като любов 

и милост винаги съм бил с човечеството. Аз съм Отец, но какво да правя пред плача на 

човечеството? Излъчвайте Моята любов и насърчавайте душите по всяко време. 

56 Слабите хора ще страдат повече от това, което получават от света, отколкото от това, което 

е възложено на душата им като задача. Онези, които ви гледат с насмешка и виждат, че сте слаби и 

нарушавате моя закон, ще бъдат и онези, които ви хулят и ви показват, че не изпълнявате моите 

заповеди. 

57 Често съм ви предупреждавал за изкушенията, които ви дебнат, за да ви отклонят от правия 

път. Но вие трябва да бъдете твърди войници в битката и да не отслабвате в изпитанията, нито в 

коварството на злобата. 

58 Малък е броят на Моите хора, които наистина са се подготвили да приемат Моята мъдрост. 

59 Оповестих Себе Си чрез скромните, смирените, интелектуално неграмотните, за да дам на 

света доказателства за Моята сила и Моята мъдрост. 

60 Чрез различни органи на разбиране Аз ви дадох Моето Слово, за да ви поправя и да ви даря 

с Моята любов, Моята светлина, Моята милост, да ви науча на добродетели, така че множеството 

слушатели да се издигнат до живота на благодатта. 

61 Човекът е гладен и жаден за Моята истина, но в сърцето му се крият омраза, плевели, зла 

воля и заблуда, защото различните светогледи са преследвали целта да го залъжат с различно 

учение и различен закон. 

62 Търсете общение с вашия Бог, възлюбени хора, и не се кланяйте на материални предмети, 

нито им се покланяйте, защото никога не съм ви учил на това, нито съм ви донесъл мистицизъм. Аз 

само излях в душите ви Моята светлина и Моята милост, за да не ви пречи материализмът. 

63 Ако наблюдавате и се молите, ако изучавате и проучвате, ще получите много от Мен, когато 

1950 г. приключи. Защото вие сте развити души, на които ще поверя много от Моята милост. Но Аз 

ви казах, че ако поради липса на подготовка не знаете как да свидетелствате за Мен, камъните ще 

говорят и ще свидетелстват за Моето присъствие сред човечеството. 

64 В Словото Си ви обясних това, което не сте разбрали, за да можете да отстраните грешките, 

които сте внесли в Моето дело. Защото как бихте могли да дадете добър пример на ближните си, 

ако преди това не сте се изчистили от предишните си навици? 

65 Простих ти и те украсих, за да можеш по-късно да направиш същото на хората. Поверих ви 

словото си като меч на светлината, за да се вдигнете на битка и да премахнете мрака и фанатизма, 
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проникнали в човешкото сърце. Защото това е като лошо семе, което се е размножило много, и 

затова човечеството се е отклонило от пътя на истината и не е могло да се стреми към 

съвършенство на душата. 

66 Идвам с намерението светът да разпознае грешките си, за да не се отклонява повече от пътя, 

който съм му начертал. По тази пътека няма тръни и каменни отломки, от които краката ви да 

кървят. 

67 Човекът се надига, за да Ме подложи на изпитание, без да осъзнава, че всички вие сте 

подложени на големи изпитания в този момент. Защото светът се гордее с науката и богатството си 

и Ме отрича като свой Цар и Господ. Затова и хората ще отричат, че Аз съм ви се изявил чрез 

човешката способност за разбиране. Но тези, които Ме отричат, ще бъдат измъчвани в душите си с 

любов и милост, за да се събудят и да осъзнаят, че създаденото от тях е преходно и че възвишеният 

и вечен живот е в Мен. 

68 Хора, не оставяйте последните мигове на Моето провъзгласяване чрез гласоподавателите да 

останат неизползвани, защото с Моето Слово ви подготвям да устоите на всички изпитания, за да 

имате оръжията на светлината, с които да се борите срещу заблудата и егоизма на човечеството. 

69 Не се чувствайте слаби или незначителни, защото Аз ви дадох в изобилие с Моята милост, с 

Моите наставления и с Моята любов, за да се издигнете като войници на Третата епоха. 

70 Човешкото сърце ще почувства любовта Ми и ще прослави Божественото Ми име. Като 

Отец Аз не отказвам на никого Своята милост. Ще премахна тъмнината на ослепените, защото 

светлината на Светия Ми Дух разпръсква мрака на света, за да освободи душите, и именно тях съм 

спасявал през всички времена. 

71 Когато се одухотворите, Израел ─ кой тогава ще може да ви върне обратно в пътя? Какъв 

поглед ще имаш тогава в себе си като стрела? Ще виждате само усмивки, радост в сърцата и ръце, 

които се протягат, за да ви прегърнат, и това ще бъде като очаквана награда за вашата борба, така 

че да не изпитвате само болка по пътя на живота си. 

72 Ще ви поверя още много неща в моето учение, така че да бъдете воини, които носят 

оръжието на светлината, меча на любовта и държат високо знамето на вярата, надеждата и 

милосърдието. 

73 Какво все още липсва на теб, Израел? Да се издигнеш, да се обновиш, за да бъдеш ясното 

огледало, в което човечеството може да види своите несъвършенства, обединен в мисли и дела. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 347 
Моят мир да бъде с вас! 

1 На този ден ви приемам и ви благославям. Душата ти е подготвена, внимателна към гласа на 

духа ти, да приеме моите наставления. Аз чета сърцата ви, галя ви и ви давам Моето слово, което 

ще бъде балсам, който ще успокои страданията в живота ви. 

2 Но Аз не само ви утешавам в този момент, но и ви каня да бъдете Мои ученици. Казвам ви: 

Вземи кръста си и Ме последвай! Спомняйте си Моите примери от Втората епоха във всяка своя 

стъпка. Идването ми като човек по това време не беше напразно. 

3 Моето страдание, Моето слово и Моите върховни заповеди са записани в душата ти. Там е 

книгата, която написах в трите времена, там е словото Ми, което дадох чрез всички пратеници, там 

са свидетелствата и делата. Можете да намерите всичко в себе си, ако се научите да прониквате в 

душата си. Вие вече не сте малки деца в духовно отношение, защото сте преминали през пътя и сте 

в зрялост, в кулминацията. 

Вие, които сте чули Моето Слово в първия, втория и третия път ─ как бихте могли да се 

съмнявате в това послание? Как бихте могли да изтриете съобщенията, които оставих написани в 

душите ви, след като ви обещах да се върна ─ след като ви казах: "Ще бъда с вас още един път"? 

Не ви казах обаче по какъв начин, а само ви съобщих и отбелязах времето и събитията, които 

ще говорят за Моето завръщане ─ всичко, което ви предсказах. Сега ви казвам, че ще има големи 

изпитания, за да сте сигурни, че Светият Дух е слязъл върху вашия дух, за да завърши мисията си 

сред човечеството. 

4 Сега е това време! Всички съобщения, дадени от Мен, се сбъднаха. Всички пророчества на 

онези, които са говорили в дух и истина, са се сбъднали. 

5 Тук присъствам, винаги съм с вас, не съм се скрил. През това време, т.е. от Моето 

заминаване през Втората епоха до Моето идване през Третата епоха, Аз винаги съм присъствал на 

човечеството. Моята светлина винаги е греела сред вас, Моята любов е същата, също и Моето 

учение и Моите примери, това е само друга фаза на откровението. 

През това време Аз направих словото Си физически чуваемо, за да ви разбера Себе Си. 

Използвах вашия език, за да можете да разберете Моите предавания, и ето ме тук, хора, пълен с 

любов сред вас, с отворени обятия, и както Отец приема Своя блуден син, така и Аз ви приех. 

Но Аз ще ви направя Мои ученици ─ искам да бъдете свидетели на всички Мои думи и прояви. 

Ще оставя в сърцата ви написан Завета на Третата епоха, скъпоценната книга, съответстваща на 

този период. 

6 Вие чухте словото ми чрез посредничеството на многобройни гласоподаватели. Всеки от 

тях има мисия от Мен в този момент, много важна роля, която трябва да изпълни. Отговорността 

му е много голяма и когато това време на провъзгласяване чрез човешкия мозък приключи, Аз ще 

поискам сметка от всеки един от тези гласоподаватели и те ще трябва да отговарят пред Мен за 

Моите думи, за светлината, която дарих на мозъка им, за да бъде пренесена в думи и предадена 

вярно на хората ─ хората, които Ме обичат, и те ще трябва да отговарят пред Мен. Но и хората ще 

трябва да Ми дадат отчет за всички думи, които са получили, и когато настъпи времето на пълната 

им активност, Аз ще поискам отчет от всички тях. 

7 Днес дойдох при вас като Отец и като Учител, Моят съд над народа на Израел все още не е 

започнал, все още не съм поискал реколтата от вас. Днес все още ви оставям време, но Учителят ви 

казва: използвайте го, за да действате, да изучавате, да вникнете в Моето учение, което е дълбоко, 

така че благодарение на него да Ме обичате и винаги да Ме следвате. 

8 Имам място в Духа Си за всеки от вас. След като спечелите тази висока награда, ще дойдете 

при Мен. Дотогава се сражавайте на земята, а след това се сражавайте по пътя, на който Моята 

воля е да ви изпратя, за да Ми предложите изпълнението на вашата мисия. Помнете, че Аз винаги 

ви придружавам, че Моят поглед ви следва навсякъде, че Моята закрила е неограничена за всеки от 

вас, че вашите болки не остават незабелязани от Мен, че Аз чета в дъното на сърцето ви и знам 

вашето бъдеще. 
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9 И така, хора: обичайте Ме, изучавайте Моето учение, за да разберете всичко, което искам да 

ви кажа и което искам да ви завещая. Аз, като Отец, идвам изпълнен с любов, за да ви дам заповеди 

и нареждания, защото вие сте хората, отговорни за човечеството, които трябва да бъдат учители, 

примери, водачи. Ето защо ви уча ден след ден, ето защо Моето "Слово" не мълчи. Дадох ви много 

време да Ме чуете, за да можете най-накрая да отворите умовете си и да подготвите сърцата си, за 

да Ме разберете. 

10 Във Втората епоха ви говорих само три години. Думата ми беше непрестанна. По онова 

време Аз говорех ден и нощ на учениците ─ на онези, които се приближаваха да Ме чуят. Аз живях 

с теб, ти видя всичките Ми дела. Вие бяхте свидетели на Моето раждане, бяхте свидетели на 

израстването Ми като човек. Аз не се скрих от вас, исках да се знае за всичките Ми дела, но вие Ме 

съдихте, хора, без да сте съдии. Ти си съдил детството Ми, младостта Ми, съдил си страстта Ми и 

въпреки че си Мое създание, понякога си Ме преценявал погрешно. Въпреки че си част от Мен 

самия, че си Мое дете, ти си осъдил Моите действия като баща. 

11 Аз съм любов и прошка. Погледнах състрадателно към вашата присъда и ви казах: един ден, 

след дълги изпитания, големи преживявания в живота ви, ще познаете любовта, с която Исус 

обсипа човечеството ─ Неговите закони, Неговата милост, и никога повече няма да се отклоните от 

пътя, който Той е определил пред вас. Ще оплаквате миналото си и ще Ме молите за възможности 

да поправите всичките си прегрешения, да следвате Моите указания и доброволно ще станете Мои 

служители. 

Но аз не искам да ви виждам като слуги. ─ Искам винаги да бъдете Мои деца, Мои ученици, 

защото Аз нямам слуги. Всички вие сте Моите създания, на които съм дал Моите качества, Моята 

сила и Моята благодат. Всички вие ми принадлежите. Дори светът да не Ме признава, той Ми 

принадлежи и Аз имам право да го обичам. 

Човечество, не можеш да Ме спреш да те обичам, но трябва да се бориш да не допускаш 

никакви смущения по пътя си и да търсиш светлината, която ще те отведе до пристанището на 

спасението. 

12 През това време сте се сблъскали с безкрайни изпитания, възлюбени души. Често се 

препъваш, дори "плътта" ти те кара да проливаш сълзи. Но нима духът не е по-силен от плътта? 

Нима не съм ти дал огромна сила да се бориш срещу всички трудности? Не си ли ти част от Моя 

собствен дух? 

Имате силата, мощта и енергията ─ всичко необходимо, за да се борите с всички опасности за 

душата си, с които ще се сблъскате. Предупреждавам ви днес, хора, защото по пътя си ще срещнете 

още по-големи опасности от тези, с които се сблъскахте днес. Но не спирайте по пътя, не 

позволявайте на мисленето си да се обърка. 

13 Обявих ви времето на гоненията, на осъждането на хората с други убеждения. Но вие сте 

мои ученици, вие имате силата и светлината и с нея ще можете да победите всички възгледи за 

света, всички "светлини", които хората ви представят. Първоначално няма да можете да им 

покажете никакви материални книги или материални работи. Ще можете да представите само 

вярата и любовта си, а тези добродетели, които са духовни, те няма да могат да докоснат. Ще 

почувствате в себе си, че велика вяра завладява същността ви, и това също ще ви бъде достатъчно, 

за да издържите. Ще бъдете като неразрушим стълб по пътя на другите. 

14 Дори до вас да достигнат материалистичните възгледи за света, дори хората да искат да ви 

съблазнят чрез науката, вие няма да преклоните шия пред тях. Ще усетите как любовта ми пулсира 

пълноценно в сърцата ви, ще почувствате жив моя закон, който е неумолим, който е неизменен 

през вековете, и ще знаете как да го предадете на поколенията, които ще произлязат от вас. Защото 

ще оставя този народ като учител на другите народи. Ще използвам всеки един от вас като корен на 

голямо дърво, което ще снабдя с клони според Моята воля. Колкото по-големи са добродетелите 

ви, толкова по-голяма ще бъде светлината на онези, които ще следват стъпките ви. 

15 Борете се за близките си, стремете се към вярата на съществата, които съм оставил на 

вашите грижи. Те носят благодат и способности и ще направят крачка напред по пътя на 

одухотворяването. Те ще потвърдят думите ви и след като вече не сте сред тях, ще си спомнят за 

закона, който родителите им са следвали на земята, и ще му бъдат верни. 
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16 Това е историята на народа на Израел ─ този народ, който ще Ме следва вярно, защото Аз 

го нарекох пазител на Моята светлина, на Моята мъдрост. Имате трудна мисия към човечеството, 

няма да можете да се наведете ту на едната, ту на другата страна. 

Вие знаете пътя си ─ знаете, че вашият Отец слезе при вас, като се направи физически чуваем, 

за да ви говори, да ви напътства, тъй като все още не бяхте готови да разговаряте с Мен дух в дух. 

17 Направих проявленията Си осезаеми и словото Си ясно, за да Ме разберете. Но когато това 

време свърши, след тази 1950 г., ще знаете със сигурност пътя, който трябва да следвате. Ще 

разговаряте с Мен и интуицията ви ще ви подскаже как да практикувате Моето учение, как да 

донесете това скъпоценно семе в сърцата, които се нуждаят от него. Няма да пропилеете нито едно 

семе, нито ще го посеете случайно, а ще го поставите там, където земята е подготвена ─ там, 

където интуицията ви подсказва, че това семе ще покълне, и така ще бъдете като сеяч. 

18 По примера на апостолите ще се заемете да посеете семената в сърцата и душите на хората. 

Но книгата, която трябва да представите, ще бъде книгата на собствения ви живот, на собствения 

ви пример, на вярата ви и на доверието ви в Мен. Това ще бъде по-убедително от това, което 

можете да кажете с думи. Затова днес вземете големи решения, за да изпълните мисията, хора. 

19 Ще ви оставя на моето място. Устните на носителите на гласа ще мълчат, но вашите устни 

ще бъдат подготвени, а сърцето ви - вдъхновено. Ще ви водя по този път на безкрайните 

вдъхновения, а утре ще говорите за учения, които все още са ви непознати. 

20 Ще ви позволя да проникнете в най-съкровените части на сърцата, които Ме очакват. Вие 

ще излезете като мои пратеници, за да говорите за свещените откровения с благоговението и 

любовта, с които Ме чухте чрез посредничеството на човешко същество. Устата ти ще бъде 

тренирана, но трябва да внимаваш за думите си, защото устните ти никога няма да излъжат. Ще ви 

наблюдавам от Отвъдното и примерите ви ще останат написани с неизтриваеми букви. 

Да, народе на Израел, стъпка по стъпка ви карам да напредвате по пътя към изпълнението на 

мисията. Всички произведения се нуждаят от определено време, за да бъдат разбрани. Дадох ви 

това време, за да можете да постигнете пълнота, зрялост и да поемете по пътя на одухотворяването. 

21 Аз не отхвърлих от вас предишните ви обичаи изведнъж, а ви накарах малко по малко да се 

откажете от онези, които не Ми бяха приятни. Научих ви да се молите с духа, казах ви как да 

говорите с вашия Отец, като влезете в тишина, медитация и общение с вашия Бог. 

22 Така ще продължите пътя си, хора. Молитвата ще бъде вашата защита, а вярата - вашето 

спасение. В часовете на изпитание моето присъствие ще бъде с вас. Вътрешно ще чуете Моя 

поздрав, както в този момент: "Моят мир да бъде с вас", и тогава ще почувствате увереността, че 

Моята силна ръка е във вашето рамо и че това, което искате да направите в послушание на Моето 

Слово, ще бъде благословено и потвърдено от Мен. 

23 Досега вие сте останали като деца и ученици около мен и аз с любов съм ви учил, спускал 

съм най-любопитните си думи в сърцето ви, за да се подхранвате с тях. Душата се храни с любов, 

няма друга храна за нея. Така че, когато се отдалечите от тази любов, от тази същност, която е в 

моите думи, вие усещате празнотата, сиромашията, нуждата да получите тази ласка. И когато се 

върнеш при Мен, отново запълваш празнотата в сърцето си с тази кристално чиста вода. 

24 Аз напълних този извор докрай, за да не изпитвате жажда, за да сте винаги пълни с благодат 

и вдъхновение, за да живее в сърцето ви любовта на Моя Дух. 

Този източник няма да пресъхне, хора, дори ако Словото ми престане да съществува в тази 

форма. Тогава ще получите моите излъчвания, моите изречения в молитвата си, във възторзите си. 

Тогава няма да използвам чужд език, а ще продължа да ви говоря в духовната форма на изразяване, 

в която съм ви говорил, и колкото по-голяма е подготовката ви, толкова по-високо съдържание на 

ученията ще можете да разберете. 

25 Колко откровения ще ви дам, хора! Всичко, което не е казано с посредничеството на 

човешко същество, ще ви го кажа след това от дух на дух. Но за това трябва да продължите да се 

молите всеотдайно. От молитвата ще достигнете до възторг, а след това, когато душата ви се 

извиси, ще почувствате как Божественият Учител разяснява Словото Си, как ви казва всичко в едно 

изречение, и това изречение, което ви давам, ще разберете, ще разкажете на събратята си и така 

след 1950 г. хората ще могат да продължат да се учат в тази форма. 
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26 Няма да ви оставя да бездействате нито ден. Когато сте подготвени, моето вдъхновение ще 

бъде непрекъснато. Винаги, когато ви намеря подготвени, ще ви разкривам велики учения, които 

засягат душата, и ще ви давам велики пророчества, които ще служат на новите поколения, защото 

ще оставите много учения в писмен вид. 

След 1950 г. ще ти позволя да запишеш тези вдъхновения, за да не се изтрият от слабата памет, 

за да се запазят за всички времена като наследство за човечеството, а огромният глад, който този 

свят Ми представя ─ тази жажда за любов и истина, за разбиране, за духовни откровения, ще бъде 

утолена чрез наставленията, които народът на Израел трябва да донесе като пратеници във всички 

региони, на големите множества. 

27 Дойде времето на всеобхватния съд и всички дела и всички религиозни общности ще бъдат 

съдени от Мен. В душата на човека ще се надигне мъчителен вик, защото всичко фалшиво ще бъде 

разкрито; ще проличи единствено истината. В човечеството ще настъпи пробуждане и тогава 

хората ще Ми кажат: "Отче, дай ни Твоята помощ, дай ни истинска светлина, която да ни води." И 

тази светлина и тази помощ ще бъде учението на Светия Дух, ще бъде учението, което Аз ви дадох 

и което също принадлежи на всички, защото Аз съм Отец на всички. 

28 Духът ми вече вижда сиромашията на хората ─ празнотата, която всеки чувства в сърцето 

си. Виждам как те се опитват да запълнят тази празнота със земни удоволствия и не намират нищо, 

с което да утолят жаждата си. Навсякъде те търсят това облекчение, балсама, и го намират също 

толкова малко. Но когато ─ човечеството се запита ─ и при кого ще намерим този балсам и този 

мир? 

Но Отец ви казва: човечество, Аз ви очаквам; всичко, от което се нуждаете, е в Мен и е във вас, 

но вие не сте знаели как да го потърсите. Вие сте се отклонили по различни пътища и сте търсили 

мир там, където го няма. Търсили сте истинска любов и истинска светлина там, където ги няма. 

Търсете Ме и при Мен ще намерите любовта, която трябва да изпълни сърцето ви, и при Мен ще 

намерите душевен мир, светлина и лечебен балсам. 

Вие вече сте изтощени от търсенето си и не чукате повече на вратите на Моя Дух. Ти си глупав, 

но Аз те очаквам и когато почукаш на вратата Ми, тя ще се отвори бързо и ще те пусне да влезеш. 

Ще ти покажа всички богатства на Царството и ще те утеша за миналите ти страдания, а после ще 

оплачеш пропиляното време, ще оплачеш прегрешенията си и ще Ме помолиш за прошка и нова 

възможност. 

Ще ти дам всичко. Всичко, което поискате от Мен за доброто на вас и на вашите ближни, ще ви 

дам. Моето богатство е безгранично, но то е духовно. Ако Ме помолиш за това съкровище, Аз ще 

ти дам всичко и ще ти кажа: използвай го! Защото всяка от благодатите и даровете, които ви давам, 

е за вечен живот и е за всички. 

29 И така, дойдох в това време, хора, и някои от вас са Ме виждали като пилигрим, който чука 

от врата на врата с народите по света. Някои от тях са отворили врати, други са останали 

затворени. Но Аз ще продължа да чукам, ще изпълня мисията Си на Отец и Учител, ще ви водя 

стъпка по стъпка по Моя път, ще ви дам светлина и всички вие ще се вразумите и ще разберете 

причината за живота си. 

Крайната цел е любовта, изпълнението на Моите закони, и докато не правите това, докато не 

практикувате любов, докато не се подчинявате на Моите заповеди, ще продължавате да се 

заблуждавате. Но аз съм определил граница и тя скоро ще бъде достигната. 

30 След това световно голямо изпитание, което е обявено и от което ще изпиете последните 

капки от чашата на страданието, ще започне възстановяването. Тогава човечеството трябва да се 

покае и да се върне в правия път. То трябва да признае всички свои прегрешения и да Ме намери. 

31 Да, народе израелски, ти, който си свидетел на Моето проявление, който Ме чуваш да 

говоря и съдиш човечеството, ти също Ме слушай внимателно: пази думите Ми, защото си част от 

това човечество. Вие също показахте на Моя Дух празнотата на сърцата си, вие също дойдохте 

жадни и гладни. Утолили сте жаждата си при извора на любовта. Затова помислете за онези, които 

все още не са готови да Ме намерят, защото злото е по-силно в тях. Но един ден това зло ще бъде 

ограничено. 
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32 Човечеството трябва да намери широко поле, за да изпълни Моите закони, да се обнови и да 

живее в мир с Мен. Накарах ги да вървят по всички пътища, защото искам да ги посрещна пълни с 

опит. 

Човекът, Моето дете, дошло на земята по Моята воля, е преминал през хиляди изпитания, които 

измъчват душата му. Но след това, ако вярата му остане твърда ─ колко голяма ще бъде наградата, 

която ще получи! След изпитанията, объркванията и опасностите той ще намери светлината на Моя 

Дух. 

33 Затова, народе Мой, не се страхувай да преминеш през изпитания, не се страхувай да 

влезеш в големи конфликти. В тях няма да загинеш. Ще дам на всички Мои деца оборудване, за да 

се събуди чувствителността им. След изпитанията, опита и плодовете ще ви говоря и ще ви кажа: 

"Вижте колко полезно беше изпитанието, как укрепнахте в него и колко здрави и цялостни сте 

сега! Моята воля не е да загинеш, Моята воля е само да направиш душата си устойчива, да Ме 

обичаш и да Ме познаваш въпреки изпитанията и вихрите." 

34 Има народи, които са преминали през огнени изпитания, горчиви изпитания, но за тях имам 

награда. Всички онези, които са страдали търпеливо и са се уповавали на Мен, ще имат духовен 

мир, ще се издигнат над всички тези страдания и ще свидетелстват за Мен, а народът на Израел ще 

приеме това свидетелство. 

35 Словото Ми засяга всички области. Показах ви всички народи, хора. Като се занимавах с 

вас, ви говорех за страданията им и за тяхното бедствие и ви казвах: Молете се, хора, бъдете 

въздържани, покайте се, за да можете да помогнете на тези народи в техните изпитания. Вие сте 

силни, защото сте влезли в твърда земя. Молете се и се подготвяйте да бъдете опора за другите, за 

да можете да протягате ръка и да давате милост на всеки, който се нуждае от нея. 

Можете да проявявате милост към ближните си, дори и да не ги познавате. Твоят дух, който има 

голяма сила и е облечен в благодат, може да им изпрати онова благо, с което съм те надарил. 

Затова ви моля, хора, преди всичко за любов ─ за любов, за да можете да познаете Мен и себе 

си. Любовта е първоначалният принцип на Моя закон. Любовта е крайната цел на всички дела, на 

това съм ви учил винаги. Любовта, мирът и милосърдието ─ тези добродетели са вътре във вас, 

дори не е нужно да се учите да обичате. 

36 Любовта не се научава, тя се усеща, носи се във вас и вие, както всички същества, сте 

получили всички нейни способности и качества, когато сте били създадени. Затова се потопете в 

себе си, търсете добродетелите, които съм вложил в същността ви, и ги практикувайте в живота си. 

37 Колко щастлив ще бъдеш, Израел, когато успееш да изпълниш мисията си сред 

човечеството, когато успееш да разгърнеш дарбите си и да ги направиш забележими, когато 

посееш и пожънеш плодове, които са приятни и удовлетворяващи моята божественост. 

Времето на пълната активност все още не е настъпило, но то наближава. Това е времето, когато 

ще се изправите пред човечеството и ще трябва да използвате цялата светлина, цялата мъдрост, за 

да бъдат стъпките ви сигурни, а свидетелството ви - вярно. 

38 Така ви подготвям и предупреждавам. Всеки ден, в който имаш Моето Слово, ти чуваш 

предупреждение, съвет от твоя Отец, защото утре ще имаш нужда от него. 

Днес ти си спокоен, защото Ме чуваш. Но ще дойдат периоди на големи борби и Аз искам да 

сте подготвени за тези времена, да сте единни и това единство да ви направи по-силни, така че да 

не остане нито едно уязвимо място, а народът на Израел да се събере около Мен в момента на 

Моето заминаване, за да чуе последните Ми думи, както бащата на земята, заобиколен от всички 

свои деца, дава последните си съвети, а децата очакват последните мигове на този живот ─ и 

обещава да се обичат взаимно и да укрепват в своите добродетели, за да бъдат едно тяло и една 

воля, които ръководят човечеството. 

Така ще ви оставя, хора ─ изпълнени с отговорност, но и с благодат, за да бъдете силни във 

всеки един момент. 

39 Благославям те, Израел. В различните домове, където се събирате, благославям добрите ви 

постъпки. Давам повече чувствителност на сърцата ви и ви казвам: Отстранете всичко, което не е 

съвършено, което не води към Мен ─ отстранете го, за да може в подходящия момент да бъде 

съдено от Мен и народът на Израел да не получи болезнена присъда, нито да види своя Учител да 
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кърви и умира на кръста още веднъж заради своето несъвършенство, а да Го види изпълнен с 

любов да наставлява цялото човечество. 

40 В този ден на благодатта, когато ви укрепвам, когато ви давам Моето Слово, което е храна 

за вас, ви оставям подготвени и предупредени. Това са последните времена на Моето Слово и Аз 

искам да Ме слушате в тях до последния момент, така че това Слово да се запечата в душата ви, да 

ви просветли и да ви направи силни за идните времена. 

41 Това е моят урок за този ден, хора. Молете се за себе си и за народа на Израел, който е 

изправен пред великия съд. Молете се за света, който също е изправен пред голямо изпитание! 

Нека не минава нито един ден, без да повдигнеш душата си и да обмислиш всички тези изпитания. 

Чух молбите ви и ще ги изпълня според волята си. 

42 Бъдете благословени, вие, смирените, които се надявате на Моята милост, които, знаейки, 

че над вас властва по-висша воля от вашата, Ми предоставяте правото да се разпореждам с живота 

ви. Благославям ви, деца мои, вашият кръст ще бъде лек. 

43 На онези от вас, които упорито Ме питат за причината, поради която са били подложени на 

изпитание, казвам: Мълчете, не Ме питайте за причината! Познаваш ли вината си към Мен? Знаеш 

ли по какъв начин ще пречистя душата ти, така че да се върне при Мен чиста, както е излязла от 

Мен? Затова ви казвам: Само приемайте изпитанията, които ви изпращам всеки ден, с търпение и 

готовност, защото Моята сила е винаги с вас. 

44 Давам ви светлината, от която се нуждаете, за да се ръководите правилно и да водите 

близките си по пътя към спасението. 

45 Давам ви скъпоценния дар на общение с вашия Отец, който ще ви спаси във всички 

изпитания. Тази сутрин Моят лечебен балсам и Моята утеха са с всички вас, със света и с всички 

създания, които са излезли от Мен. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 348 
1 Възлюбени хора: Учителят ви дава страница след страница от книгата на своите учения, за 

да ги носите със себе си, запечатани в сърцето ви. Утре тези уроци ще бъдат съкровище с 

неоценима стойност за вас, което ще ви помогне да изпълните мисията си на земята и да 

изработите награда за душата си. Чрез вашата борба тези учения ще останат запечатани в сърцата 

на хората и вие ще пеете триумфална песен, когато достигнете Обетованата земя. 

2 Давам ви възможност по време на подготовката си да вземете от моята съкровищница 

онова, което ви липсва, за да го дадете на вашите ближни. Защото по различни начини Моите 

избраници ще станат Мои ученици, Моите работници, Моите войници, които ще защитават Моето 

дело. 

3 Цялото творение е подчинено на моя закон и всичко ми се покланя в своята хармония. 

Вдигни поглед към небесната твърд и ще видиш сияйните звезди, които Моята мъдрост е създала. 

Вижте в тях пример за послушание и хармония, вдъхновявайте се от тази слава, от това 

съвършенство, за да можете да размишлявате и да позволите на гласа на Отца ми да ви говори чрез 

съвестта ви. Дърветата дават своите плодове, които винаги са вкусни. Във всичко Отец се разкрива 

и ви говори, за да можете да размишлявате и да се подчинявате на закона, който ви дадох. 

4 Аз създадох племена, народи и нации и на всички дадох това, от което се нуждаят за своето 

духовно развитие. Вие Ме почитате в звездите и в предметите, създадени от човека. Сега Ме 

потърсете в себе си. Блажен е онзи, който навлезе във вътрешната тишина, защото ще почувства 

Моето присъствие и ще постигне душевен мир. 

5 Получихте Словото Ми чрез нетренирани мозъци, които не са били обучени от човешката 

наука. И все пак Аз съм ги подготвил да бъдат подножието, на което почива Моят Вселенски лъч. 

6 Когато слушате Моето Слово, вие също така искате Отец да направи Себе Си видим пред 

физическите ви очи. Но аз ви казвам: Подготви сърцето си и ще Ме почувстваш. Защото идвам не 

само за да ви утеша в този момент на болка, но и за да ви донеса наставленията, които вече ви бях 

обещал, когато бях с вас в Исус във Второто време. 

7 Моите примери, Моята страст са записани в душата ти. Това е книгата, която написах през 

трите века, словото на моите пратеници, свидетелствата, делата. Можете да откриете всичко, ако се 

научите да прониквате в душата си. 

8 В тази епоха Учителят ви говори от върха на планината, където ви очаквам. Давам живот на 

душата ти, за да се издигне към Мен. Почувствайте Моята любов и имайте Моя мир в себе си. 

Търсете изгубените както в този свят, така и в духовната долина. Блажени са онези от вас, които 

Ми казаха: "Господи, ще следваме Твоята пътека, направи ни смели войници, които да защитават 

това дело." 

9 Отново ви показвам пътя, по който ще откриете истината. Аз ви уча, за да свидетелствате за 

Мен пред човечеството, за да подготвите с примера си следващите поколения, които ще носят в 

себе си Моята любов и ще чувстват Моя мир. Тогава ще сте се превърнали в ученици, които са като 

Моите апостоли от Втората епоха. 

Ще изпратя някои от вас в различни провинции и народи, за да покажат пътя на онези, които са 

го загубили. Но ти ще тръгнеш със смирение и ще бъдеш чист пример за множествата, които ще ти 

поверя. Вие ще бъдете като факли, в които свети светлината на Светия Дух. 

10 Аз обучавам избраните Си със Словото Си, без да се съобразявам с техните прегрешения. 

Аз лекувам душите им, защото съм най-добрият лекар. Вдигам ги и им казвам: Следвайте този път 

на истината, който ви предлагам, и скоро ще дойдете при Мен. 

11 Вие сте Израел, от който избрах 144 000 души, носещи Моя Божествен печат, за да може 

човечеството да постигне спасение чрез вашето посредничество. 

12 Мъже, жени и деца от различни народи ще Ме търсят, а вие, избрани хора, сте посредникът, 

сте дарените от Мен, така че изсъхналите полета и пустини да се превърнат в плодородни полета 

по пътя ви. 

Притча 
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13 На голяма площ земя имало малък брой жители. Знаеха, че ще дойде време, когато 

странници от четирите посоки на планетата, от различни раси и цветове, ще дойдат да се заселят в 

тези земи. Един скромен младеж ги наставляваше с думи на истина, мир, светлина и любов. Един 

старец потърси множествата и ги призова да дойдат в тази земя. Той ги водеше, подготвяше ги и 

им говореше за тези благодатни земи. 

Дойде време, когато тълпите пристигаха една по една, и младежът каза на стареца: "Какво ми 

носиш?" А старецът отговори: "Ето ти тези множества, които аз подготвих и доведох тук, за да 

бъдат твои ученици." Тогава младежът му каза: "Бъди благословен, продължавай да търсиш 

изгубените овце по различни пътища и пътеки. Освети четирите краища на земята като лъчезарен 

фар, носи на раменете си изгубените овце." 

14 Старецът продължи пътя си, изпълнен с покорство и подчинение, за да обедини и събере 

големите тълпи. Тогава младежът се обърна към жителите на тези земи и им каза: "Аз ви подготвих 

с любовта Си, дадох ви наставленията Си, защото вие ще бъдете посредниците, чрез които 

светлината на Светия Дух ще озари големите тълпи, които скоро ще пристигнат. Ето, аз сложих 

трапезата с хляба на вечния живот и с този 

с този хляб ще нахраниш човечеството". 

Край на притчата 

15 Така ви говоря, деца Мои. Изучавайте смисъла на моите учения и разберете кой е младият и 

кой старият човек. Аз съм този, който ви учи и ви подготвя за предстоящата битка на светогледите. 

Старецът е Илия, добрият пастир, който обединява и събира овцете на моята преграда. 

16 Хора, които са се молили, за да се възстанови мирът и да се облекчи болката ─ сега скоро 

ще чуете с радост свидетелството на живия глас на вашите ближни и ще установите стойността на 

молитвата. 

17 Днес ви давам да чуете съветите и предупрежденията Ми, защото утре ще имате нужда от 

тях. Моля ви да бъдете единни, за да бъдете силни и да няма нито едно уязвимо място сред вас. 

Както бащата, който усеща, че краят му наближава, призовава децата си да бъдат с него в 

последния момент, за да им даде последния си съвет, така и Аз ви говоря, като ви моля да Ми 

обещаете да се обичате и разбирате един друг, да укрепнете в добродетелите си, за да образувате 

един-единствен дух, който да бди и да се моли за света. 

18 Оставям ви голяма мисия, но ви давам мир и сила. Вие самите няма да можете да съдите 

делата си. Но Аз, Съдията, ще претегля делата ви, ще приема плодовете ви и накрая ще ви покажа 

резултата от всичките ви усилия и труд. 

19 Благословени сте вие, смирените, които признавате, че висша воля направлява съдбата ви. 

Вие приписвате това на Моята Божественост и Ми давате правото да се разпореждам с живота ви, 

защото знаете, че винаги ви давам доказателства за любовта Си към вас. 

20 Вие сте духовни хора, към които Отец е насочил погледа си, за да събудите света и да 

приемете светлината на Светия Дух. 

21 Човечеството ме търси чрез религиите, сред които има и такива, които показват духовност в 

начина си на действие. 

22 Поверих ви Моето дело и ви просветих, за да можете неуморно да култивирате Моето 

Слово в сърцата на хората ─ за да можете да се издигнете със знамето на Закона и като добри 

войници да защитавате с любов делото, което ви поверих. 

23 Духът Ми се радва на реколтата от добри работници, но също така страда, когато виждам, 

че работникът е заспал, че не е знаел как да се грижи за семето, което съм му поверил. 

24 Когато изпразвате чашата на страданието, Отец ви чува в тишина и ви утешава духовно. 

25 Голям е броят на тези, които са родени в този момент в рамките на моята работа за живота 

на благодатта. Вие обаче, които бяхте първите, трябва да се подготвите, за да може утре, когато 

вече няма да чувате словото ми чрез гласоподавател, вашите събратя да не се чувстват сираци или 

дезориентирани. 

26 Човечеството познава само Закона от Първата епоха и написаното в Първия и Втория завет; 

но Третата епоха ще обедини и поправи това, което хората са изопачили поради липса на 
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подготовка и разбиране. Човечеството ще трябва да изучава моето послание, за да може, 

прониквайки в сърцевината на всяка дума, да открие един идеал, една истина, една и съща 

светлина, която ще го доведе до одухотворяване. 

27 Подгответе се, възлюбени хора, за да знаете как да пазите това съкровище, което ви 

поверих. 

28 Блажени са онези, които Ме разбират във всяко мое проявление чрез човешкия интелект. 

Блажени са семействата, в които от първия до последния член всички са в лоното на Моето 

духовно дело. Те ще бъдат послушните семейства, благословеното потомство, което ще дам за 

пример на човечеството. 

29 Говорих ви за живота на душата ─ за това, което наричате отвъдно, и за Моето Божествено 

величие. Но аз ви казвам, че в тези учения няма никаква тайна. Защото този, който е чист, ще има 

привилегията да види и разбере живота на Високата Отвъдност ─ този духовен свят, озарен от 

светлината на Светия Дух, и неговите обитатели, които заедно образуват връзка на любов. Той ще 

види върха на онази планина, от която ви говорят ясновидците. Там Отецът очаква цялото 

човечество. 

30 Моят духовен свят работи неуморно, за да ви вдъхновява и подхранва, така че да постигнете 

одухотворяване. Тя ви помага, за да постигнете по-голям напредък в изпълнението на мисията си. 

31 От дълго време чувате в моите прокламации, че ще дойде ден, когато ще трябва да бъдете 

като вашия Учител, за да наставлявате събратята си, които не познават духовността. Ще дойде 

време, когато светлината на Светия Дух ще ви облъчи и озари напълно, за да можете да разгласите 

на света Моето Дело, Моето Слово, дадено в това време ─ светлината, която ще доведе всяка душа 

до Божествения Дом. 

32 Живейте в хармония с това, което съм ви поверил за вашия човешки живот. Хранете се с 

плодовете на дървото на живота, осъзнайте, че ще намерите покой и подслон под клоните му. 

Подхранвайте го, за да видите как клоните и плодовете му се умножават. 

33 Изворът ще излива кристално чистата си вода на потоци, за да утолява жаждата на 

скитниците ─ на онези, които прекосяват пустинята ─ за да се чувстват укрепени. 

34 Вълкът в овча кожа ще ви причака по пътя. Но трябва да наблюдавате, да се молите и да 

внимавате да не паднете в бездната. Понякога ще усещате как слънчевите лъчи безмилостно се 

отразяват на вашето същество. Но Аз ще направя така, че моят духовен свят да бъде като защитна 

мантия по пътя ви. Вие ще Ми помогнете да създам нов свят в рамките на това човечество. 

35 Вие сте учениците, които са готови да се бият утре. Ще бъдете смели и ще предадете на 

човечеството многото, което съм поверил в ръцете ви. 

36 Не искам да нарушавате закона. Някои от вас са били победени от тъмнината и това ви се е 

случило, защото не сте искали да се вслушате в гласа на вашия Пастир, който ви призовава с 

толкова много любов. 

37 Свикнали сте с Моето слово и се съмнявате, че Учителят престава да ви говори чрез 

човешката способност за разбиране. Но аз ви казвам: Защо се месиш във високите ми съвети? Аз 

съм определил времето за теб и не е Моята воля да Ми казваш: "Учителю, спомни си, че ударите на 

съдбата и войните всяват страх в света. Това е време на изпитание за човечеството ─ а вие искате 

да се отдалечите от нас?" 

Тогава съвестта ви ще ви отговори и ще ви накара да осъзнаете колко дълго време съм ви 

поверявал Словото Си. Но като Отец и като Учител, след 1950 г., както и днес, ще чуя всички ваши 

молби чрез молитвата ви. 

След моето заминаване всички вие ще се посветите еднакво на изпълнението на моите заповеди, 

ще разгърнете дарбите си и аз ще ви говоря чрез съвестта ви, за да се обновите, и ще ви направя да 

познаете истинския път чрез светлината на моя Свети Дух, за да не изпаднете в разруха. 

38 Щом големите множества дойдат при вас, нуждаещи се от утеха и Моята милост за душите 

си, Аз ще ви просветля и вдъхновя, за да могат с ваше посредничество да получат Моето Слово. 

Поверих ви Моята благодат, за да бъдете разпознати като деца на светлината. 

39 Аз ви пречистих, възлюбени хора, защото възложих на духа ви велики поръчения в това 

време, за да придобиете заслуги, за да свидетелствате за истината на Моето учение, като правите 
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добро на човечеството ─ за да имате Моя мир в отвъдното и да не погивате повече в тъмнина. 

Искам душата ти, когато пристигне при Мен, да Ми каже: "Учителю, изпълних Твоята воля по моя 

начин и отново съм тук, за да можеш да повериш на духа ми указания и заповеди в съответствие с 

Твоето Божествено милосърдие." 

40 Ако се одухотворите, децата ви ще ви се подчиняват, а тълпите ще ви уважават, защото ще 

видят, че сте развити души, които носят светлината на Светия Дух. Тогава онези, които са 

останали, виждайки вашия пример, ще се върнат на пътя, ще вземат дясната ви ръка и ще следват 

стъпките ви. Когато жадните за истина се обърнат към теб, ти ще им дадеш думите ми, за да станат 

кротки агънца. 

41 В онова време злото ще бъде вързано на снопове и хвърлено в огъня. Аз ще извърша всички 

тези дела, а ти, Израел, ще говориш на света за времето, в което живее, и за причината за всичко, 

което се случва. Поверих ви Моята истина, защото любовта Ми към вас е голяма. Вие сте 

попечители на великите откровения и пророчества. 

42 Чрез теб Законът ще се открие отново на новите поколения. Ето защо ви казах, че трябва да 

сте подготвени. Защото ти си дошъл да подготвиш пътя за бъдещето, така че в бъдеще новите 

поколения да не бъдат вече идолопоклонници и сред тях да не се появяват лъжепророци, които да 

заблуждават човечеството. 

43 Всичко това трябва да разкриеш на света, Израел. В това време, когато са се появили 

различни светогледи, секти ще се изправят срещу секти, деноминации ще се борят помежду си и 

също ще ви отхвърлят. 

Но тъй като вие сте деца на светлината и мира, трябва да им кажете: "Истината се съдържа в 

смисъла на Третия завет, там е свидетелството за присъствието и идването на Господа в това 

време." 

Ти ще насочиш човечеството към тази книга и ще засвидетелстваш нейната истинност с 

изпълнението на Моя закон. 

44 Но ако спиш, Израел ─ колко много болка ще има, защото народите ще бъдат засегнати от 

Моето правосъдие. Те няма да знаят как да търсят истинския Бог и ще бъдат изгубени само в своя 

мироглед и ще искат да признаете техните фалшиви богове, за да ви объркат. 

45 Живейте бодро, народе Мой, защото Аз ви поверих Словото Си в изобилие, за да не бъдете 

невежи. Защото знаеш как да усещаш присъствието Ми и съм те научил да разпознаваш значението 

на Моето слово. 

46 След моето заминаване мнозина ще се опитат да ви накарат да повярвате, че Аз 

продължавам да се изявявам чрез техния интелект. Но Аз няма да се изявя в тези мозъци, както и 

Моят духовен свят, защото след 1950 г. той вече няма да използва човешкия мозък, за да ви се 

изяви. Само по духовен път ще можете да общувате с моя духовен свят от светлина. 

47 Бъдете послушни деца, за да не се поддадете на измама, защото след моето заминаване ще 

се случат велики събития. Трябва обаче да събудите заспалите и да не се връщате към 

идолопоклонството. Тогава в момента, в който се издигнете в молитва, ще почувствате Моето 

насърчение и ще получите потока на Моята благодат. Така ще ви дам доказателство, че не сте се 

поддали на грешка. 

48 Погледът ми винаги ще бъде внимателен към теб, никога няма да те изоставя. Духът Ми ще 

бъде с вас, ще ви наблюдава в борбата ви и ще ви защитава от интриги и опасности. Изпълнявайте 

Моя закон, така че човекът с неговите закони да не ви пречи. Ако сте Ми угодни, ще се изправите 

срещу света и ще почувствате братството на всички свои съседи. 

Сега е време светът да разпознае моята светлина и да не отхвърля моите пратеници. 

49 Имате силата да изгоните от своите ближни съществата на мрака, така че съседите ви да не 

изтръгват насила нишката на живота един от друг. 

50 За кратко време ще позволя на света да изпълни волята си, но след това Моята ще бъде 

изпълнена по целия свят. Гледайте и се молете пред чашата на страданието, която човечеството 

изпразва. Защото годините минаха и времето за теб мина изненадващо бързо. 
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Аз ти показах пътя, по който да вървиш, и ти дадох всичко, от което се нуждаеш, защото бдя 

над душата ти. Нахраних го с хляба на вечния живот и го събудих от съня му, за да може да 

разпознае мисията си и да почувства отговорността си в Моето дело. 

51 Материализмът и липсата на разбиране са били големи и затова, възлюбени ученици, сте 

останали в обичайните си коловози, без да позволите на душата си да се развива. 

52 През цялото време, чрез Моето слово на любовта, Аз ви давах да осъзнаете какво не сте 

успели да направите, за да направите достояние на човечеството делото, което съм ви поверил. Но 

ако не сте се подготвили, как човечеството може да получи Моя мир, Моята светлина и Моята 

любов чрез вашето посредничество? Именно на вас съм поверил мисията да разпространявате 

учението Ми навсякъде. Разкрих ти величието, на което твоят дух е носител. 

Казах ви, че ви избрах и помазах от любов и по Моя благодат, без да имате заслуги. Избрах ви 

да бъдете апостоли, които да покажат на света Моите наставления, отпечатани в сърцата ви. 

53 Времето е минало, но все още не сте спечелили заслуги. Трябва да протегнеш ръка, за да 

вдигнеш падналия. Трябва да покажете светлината на светлия ден на ближните си, които са в мрак, 

за да разберат, че Аз съм се открил на вас и на човечеството по всяко време. 

54 В Първата епоха ви избавих от робството на фараона чрез Мойсей, когото поставих начело 

на Моя народ, за да го отведе до Обетованата земя, Ханаанската земя. 

55 Във Втората епоха Исус, Божественият Учител, ви даде доказателства за Моя ум, 

присъствие и сила. Но човекът в своя егоизъм и материализъм Ме отхвърли. 

56 В сегашното време вие отново сте роби - вече не на фараона, а на изкушението. Защото тя 

ви даде богатства, удоволствия и власт, за да ви подчини, и много от вас паднаха и се отклониха от 

пътя на светлината, защото бяха слаби. Аз не съм оттеглил благодатта от вас, а вие сами сте я 

оттеглили поради неизпълнението на Моя закон. Но светът в своето неразбиране не е осъзнал това 

и хората предават на своите ближни работата, която сами са създали. 

57 Колко голяма е заблудата, на която са се поддали "първите", и колко голяма е заблудата, на 

която сте изпаднали и вие, защото не сте се замислили, че Бог е един и същ, Който ви е говорил, и 

че следователно не сте получили друго наставление, нито друг закон. 

58 Един Бог винаги ви се е разкривал, никога не съм ви изоставял, винаги съм бил близо до 

сърцето ви. Исус разкри Моята Божествена любов през Втората епоха и като Учител ви даде 

пример за послушание към Закона. Научих те да се молиш и ти показах пътя. 

59 В тази Трета епоха Божествената воля се сбъдва, защото вие сте получили Моите 

наставления - хляба на вечния живот за вашата душа. Но Аз ви съобщих, че след 1950 г. вече няма 

да чувате Моето Слово чрез човешкия интелект и ще бъдете в контакт с Мен само от дух на дух 

чрез развитието на душата си. 

60 Поверих ви последните три години от моето проявление чрез носителите на гласове, за да 

обмислите и разберете отговорностите си, да напуснете обичайните си коловози и да позволите на 

душата си да се развива. Но мнозина от вас продължиха да спят и останаха без разбиране и 

издигане. 

Защо, Израел, не си се посветил на изучаването и тълкуването на подробните инструкции, които 

ти дадох? Слепите все още не са видели светлината, хромите не знаете как да излекувате, за да Ме 

последват, а множествата са объркани и се чудят дали са намерили истинския път? 

61 Мнозина от вас вярват, че изпълняват Моя закон, и са в голяма грешка, защото само дават 

лош пример на своите ближни. Те са причината, поради която хората са объркани и продължават 

да подхранват идолопоклонничеството и да търсят истинския Бог с помощта на различни човешки 

идеи. 

62 Възлюбени хора, в края на моето провъзгласяване вие ще останете сираци. Но както и във 

Втората епоха, вие ще Ме разберете след Моето заминаване. След като престанете да чувате Моето 

Слово, ще разпознаете това, на което често съм ви учил, но пробуждането ви ще закъснее. 

Ето защо, хора, с голяма болка в Моето бащинско сърце ви упреквам в неспазване на закона и в 

послушание. Не искам утре човечеството да ви смята за хора, недостойни за Моята Божествена 

благодат. И все пак мнозина ще повярват в посланието Ми и ще Ме обичат, без да са Ме чували 

като вас. 
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63 Аз ви посочих грешките ви, за да разберете, че не показвате делото Ми в светлината на 

истината ─ за да се обновите и да разкриете на света това, което сте получили от Мен. 

64 Ти искаше да кажеш, Израел, че Аз, понеже съм любящ Отец, няма да те упрекна за твоите 

грешки и ще трябва да те покрия с мантията Си, за да те направя известен на света като истински 

ученик, войник и учител на утрешния ден. Ако го направя, Израел, Аз самият ще се откажа от 

любовта си към теб. Защото, когато дойде времето, няма да можете да свидетелствате за Моята 

истина с думите и делата си и тогава утрешното човечество ще отрече Моето проявление. Защото 

съвършенството никога не се е смесвало с вашите несъвършенства. 

65 Казах ви, че се намирате във времето на битката на любовта срещу омразата, на моята 

светлина срещу тъмнината, на смирението срещу гордостта. Но утре, когато настъпи вашето 

пробуждане, ще почувствате безкрайна и дълбока тъга в сърцата си, когато разберете колко време 

сте пропилели, и тогава ще оцените задачата на гласоподавателите, които знаеха как да се 

подготвят, за да ви предадат моята истина. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 349 
1 Възлюбени хора: Повярвали сте в Моето идване в това време и дори в последните дни на 

Моето проявление, вие идвате забързани, без умора, желаейки Моето слово. Мнозина бяха 

призовани, на всички дадох водата на този извор, но малцина Ме чуха и разбраха. Но Аз се изявих 

и разпространих любовта по целия свят. 

2 Във Втората епоха ви казах: "Блажени онези, които са повярвали, без да виждат!" И на вас 

казвам същото в този момент: "Бъдете благословени, защото повярвахте и останахте верни на 

делото Ми, без да Ме виждате!" 

3 Моето идване не бива да ви изненадва, защото то беше обявено. Но ти не знаеше в кой час 

ще дойда. 

След моето заминаване през Втората епоха думите ми бяха записани от моите ученици и те ги 

предадоха на други, нови ученици, за да бъдат разпространени по целия свят. 

Обещанието за моето завръщане беше за тези, които ме последваха пряко, стимул в тежката 

борба, красива надежда и храна за жадния им за знания дух. И от поколение на поколение моите 

ученици се надяваха да видят повторната поява на своя Учител. 

Но ето че поколенията следваха едно след друго. Голям брой същества се въплътиха на Земята, 

а след това се върнаха в отвъдното, без очите им да видят как това обещание се сбъдва. Минаха 

векове и дори хилядолетия. Но когато часът беше настъпил и моето присъствие в духа отвори нова 

епоха, открих, че хората бяха изтрили словото ми от сърцата си и много малко от тях гледаха в 

очакване на моето завръщане. 

4 Дойдох при теб в мълчание, без показност. Но начинът, по който се изявих, изненада 

мнозина, предизвика съмнения у някои и дори подигравки у други. Само онези, които са били в 

състояние да издържат с буден дух и пробуден ум, са Ме усещали така, както биха могли да Ме 

усещат във всяка форма, в която бих избрал да се разкрия. Но обещанието е дадено на всички и 

изпълнението му също е за всички. 

5 Това е моето откровение за този път: Човекът е бил моят гласоподавател през всички 

времена. Избрах го, защото е Мое дете, Мое дело ─ това е причината. И въпреки че това дете се 

чувства недостойно за Мен, защото не се е усъвършенствало, отвъд тези несъвършенства Аз 

виждам онази частица светлина, която е част от Моя Дух ─ привилегированото същество, 

интелигентното същество, способно да предава Моето Слово. 

6 Вие като човешки същества ─ обичате ли само добрите си деца? Виждал съм родители, 

които подкрепят болните си или изгубени деца с повече грижи, за да ги освободят от страданията 

им. Избрах този път да изпълня тази задача сред смирени, прости мъже и жени, грешници и 

необразовани хора. Защото открих в тях благодарност и те знаеха как да се пречистят и издигнат, 

за да изпълнят достойно мисията си. 

7 Ако не съм станал човек в това време, за да ви говоря, както го направих чрез Исус, 

причината е следната: бихте ли могли да чуете моя духовен глас, да възприемете и да разберете 

божествения език днес, след като сте се материализирали до такава степен, че не сте в състояние да 

чуете и да се подчините на гласа на вашия дух, който е уплашен и слаб в този свят, в който 

живеете? 

8 Затова избрах човека и го дарих с духовни способности, за да може той да бъде носител на 

гласа Ми. 

И чрез това провъзгласяване намерих вяра и бях разбран от мнозина. Други обаче продължават да 

не вярват. 

9 Позволих на духовния свят да се изяви пред човека по същия начин и обединих тези 

същества в дух, а другите - в тяло. 

10 Необходимо е да опитате "вкуса" на всички чаши на страданието, да познаете болката, но и 

мира, за да познаете всичко и то да стане част от вашето съществуване. Защото искам да бъдете 

истински ученици и да учите повече с дела, отколкото с думи. Примерът има по-голяма сила от 

словото и е необходимо да позволите на работата ми да достигне до всички ваши ближни, а това е 

най-добрият начин да я разпространите. 
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11 Работете търпеливо, останете непоколебими до края. Нищо няма да ви спре по пътя ви, 

защото болката, която трябва да облекчите, е голяма и има много тъмнина, която трябва да 

премахнете. Преди всичко се доверявайте на своя Отец и на себе си и признавайте стойността на 

своите дарове. 

12 Във Втората епоха, когато Исус отправя Словото Си към множествата, които Го следват, 

Той говори на всички и на всички в едно учение, разкривайки вътрешния живот на онези същества, 

които се приближават до Него. И все пак, въпреки различните молби, нужди и намерения, с които 

се обръщаха към Него, Неговото мъдро, точно и ясно слово винаги успокояваше болката, 

решаваше проблема или разсейваше съмненията. 

Макар че неподготвеното сърце на някои от тях не беше в състояние да приеме словото и да 

разтълкува смисъла му, духовната душа, по-достъпна от плътта и по-чувствителна към 

божествените излъчвания, прие учението и след размисъл и битка с тялото си най-накрая повярва. 

Защото само един висш Учител, Отец на безкрайната доброта, можеше да разпознае драмата, която 

се разиграваше в човешките същества, и да успокои и утеши душите им. 

13 Много хора, когато виждаха учениците да живеят с Учителя, се надяваха да извършат 

същите дела като Исус и често се разочароваха, когато виждаха, че те са само малки деца, които 

започват да се издигат духовно и се стремят да разберат великите уроци на своя Господ. Но Исус 

все още не е казал на тълпите: "Слушайте тези ученици!" Той не ги представя като учители по 

време на проповядването си. Те все още бяха камъни, просто бяха полирани, за да заблестят след 

това. 

14 Колко често учениците се опитваха да прогонят малките деца, които се приближаваха до 

Исус, за да чуят словото Му ─ мислеха, че постъпват правилно и по този начин запазват по-голяма 

преданост, без да разбират, че и те трябва да заемат място сред учениците. Когато това се случи ─ 

колко болка изпитаха, когато децата си тръгнаха с майките си! 

15 Хората, които следват Исус, винаги внимателно преценяват Неговите дела и делата на 

учениците Му. Когато един от тях се опита да защити своя Учител, като извади меч, поведението 

му беше укорено от множеството. Но Исус продължава да поправя и обучава верните си ученици 

до деня, в който им казва: "Оставям ви вместо Мен да правите на хората това, което Аз направих на 

вас." 

16 Всички несъвършенства, грешки и невежество са паднали от тях като непотребни дрехи, за 

да се облекат в даровете и властта на Този, Който ги е изпратил. Сега те можеха да представляват 

своя Учител и дори хората да ги проверяваха безмилостно, нямаше да намерят причина да ги 

обвиняват. Колко много е трябвало да се борят със себе си, за да достигнат необходимата степен на 

издигане, за да проповядват учението на своя Господ! Но истина ви казвам: техният пример е 

незаличим. 

Колко много смирение и колко много любов разпръснаха по пътя си, за да свидетелстват за 

моето Дело, и колко плодотворен и полезен беше техният пример за това човечество. Дори и след 

много векове имената им и споменът за тях все още живеят в сърцата на хората и аз свидетелствам 

за тяхното велико дело в Третата епоха, една епоха след това, защото те знаеха как да 

свидетелстват за моята истина. 

17 Днес, когато отново съм заобиколен от ученици и малки деца, както беше през Втората 

епоха, ви подготвям по същия начин и ви обличам с благодат и сила. Ще останете като тях, като 

овце сред вълци. Но не се отчайвайте, нито пък ще ви се струва невъзможно да извършите велико 

дело и да оставите пример на човечеството. 

18 Неусетно ще започнете да живеете добродетелен живот, а стъпките ви ще ви водят към все 

по-голямо разбиране и разгръщане на мисията ви. Не знаете силата, която ще има вашият пример, и 

влиянието, което ще упражните, когато се посветите на изпълнението на мисията си. 

19 Виждам как в бъдещето на това човечество делата на този смирен народ, който си проправя 

път през трудности и тежки изпитания, ще бъдат записани със сияйни букви. 

20 Колко мрак ще премахнат делата ви на любов и милосърдие и колко олтари на фанатизма 

ще паднат на земята пред силата на вашето одухотворяване! Защото ще носите моето учение за 

мир и любов в очите си, на устните си, в сърцето си и във всички способности на духа си. 
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21 Днес, когато Моето Слово скоро няма да се проявява в тази форма, ви казвам: Липсата на 

тези прояви не бива да кара сърцата ви да охладняват и да бъде причина за отчуждаване помежду 

ви. Все още не можете да се борите сами в изпълнението на мисията си. Все още сте зависими един 

от друг за топлина, живот и насърчение. След моето заминаване искам да се погрижа да 

продължите срещите си. Защото Аз ще продължа да ръководя делата ви и ще се наема да изливам 

вдъхновение върху тези любими събрания. Искам да продължите, както правите сега, да се 

обръщате с търпение към Моето Слово, към Моите нови откровения, защото Божествената 

светлина ще продължи да се излива върху всички вас без ограничения. 

22 Когато изучавате моите учения, избягвайте всякакви спорове и страсти, за да не замъглявате 

преценката си. Духовността, която е отдаденост и възвишеност, трябва винаги да ръководи 

срещите ви и да не мислите само за себе си. Доведете сред вас болните, слабите или уморените от 

живота ─ тези, които изпитват разочарование от различните култове, които изповядват ─ тези, 

които гладуват и жадуват за духовна храна, унижените и беззащитните, защото каузата им не е 

разбрана. Обичай всички тях и ги доведи там, където се събират, дай им утеха, излекувай раните 

им, помогни им да се молят и всички да дойдат при Мен, обединени в една молитва. Потърсете Ме 

като Отец и Лекар, тогава този акт ще бъде достатъчен, за да излея лечебния балсам и да ви даря с 

чудеса. 

23 Колкото по-духовно е вашето събрание, толкова повече чудеса ще видите да се случват. 

Добрите тълкуватели на Моето учение ще се издигнат сред вас и когато говорят, за да ви съобщят 

своето тълкуване, Аз ще ги просветля и ще им кажа какво ще им бъде вдъхновено в този момент. 

Нека обаче никой не говори от суета, за да не се лиши от скъпоценните си дарове. 

24 Както в тези времена възнаградих подготовката ви, като ви дадох това проявление, така и в 

идните времена ще ви дам благодати заради вашето издигане и усърдие в Моето дело. Ако 

действате по този начин, при вас ще дойдат мъже и жени, които, когато научат за Моето 

завръщане, ще се заинтересуват от Моето послание и с нетърпение ще ви разпитват за това, на 

което съм ви учил, и как съм говорил на човечеството през Третата епоха. 

Но книгата, която "златните пера" създават в момента ─ вдъхновението, което гласоносецът 

превръща в думи, които се събират и грижливо се пазят на страниците на книгите ─ ще бъде 

свещеното наследство, което оставям на всеки гладен за хляб и на всички, които желаят храна за 

душите си. 

25 Не поставяйте тези страници в ъгъла на забравата си, защото те ще бъдат оръжие в дните на 

битката, когато устните ви още не знаят как да говорят с необходимото красноречие. Ако слабата 

ви памет е забравила моите поучения, тези печатни думи ще говорят със същата убедителност, с 

която съм ви учил. Светлината на тези учения ще проникне в сърцата на онези, на които 

свидетелствате, и те ще бъдат разтърсени и ще повярват в моето проявление като Светия Дух. 

26 За теб ще настъпи времето на битката и ще видиш как хората се чувстват силни и смели, как 

горят във вярата си. За да разберете дали този час е настъпил, не е нужно да питате ближните си, а 

да усетите призива, който вашият Отец отправя към вас. Пророците ще бъдат будни, защото 

отговорността им няма да приключи. Техните духовни очи ще проникнат със страхопочитание и 

любов в онзи свят, откъдето ясно ще видят знаците, които ще насочат хората към добрия път. И в 

този свят също ще има събития, които ще ви говорят за този час на сбъдване. 

27 Какво все още искате да знаете за тези времена, което още не сте разбрали чрез това просто 

и ясно Слово, което обяснява и осветлява всичко? Със същата яснота трябва и да поучавате, за да 

бъдете истински учители и съветници на хората. 

28 Земите ще те погледнат като своя защита, пророците ще намерят вяра. Вашите 

успокояващи, изцеляващи думи ще бъдат желани от болните, съветът ви ще бъде търсен спешно, а 

молитвата и застъпничеството ви също ще бъдат търсени в моменти на изпитание. 

29 Какви прекрасни времена ще настъпят за изпълнението на вашата мисия! Каква чудесна 

възможност за разцъфтяване на душата ви и за разгръщане на дарбите ви! Какво щастие ще 

почувствате, когато видите как мнозина, които са живели безполезно, укрепват в доброто и се 

издигат, вършейки полезни, значими дела! 
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Това е вашата мисия: да изкупите ближния си и да му върнете светлината, която е изгубил, за да 

се почувства съпричастен на божествената благодат. Всичко, от което е бил лишен, той ще 

притежава отново, за да стане собственик на божествения мир, божествената мъдрост и 

божествената любов. 

30 Подготовката ви за това време не бива да съдържа мистицизъм или човешки теории. Вие не 

трябва да бъдете служители на култове или формалности, а обикновени учители, които навлизат 

във времето на дейността. 

31 Разберете, че човечеството сега се пробужда за духовен живот и скоро ще станете свидетели 

на велики събития, които ще разкрият неговия напредък. Ще видите как народи, които отдавна са 

врагове, се съюзяват и признават един друг, а много противоположни раси ще се слеят. Ученията, 

които не се коренят в одухотворяването и които са доминирали над народите, ще бъдат премахнати 

от самите народи, които преди това са ги обявили за спасителни, и ще се появят нови учения, които 

ще се стремят към високото. Ще им позволя да придобият валидност, защото те ще бъдат 

движения, които предшестват най-чистата духовност. Но когато видите, че тези процеси се 

появяват на земята, ще разберете, че духът на хората е готов да стигне до края на друг велик 

период от време. 

32 Мнозина, които днес се наричат мъдреци, ще си блъскат главата и ще бъдат разстроени в 

онези дни, докато други, които са били преследвани и унижавани заради любовта си към 

справедливостта, ще видят как техните стремежи, техните здрави идеали ще заблестят в онези дни 

на равновесие и морално обновление. 

33 Духовният живот ще се прояви напълно на тази планета и ще почувства влиянието си върху 

всички хора, а онези, които са били материалисти, ще затворят устни, ще затворят книгите си и ще 

отворят духовните си очи, за да видят живота, който са отричали, и ще отворят вратите, които са 

били затворили за огромните множества. 

34 Ще видите моята светлина да блести по цялото земно кълбо и всяка душа ще бъде 

просветена. Съкровищницата ще бъде отворена и всеки, който иска да надникне вътре, ще може да 

го направи, ако се подготви с малко любов. 

35 Ако човечеството познава моето учение и разбира смисъла му, то ще му се довери и ще се 

укрепи в убеждението, че то е сигурният път, водачът за всяко човешко същество, което иска да 

живее в справедливост, любов и уважение към ближния. 

Ако това учение се вкорени в сърцата на хората, то ще освети семейния живот, като укрепи 

родителите в добродетелта, браковете във верността, децата в послушанието, а учителите ще 

изпълни с мъдрост. Тя ще направи владетелите великодушни и ще вдъхнови съдиите да 

упражняват истинско правосъдие. Учените ще се почувстват просветени и тази светлина ще им 

разкрие велики тайни за благото на човечеството и за неговото духовно развитие. По този начин ще 

започне нова епоха на мир и напредък. 

36 Спиритуализмът ─ както нарекох това учение ─ не означава нито мистицизъм, нито 

фанатизъм. Това учение съветва да се опрости поклонението и да се издигне душата в най-чиста 

степен. Тя ви води по този път и ви кара да вървите стъпка по стъпка по пътя на истината. 

37 Колко малко са тези, които са Ме разбрали и имат представа за истинската същност на 

Моето учение! Виждам и желанието на учениците Ми да останат в традициите и обичаите на 

своите предци ─ страхът да се откажат от много навици и обреди, които са пречка за напредъка на 

хората в оборудването им. Но Аз ще помогна на тези малки, на тези слаби души, за да станат силни 

и да настигнат първите ученици, защото всички вие ще се обедините в една цел. 

38 Мисията на този народ е да работи за мира на този свят, като проповядва и сее по пътя на 

Моето Слово, така че тази земна долина да бъде отражение на небесния дом, а жителите ѝ - 

подобие на праведните, които живеят в Моето царство. 

39 За да постигнете целта в този свят, трябва да се борите, да страдате и да проливате сълзи, но 

не бива да губите сърце в борбата си. Ще бъдете разтърсени от несъвършенствата и твърдостта на 

човешкото сърце, но не бива да бъдете съдници на своите ближни. 

Помнете, че през Втората епоха Моите ученици не осъждаха никого от своите събратя. Само Аз 

поправях и съдех делата на онези, които Ме следваха, и ако някой, възмутен от това, което друг е 
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направил, се обърнеше към Мен, за да каже: "Господи, защо този брат съгреши? Какво ще се случи 

с него по тази причина, какви последствия ще има това за него в житейския му път?", Отговарям 

му: "Ако е съгрешил, не допускай същата грешка, нито очаквай наказание за него, за да се 

почувстваш по-съвършен и достоен за Мен." Дори в деня, когато празнувах Тайната вечеря с 

учениците Си и делото на Юда беше известно на всички, Моето присъствие повеляваше мълчание, 

никой не го осъди, никой не го нарече несправедлив или предател, никой не го упрекна и не го 

нарече неблагодарен. Мълчанието се случва, защото учениците вече са научили този урок от своя 

Учител и само съвестта на Юда го призовава да си даде сметка и да го съди. 

40 И вие трябва да бъдете такива в този момент: Не съдете и не осъждайте ближните си, 

колкото и невежи и грешни да ви се струват те. Оставете грижите си на Мен и изпълнявайте 

задълженията си на добри ученици. Дайте пример; защото ако правите това искрено, без суета, ще 

намерите отзвук в сърцата на хората около вас и скоро ще видите, че те правят същите стъпки и 

следват същото вдъхновение. 

41 Гледайте и се молете, хора! Стремете се към вашето обединение и мир. Вече сте в 

последните дни на тази година и искам да ви видя обединени. Аз бях чучулигата, под чиито крила 

намериха подслон всички пиленца. Затова ще продължа да ви давам топлина, за да не се 

разпръснете. Често съм ви наставлявал, за да сте първите, които знаят как да напътстват онези, 

които следват. Имайте предвид, че сред тях има и такива, които не са стабилни, и е необходимо да 

им помогнете. И дори сред тези, които често са Ме чували, има слаби. Повтаряйте им думите Ми, 

давайте им топлина и живот, за да не се заблуждават, и работете за мира на този свят с делата си. 

Молете се и тази молитва ще озари живота на вашите ближни. А душата ти, превърната в чучулига 

на мира, ще лети като Учителя над земята и ще разнася посланието ми на всички хора с добра воля. 

42 Не очаквайте обаче резултата от сеитбата си в момента, в който поставите семето в земята. 

Казвал съм ви, че духовното семе няма същото място за покълване като онова, което вие сеете на 

полето си. Ако материалното семе покълва за седем дни, духовното семе може да покълне за седем 

секунди, както и за седем етапа от вечността. Трябва да сеете и да подхранвате с любов и един ден 

духовната ви душа, която принадлежи на вечния живот, ще изпита радостта да види как покълва 

посятото от нея семе, как расте, как разцъфтява и дава плодове. Но не само това, а и умножаването 

на плода, за който сте посяли само едно семе. 

43 По този начин ви уча и ви обяснявам това, което не можете да разберете, правя ви по-силни 

с всеки изминал ден, защото искам да ви видя силни в душата и здрави в тялото. 

44 Всеки, който се чувства слаб или болен, да се укрепи в моето присъствие, да почувства 

моята утеха и да се изправи с вяра и упование в съдбата си. Именно тази вяра ще бъде опора, която 

ще ви помогне да се изправите и да продължите напред. 

Ако страданията ви са дълги, преодолявайте ги със силата, която ви давам. Ако виждате болка у 

ближните си и искате да я премахнете, елате при източника на утехата и много бързо ще 

превърнете тази болка в мир и усмивки. Не виждайте смъртта там, където тя не съществува, защото 

Аз съм Животът и всички вие като човешки същества живеете в Мен. 

45 Ако искате да се молите за съществата, които живеят в духовната долина, не отделяйте дни 

или часове, за да ги призовавате и да се приближавате до тези същества. Правете го от любов, 

която ви свързва с тях, и не забравяйте, че те принадлежат към духовния живот, че живеят във 

вечността и не са подвластни на времето. 

46 Сега живейте в общение с онзи свят, който е близо до другия. Затегнете връзките на 

любовта си и ако съществата, с които сте се свързали на Земята, са по-високо от вас в духовната 

стълбица, те ще ви помагат в живота. Ако пък са изостанали и се нуждаят от вашата молитва и 

помощ ─ примерът, който можете да им дадете ─ ще им помогнете и по този начин ще поддържате 

хармонията и мира в този свят. 

47 Не проявявайте нетърпение да бъдете отново с любимите си хора. Това нетърпение се 

поражда от човешкото сърце, което иска да възприеме формата на тези същества, тяхното лице и 

поведение, за да им се наслади за миг. Въздържайте се от това нетърпение и чакайте с истинска 

духовна добродетел, докато настъпи радостният момент на това събиране, и тогава ще вървите 

заедно по един и същи път, който ще ви отведе всички до моята десница. 
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48 Наблюдавайте и се молете за съществата от отвъдното. За тези, които не се нуждаят от 

нищо, молитвата ви ще бъде поздрав, целувка, духовна прегръдка. Но за онези, които се нуждаят от 

вашата помощ, молитвата ви ще бъде балсам, избавление, ласка и окуражаващ глас по пътя на 

изпитанията и поправянето. Когато духовете, които не са успели да се издигнат до дома, който им 

принадлежи, до света, към който принадлежат и който ги очаква, чуят гласа от този свят, който ги 

привлича чрез молитвата им, те ще се събудят от съня си, ще се издигнат от смъртта си и ще се 

стремят към спасението си. 

49 Но човечеството не знае как да освети живота на тези същества, нито как да премахне 

тяхното материализиране. Тя не може да разкъса веригите на разкаянието и болката, които тежат 

върху тях. 

Ти, който притежаваш светлината ─ моли се и се смили над този непознат за теб свят и му 

помогни да се освободи и да тръгне по пътя към живота, който му принадлежи. Не се страхувайте 

от присъствието им и не се страхувайте от тях. Събирам ви заедно, за да се молите и да дойдете при 

Мен заедно. Така ще ви приема, за да ви дам мира, който трябва да се разпространи, за да обхване 

всички. Защото всички вие сте мои много обичани деца. 

50 Божественият Ми Дух ви прегръща и благославя. Приемете Моето Слово, за да бъдете 

изпълнени със светлина, сила и мъдрост, и го проумейте, за да познаете Моята воля. Искам да 

пазите внимателно това, което получавате, и да знаете как да го тълкувате. 

51 В моите прояви на любов вие почувствахте, че ви давам живот. Вие усещате моята топлина 

и закрила и вече не ви е студено, за да се превърнете в същества, изпълнени с вяра и надежда. 

52 Всяка моя дума е поръчение и искам да се заемете с изпълнението му. Моите пророчества, 

дадени чрез прости и смирени създания, ще се сбъднат и вие ще бъдете свидетели на тях. 

53 Заради Моето дело много от вас ще бъдат осъдени зле. Но не вземайте въпроса в свои ръце, 

оставете го на Мен и Аз ще ви защитя. Стремете се само да разпространявате тази светлина и 

бъдете смирени. 

     Когато ви нападнат, използвайте само оръжията, които съм ви дал: любов, уважение и смирение. 

Колкото повече ви критикуват, толкова повече Аз ще проявявам силата Си с вас. А онези от вас, 

които имат дарбата да виждат отвъд този живот в областите на духа, укрепват слабите, като 

потвърждават думите Ми. А тези от вас, които имат дарбата да се издигат и да чуват гласовете на 

Високите Отвъдни Дарове, се подготвят да предадат посланията ми. Тези по-висши проявления ще 

подкрепят душите ви дори в най-големите изпитания. 

54 Твоите произведения ще останат записани завинаги. Затова, вие, които сте посветени в 

служба на Мен, използвайте интелекта си и дара на словото по правилния начин. 

55 Давам ви моето учение като семе, за да го посеете и да го подхранвате. Щом подготвеното 

ви сърце почувства, че е дошъл часът да започне работа, отворете го, споделете с всички гладни и 

семето ще се умножи. 

Мнозина няма да знаят как да приемат Благата вест, защото съзнанието им все още не е готово 

да разбере тези уроци. Други ще искат да откраднат ценния плод, за да злоупотребят с него. Но 

след това ще се покаят и ще дойдат при Мен като "блудни синове". Аз обаче ще заменя семето, 

което те са изгубили поради невежество, и всяка душа с добра воля ще го притежава. 

56 Щом разберете как да откриете в моето учително слово цялата светлина и насърчение, от 

които се нуждае вашият дух, ще ме последвате докрай. Няма да чувствате умора, няма да бъдете 

спрени в задачата си да разгласявате Моето Слово и нещастията няма да ви накарат да се 

поколебаете. Когато разберете един урок, вникнете в следващия и продължете да четете книгата с 

безкрайните уроци, която ви оставям да изучавате и да се подхранвате. Вземете от него това, което 

е необходимо, за да живеете. Живейте като Мои ученици. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 350 
1 Приемам ви по пълномощие на човечеството, вие, малкото множество от народа на Израил. 

Вие се отдалечавате от света, за да чуете моя концерт и да погледнете отвъд границите на 

материята. Ще ви накарам да вървите по пътя под Моята закрила и всеки от вас ще носи светилник, 

за да не се препъне, когато стигне до края на земния си път. 

Щом душата ти се отдели от плътта, за да се издигне до Мен и да Ми представи делата си, ще 

видиш всичките си дела, стъпките си, записани в книгата на живота ти, и заедно с Мен ще съдиш 

делата си. 

2 Днес искам да видя душата ти свободна да изпълнява задачата си, готова да служи и 

внимателна към Моите вдъхновения, виждаща края на житейския път, който е близо, много близо, 

и чувстваща, че скоро ще получиш наградата, която имам да ти дам. 

Ще ви кажа: Елате при Мен ─ вие, които сте разбрали да чуете Словото Ми чрез човешката 

способност за разбиране, вие, които сте живели в рамките на Моите заповеди и сте сеели любов и 

прошка. 

3 Всеки, който носи словото ми в ума си и го следва в живота си, ще притежава моето 

царство, ще има здраве, вдъхновение и пророчески дарби. По този начин моите ученици ще могат 

да практикуват моя закон, независимо дали са невежи или учени, бедни или богати, деца или 

възрастни. 

Необразованите ще станат просветени и ще говорят мъдро. Който не притежава нищо на земята, 

ще чувства, че притежава всичко, защото ще се е одухотворил и ще е безразличен към благата на 

света. Сърцето му ще се изпълни с радост, защото ще може да сподели съкровището си с онези, 

които не го притежават. А децата, чиито души са се развили значително, ще говорят решително и 

техните свидетелства ще разпалват вярата на новите посветени. 

4 Вие, които сте се научили от Мен ─ бъдете смирени, поучавайте с търпение и прощавайте 

грешките на ближните си. 

5 Аз съм ви подготвил да дадете живот на нови поколения, които ще общуват с Мен с най-

голямо съвършенство. По това време хората ще видят, че Аз идвам при тях и установявам Моето 

царство в душите им. 

6 Бъдете нащрек и готови за всяко изпитание. Днес ти носиш болката на човечеството и 

твоята пред Мен. Но аз ви казвам: Извадете тази чаша, почувствайте мира и го предайте. Лаская те 

и ти давам радост. Когато освободите душа от болка или порок, вие ще сте се издигнали на друго 

ниво и ще почувствате щастието, че сте сътрудничили на вашия Учител в Божествените дела. 

7 Моите ангели ще бъдат с вас. Аз, твоят Господ, те придружавам по пътя ти. 

8 В момента изграждам светилище в сърцето ти. Не търся разкошните резиденции, нито 

безполезния човешки лукс. Аз формирам просто, нежно и смирено сърце, което е отворено за моя 

призив. 

9 Само за кратко време ще мога да контактувам с вас чрез човешкия интелект. Подготвям ви 

да дадете мир на света утре. Моята милост спасява изгубените от гибел. Защото нямаше да бъда 

Отец, ако се обръщах само към чистите души. Защото праведните вече живеят в Моето царство. 

10 Човекът е искал да бъде в контакт с Мен чрез различните си вярвания, но е спрял духовно. 

Ето защо ви поверих Моето Слово, за да можете утре да се издигнете и да бъдете ясното огледало, 

в което хората да видят своите несъвършенства. 

11 Аз съм много близък до всяко сърце, но хората не Ме разбират. Говорих ви на вашия език, 

за да Ме разберете. Защото, ако ви давам наставленията Си на по-различен език, не бихте Ме 

разбрали. Затова говоря на ученика и ученичката с прости думи, за да не се объркат и да не 

отхвърлят любовта Ми. 

12 Чрез твоето оборудване и обновяване човечеството ще получи добро. Защото чрез един от 

вас, който е оборудван по този начин, бедствията, които сполетяват човечеството, ще бъдат спрени 

само с молитва. 
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13 Обяснявам ви онова, което не сте разбрали, за да може утре и вие да се заемете да 

наставлявате човечеството с пълна яснота. Ако се обучат хиляди умове, Аз ще разпространя 

учението Си чрез тях. 

14 През Втората епоха избрах дванадесет от Моите деца, за да ги направя Мои апостоли, и те 

забравиха стоката си, за да Ме последват, и напуснаха роднините си. 

С Мен беше и онзи, на когото казах: "Остави земното богатство, вземи кръста си и Ме 

последвай". Но тъй като не искаше да се откаже от богатството си, той Ми каза: "Господи, не мога 

да Те следвам." 

15 Аз съм милост и не изисквам от вас жертвена смърт. Защото и моите ученици по собствена 

воля, от послушание към моя Божествен закон, тръгнаха да стават рибари на хора. 

16 Днес вие сте Мои ученици. Но за да имате радост, утеха и мир, приютете словото Ми в 

сърцата си. 

17 Спомнете си, че във Второто време, когато прелюбодейката беше преследвана от тълпата, 

Аз казах на нейните преследвачи: "Ако някой от вас е без грях, нека пръв хвърли камък." По същия 

начин в този момент прощавам още веднъж на прелюбодейката. Затова ви казвам да не се 

занимавате с делата на съседите си. Не ставайте съдии, за да ги осъждате. Защото и на вас казвам: 

"Кой от вас е без вина?" 

18 Аз съм Светлината и Милостта и знам какво ви липсва. Затова беззащитното човечество 

идва при Мен и Аз му казвам: "Направи страданието си поносимо, защото Аз го познавам. Аз съм 

утехата, Аз съм милостта, Аз съм прошката." 

19 По това време човечеството е дезориентирано и объркано от идеите, които е възпитало, и 

поради тази причина много от вас се съмняват в присъствието на вашия Учител в Третата епоха. 

Но аз ви казвам, деца мои: Подгответе се и разберете, че това слово произлиза от моя Божествен 

Дух. 

20 Давам ви светлината, за да можете да разберете формата на проявление на Моята 

Божественост чрез човешката способност за разбиране. Носителят на глас е само инструмент, 

подготвен от Мен да ви говори с негово посредничество. Писано е, че ще дойда, за да се изявя, като 

използвам прости сърца, тромави умове и некрасиви устни, за да ви говоря за Закона, за 

справедливостта и за любовта. 

21 Във всички времена съм изпращал на Земята души от велика светлина, за да може чрез 

техния пример и любов човечеството да се спаси от хаоса, омразата и объркването. 

22 Казах ви, възлюбени хора, че подобно на апостолите от Втората епоха и вие ще се 

превърнете в рибари на хора. С любов, със състрадание към страдащия, ще тръгнете по пътя. Кое 

сърце ще ви върне обратно по пътя? Обърканата душа ще получи светлината и кристалната вода на 

моето учение, за да утоли жаждата си. 

23 Не позволявайте на злото да продължава да процъфтява. Младостта загива, девойките са 

завлечени в блатото още в крехката си младост. Бъдете милостиви към своите ближни. Вижте 

чашата на страданието, която човешката раса в момента изпразва. 

24 Пророчествата ми вече се сбъдват. Затова ви моля да се подготвите, за да не се почувствате 

слаби, когато дойде времето да изпълните мисията си. 

25 В момента избирам онези, които трябва да изпратя при народите, за да бъдат вестители на 

наставленията, които съм ви поверил. Този кръст, който поставям на раменете ви, няма да 

приемате като бреме ─ той е светъл кръст и е лесен за носене. 

Превръщам ви в Мои работници от първия до последния. Моите духовни воини ще бдят над вас 

и когато тръгнете на битка и оставите това, което ви принадлежи на земята, подобно на апостолите 

от Втората епоха, ще ви дам всичко, което е необходимо, за да обърнете човечеството. 

26 Символично ви казах, че 144 000 белязани ще образуват Моя избран народ Израел. Ти ще 

покажеш на света спасителната лодка и с твоето посредничество ще дам мир и утеха на 

човечеството. 

27 Не съм аз този, който ви измъчва с болка. Произходът на вашите страдания се крие във 

вашите несъвършенства и непослушания. Казах ви: "Събудете се, възлюбени хора, защото 
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изпитанията чукат на вратите ви." Но ако всички вие бдите и се молите, изпитанията ще бъдат 

премахнати и когато изкушението ви приближи, няма да паднете в мрежите му. 

28 Аз ви отбелязах с моята светлина, за да можете да оцелеете в изпитанията невредими. Този 

дар има по-голяма стойност от всички богатства и съкровища на земята. Това е божествена 

целувка, която съм вложил в душата ви през тази Трета епоха, за да можете да усещате Моя мир 

дори в най-големите нещастия и в най-трудните моменти от живота. 

29 Подаръкът съдържа лечебен балсам за изцеление на болните в тялото и душата. То има 

силата да спре природните сили, когато те се развихрят, има оръжия, с които да превърне раздора и 

войната в мир. Това е част от духовното ви наследство, което трябва да използвате и развивате в 

този момент. 

30 Сърцето ти желаеше да има нещо голямо в живота, без да знае, че ще придобиеш не вещи 

или богатства от света, а блага на духа. 

31 Каква по-голяма амбиция може да има човек от тази да стане като своя Небесен Отец? 

Истина ви казвам: това е най-голямото желание, което трябва да подхранвате. 

32 Не е невъзможно да станете като своя Господ. Ето защо някога дойдох на света като човек, 

за да ви науча чрез Моя живот и пример да станете като Божествения Дух в любовта и в правдата. 

Истина ви казвам, че щом посветите живота си на задачата да станете като Мен, ще намерите онова 

щастие и мир, които напразно сте търсили по други пътища, и този мир ще бъде не само вътрешен, 

но и външен. Защото сега съвестта ти вече няма да те укорява на всяка крачка и всеки ден, както 

сега те укоряват твоите прегрешения. 

33 Обичайте Ме и Ме вземайте за пример в лицето на Исус. Спомнете си, че Аз ви доказах чрез 

онзи скромен Учител от Галилея, че Моята сила, мъдрост и богатство са по-големи от тези на 

света. Защото всички Мои дела произлизат от любовта, която е източникът на живота, силата и 

светлината, създала всичко. 

34 Също така ви казвам, че в тази Трета епоха победата ще принадлежи на онези, които вземат 

Моите дела за пример. Защото оръжията, с които ще се сражавате, ще бъдат същите като тези, 

които използвах по онова време. 

35 Ако чрез Исус ви казах: "Аз съм светлината на света", искам и вие да бъдете като фар в 

живота на вашите ближни, присъствието ви да е винаги благотворно, а влиянието ви - спасително 

─ мислите ви да са чисти, а чувствата - искрени. Тогава ще изпитате колко лесен е животът, колко 

лесна е борбата за живот на земята и колко красиво е да служиш на ближния си. Тогава ще сте 

станали деца на светлината благодарение на заслугите си. 

36 Какъв стремеж се пробужда в сърцето ви под въздействието на Моето Слово? Мизерните 

стремежи на този свят? Не, любими хора. Моето Слово събужда във вас благородното желание да 

издигнете душата си по пътя на истината. 

37 Също така не искам да тълкувате погрешно Моето учение, защото си мислите, че искам да 

ви видя бедни, плачещи, нещастни и болни, окъсани или гладуващи. Не, искам да се научите да 

хармонизирате борбата за материалния си живот с духовната си мисия по такъв начин, че да 

можете да имате необходимото в света и да позволите на духа също да има няколко мига, за да 

упражни дарбите си и да изпълни мисията си. 

38 Подготвям те, о, народе, да бъдеш пророкът на това време сред човечеството ─ добрият 

пророк, чрез когото ще обявя предстоящите събития и ще ти дам Моите заповеди и напътствия. 

39 Казвам ви: Ако някога посееш измама и лъжа, ще трябва да измиеш петното си с болка и 

сълзи, и колкото повече се разпространяват лъжите ти и колкото повече вреда причиняват, толкова 

по-голямо ще бъде пречистването ти. Могат ли с право да се нарекат "деца на светлината" онези, 

които разпространяват злото сред човечеството? Не, възлюбени ученици! 

40 Колко много светлина ви дадох, вие, множествата от хора, които ден след ден идвате да 

приемате Моите учения. Помислете, че не би било справедливо да се успивате и в един момент да 

бъдете изненадани от някакво изпитание, което да ви накара да се спънете! 

41 Твоето сърце Ми казва, изпълнено с болка: "Учителю, смяташ ли, че сме способни на 

изневяра, предателство или провал?" Но аз ви отговарям: Да, хора, със сигурност ви смятам за 

способни да нарушавате обещанията си. Нямаше ли сред онези дванадесет ученици от Втората 
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епоха един, който Ме предаде на световното правосъдие, когато се убеди, че Царството, което 

предлагам, не е от този свят? Нима Петър не нанесе смъртоносен удар на стотника в момента, в 

който Ме арестува, защото ученикът искаше да защити своя Учител по този начин и да Го задържи 

по-дълго, отколкото беше писано? Нима Тома не се осмели да се усъмни в Моето духовно 

присъствие, въпреки че толкова пъти им бях обещал да бъда винаги с тях? Защо да не се съмнявам 

в теб днес? 

Със сигурност не всички ще пренебрегнат думите ми в моменти на изпитание, защото днес, 

както и в онези дни, ще има верни, ще има послушни, ще има послушни и силни. 

42 Ученици, само в този час ви казвам: "Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение." 

43 Израел: Когато виждам сърцата ви студени, Духът Ми се натъжава, а когато виждам 

решимостта да се обновите и да се подчините, се изпълва с радост. 

Знам, че след 1950 г. ще ви връхлетят силни бури. Но вие сте избраният народ, който Аз спасих 

от всички нещастия чрез светлината на Моето Слово. 

Дори и между вас самите, до ушите ви ще достигнат много неискрени думи, но Аз не искам да 

има объркване сред избраните от Мен. Но в тези събития Моята истина ще премахне лъжата и със 

светлината на Моя Свети Дух ще бъдете силни, ще знаете как да защитавате Моето дело и ще 

можете да държите объркването далеч от другите, защото сте деца на светлината. 

44 Както Аз съм светлината на света, така и вие трябва да бъдете сред човечеството. Хората 

страдат и плачат, защото са били глухи за Моето вдъхновение. Но вие сте тези, които трябва да ги 

напътстват. Ти ще бъдеш оазис за странника и кротко ще му даваш Моя мир. 

45 Ако не се подготвите, Аз ще докажа, че последният ще бъде пръв, и ще напиша закона Си в 

сърцето му, дори да не е чул словото Ми. 

46 Истина ти казвам, Израилю: Вие ще бъдете съветници, които дават светлина и мир на 

другите. Ще защитаваш делото Ми в подходящия момент и ще говориш с нежност на сърцето на 

най-непокорните. Тогава ще ги видите да се превръщат в нежни агънца. 

Не се връщайте към грешките, в които сте били, защото това е оставило само регресия в душата 

ви. Обединете се, за да донесете светлина и наставления. 

47 Уверете се, че децата ви разпознават последствията от доброто и злото. Научете ги на 

примерите, които ви дадох. Подгответе ги, защото те са сред онези, които ще Ми служат утре. 

Искам да ви видя щастливи, спокойни и мислещи само за доброто, за да бъдете водени от 

светлината на Светия Ми Дух. 

48 Във всеки един момент ви предпазвам от всички злодеяния; по същия начин трябва да се 

молите за другите. Виждайте болката навсякъде: изоставените деца, младежите, които се влачат в 

калта, изневярата на съпруга. Но когато попаднете на грешна жена, критикувана от мъжете, 

научете я на истинския път и я отстранете от горчивината и вълненията, които я заобикалят, за да 

може да започне да се обновява. 

49 Смили се над света, Израел, и както Аз му говорих през Втората епоха, така и ти ще му 

предадеш Моето слово. 

50 Ще оставя на човечеството Третия завет, който съдържа съкровище от мъдрост, което ще 

достигне до вас, защото ще ви направя достойни да го получите, без да гледам на вашите петна, 

защото Аз съм Любов и Съвършенство. Но Илия ще пречиства душите ви все повече и повече. 

51 Вие се отдалечихте от света, за да Ме чуете.Аз съм със смирените, за да изградя светилище 

в сърцата им. 

Във Втората епоха Аз ви говорих, за да ви предам Моето учение за любов, милост и прошка. Но 

светът е създал други вероизповедания според своите разбирания. И все пак Аз, като Отец, 

продължавам да просвещавам всички Мои деца. 

Мнозина от вас Ми казват: "Отче, в заблуда ли са моите ближни? Защо тогава не им показваш 

пътя?" Но истина ви казвам, благословени хора: светлината, която ви просвети ─ наставленията, 

които ви дадох, дадох на всички еднакво. Но хората следваха собствената си свободна воля и не 

искаха да Ме приемат. 

Аз не насилвам децата си, всяко от тях трябва да стигне до моя път със собствена воля, със 

собствени усилия. Защото в този момент Аз просветлявам цялото човечество. Някои Ме чуха ─ 



U 350 

88 

това сте вие, благословени хора на Израил. На други показвам пътя чрез интуиция, а също така чрез 

откровения те получават светлината на Третата епоха. 

52 Винаги съм проповядвал любов, защото любовта е защита, в която съм вложил цялата Си 

сила. Блажен е онзи, който живее с любов в сърцето си, защото постепенно ще преодолее всички 

проблеми в живота си. Блажен е онзи, който носи любовта в живота си и я проявява в постъпките 

си. Защото тези дела ще бъдат благословия за него и за другите. 

53 Деца Мои, разпознайте Ме като Отец и като Дух, за да не Ме търсите повече в 

идолопоклонство. В душата ти винаги съм Аз като светлината на Светия Дух. 

54 Ако проявите милост, Аз съм в тази милост, и ако се заемете да изпълните всички Мои 

заповеди, бъдете щастливи, благословени хора, защото Моите благословии ще останат във вас 

завинаги. 

55 Вече няма да чувате словото Ми чрез тези инструменти. Но това време е предназначено за 

подготовка на душата ви, а след 1950 г. ще започне битката. Аз няма да се отделя от вас, но е 

необходимо да се одухотворите. Защото чрез тези, които са се подготвили, Аз ще продължа да се 

проявявам от дух на дух. Ясновидците ще продължат да Ме виждат, а на онези, които се 

одухотворяват, ще говоря чрез интуиция и в тях ще има интуиция. 

57 Благословени хора: През Втората епоха казах на учениците Си: "Даде Ми се цялата власт на 

небето и на земята", и наистина ви казвам: Идете навсякъде и носете Моето слово, носете Моята 

любов и Моето учение. 

По същия начин ви казвам сега, благословени хора: вие сте подготвените ученици ─ вие сте 

тези, които трябва да тръгнат по всички пътища на земята и да носят Моето Слово и Моята любов. 

Отново ще се изправи този, който със съмнение в сърцето си казва, че това, което сте получили, 

е било само лъжа. За да повярват, те ще трябва на свой ред да докоснат раната в страната ми. 

58 Виждам онзи, който, макар и да Ме е слушал дълго време, ще Ме отхвърли като ученика Ми 

Юда Искариотски и ще продаде делото Ми. Но Аз ще се приближа до тези сърца и ще премахна 

неистината от тях чрез Моята правда. Защото Моето дело е чисто и непорочно и няма недостатък. 

Тя ще се издигне с цялата си чистота във всички сърца и души, защото това е Моята воля. 

59 Елате при Отца, елате на приготвената за вас трапеза. На тази трапеза е хлябът на вечния 

живот за вашата душа. Подготвям учениците си, за да можете утре да свидетелствате, че сте били с 

Отца и че Той живее в сърцата ви, защото сте ги приготвили като Негово светилище. 

60 Вие сте тези, които получиха от моята съкровищница силата да вдъхват живот на 

"мъртвите", за да бъдете като вашия Учител. 

61 Ако умеете да се подготвяте така, както ви научих, Моите духовни блага ще бъдат с вас, а 

чрез постигнатото одухотворяване вашите ближни ще разберат, че сте деца на светлината, че макар 

да носите в себе си Моите високи качества, вие се проявявате като най-смирени. 

62 Изправете се, възлюбени хора, не спирайте напредъка на душата си. Използвайте 

инструкциите, които ви е дал вашият Учител, запечатайте ги в сърцето си. Защото кратки са 

моментите, в които ще Ме чуете чрез човешката способност за разбиране. 

63 Подгответе Третия завет за следващите поколения. Ще дойдат големи множества и когато 

сте подготвени, ще им говорите под вдъхновението на Светия Дух. 

Притча 

64 Един джентълмен, собственик на големи имоти, стигнал до могъщо дърво. Близо до него 

имаше извор с кристално чиста вода. На това място той се обръщаше към скитниците, които 

минаваха оттам, и ги канеше да си починат в сянката на това дърво и да утолят жаждата си с водата 

от този извор. 

65 Сред тези скитници онзи Господ избра седем души и им каза: "Вие поискахте моето 

благодеяние и сега ще поверя на всеки от вас по едно голямо парче от тези земи, за да се трудите и 

да работите като добри работници на тях, да сеете това семе и да го обработвате, за да пожънете 

богата реколта. Защото множествата са много, и те са гладни и жадни." Тогава Господ им повери 

семето и оръдията на труда и им каза да работят на 
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дървото и да бдят над извора, за да могат и те да приемат множествата, след като Господ си отиде, 

и добави: "Ще подготвите нивите и ще посеете в тях това златно семе. Ще напояваш нивите с 

водата на този извор, за да събираш богата реколта, и ще се грижиш за могъщото дърво, за да има 

плодът му винаги добър вкус. Ще работите заедно, а когато пристигнат гладни, жадни и уморени, 

ще им предложите сянката на дървото и сладостта на плодовете му. Ще им даваш хляб и вода, за да 

се чувстват силни и да носят Моя мир в себе си." 

На мъжете Господ каза: "Сега си отивам, но ще усетите присъствието Ми съвсем близо до 

сърцата си, погледът Ми ще ви гледа и слухът Ми ще ви чува".  

Край на притчата 

66 Истина ви казвам: В тази Трета епоха Аз призовах Моите работници, за да им дам тяхното 

наследство, така че подобно на вашия Отец да подготвите трапезата и да приемете онези, които 

гладуват и жадуват за Моето Слово. С твое посредничество те ще получат духовните съкровища, 

които съм ти поверил. 

67 Вие сте моите овце, които са били доведени до духовното препятствие. Пастирът, който ви 

води в този момент, е духът на Илия. Никой не вижда този пастир, но всички го усещат. Някои го 

осъзнават, други не го знаят. 

68 Илия отвори Книгата на живота в шеста глава, веднага след като шестият печат беше 

разхлабен от Мен, който имам властта да го направя. 

69 Какво ви разкри Шестият печат? Какво послание пазеше в пазвата си, за да го покаже на 

света по това време? Духовният живот, познаването на себе си, разкриването на всичките ви 

качества, начинът за разгръщане на духовните дарби, духовното проявление чрез ума и 

проявлението от дух към дух. 

70 Душата ви е изпълнена с радост, защото се чувства просветена и се вижда закриляна от 

пратеници и ангели. Бъдете верни на своя Пастир и ще усещате през целия си земен път този 

благословен мир, който сега ви залива, и няма да ви се налага да бягате, за да се скриете, когато 

Той обяви Моята справедливост пред този езически, идолопоклоннически и материалистичен свят. 

Да, хора, Илия е сред вас и отново ще изпита свещениците на лъжливия бог и отново ще им 

покаже кой е истинският бог и как трябва да му се покланят. Но Илия няма да дойде, за да стане 

човек. Човешкото тяло не е абсолютно необходимо, за да може едно духовно същество да се 

прояви на земята, и със сигурност не е необходимо за Илия, който притежава ключа, отварящ 

вратите за общуване между един и друг свят. 

71 Духовният свят ще се приближи още повече до хората, за да засвидетелства своето 

съществуване и присъствие. Навсякъде ще се появяват знаци, доказателства, откровения и 

послания, които постоянно ще говорят за това, че е настъпила нова епоха. 

72 Ще има размирици, ще има вълнения сред народите, защото религиозните представители 

ще разпространяват страх сред онези, които вярват в тези послания, а науката ще обяви тези факти 

за неверни. 

След това обикновените хора ще придобият смелост и ще се вдигнат, за да засвидетелстват 

истинността на получените доказателства. Ще се появят хора, които са изоставени от науката и са 

възстановили здравето си по духовен път, и те ще свидетелстват за чудодейни изцеления, за 

откровения на безкрайна сила и абсолютна мъдрост. 

Сред обикновените и непознати хора ще излязат мъже и жени, чието слово, изпълнено със 

светлина, ще изненада теолозите, философите и учените. Но когато спорът е най-голям и бедните 

са унизени, а гордите отричат свидетелствата им, тогава ще дойде моментът, когато Илия ще 

призове учените, господарите и управниците да се отчетат и да ги подложат на проверка. 

Горко на лъжливите и лицемерните в този час, защото тогава ще ги постигне съвършена правда! 

Това ще бъде часът на съда. Но много души ще се издигнат от нея към истинския живот, много 

сърца ще възкръснат за вярата и много очи ще се отворят за светлината. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 351 
1 Аз съм Светлината, Любовта, Милостта и Прошката. Елате да получите от Мен това, от 

което се нуждаете за ваше добро и за доброто на човечеството. 

2 Възлюбени ученици, вие, които сте се събрали около Учителя: Вие идвате, за да получите 

Моята мъдрост, да дадете насока на живота си и да изпълните мисията, която съм ви дал. 

3 Ако вашият Учител ви разкаже всичко, което е в Моята мъдрост, никога няма да го 

разберете. И освен това, каква е заслугата ти да откриеш онова, което съм съхранил за теб в Моята 

съкровищница? Именно извисяването на душата ви прави достойни да получите Моето Божествено 

вдъхновение. 

4 Вие сте се развивали и през това време съм ви разкривал това, което вече можете да 

разберете. Но не Аз поставям граница на вашето разбиране ─ вие самите трябва да се издигнете 

повече, за да можете да получите повече от Мен. 

5 Това, на което ви научих, е достатъчно, за да разберете каква е вашата мисия и как трябва да 

създадете в себе си Църквата на Този, Който ви говори, за да обедините мирогледа на човечеството 

и да знаете как да обедините това учение с учението на Исус от Втората епоха и с това, което са 

казали пророците и просветлените от Първата епоха. 

6 Моето идване в сегашното време не е в телесна форма, както мнозина очакваха, но вие ще 

бъдете тези, които ще доведат човечеството до разбирането на Моите учения за Второто и Третото 

време. 

7 Моят народ: Времето да приключа проповедта си в тази форма е близо, но вие трябва да се 

подготвите още повече. 

8 В света има много изкушения. Но колкото по-добре разбирате Моето дело, колкото повече 

владеете тялото, толкова повече ще се приближавате към съвършенството. 

9 Одухотворявайте се, за да може душата ви да достигне необходимата степен на издигане, за 

да продължи пътя си към вечното съвършенство, което е целта, която трябва да постигне. 

10 Спомнете си думите ми от Втората епоха: "Отдавайте кесаревото на кесаря, а Божието на 

Бога." Но сега ви казвам: "Отдайте дължимото на тялото си, а на душата си - полагащото ѝ се 

издигане и напредък. 

11 Сега моето "Слово" не се е превърнало в човешко същество. То идва при вас "духовно" на 

облак, за да ви разкрие онова, което не сте могли да разберете. 

12 С течение на годините изкушението се е появило на пътя ви. То се е стремяло да ви отклони 

от истинския път, да ви обърка и дезориентира, да остави несигурност в сърцето ви. 

13 Чрез откровението и интуицията си дадох послания на този свят и изпратих подготвени 

хора, избрани души, които да говорят на човечеството с тяхно посредничество. И винаги, когато 

сърцето ти се е подготвяло, ти си давал подслон на Моя Дух. Разкрих Себе Си в живота ви като 

напътствие, като милост и мир. Но не съм се интересувал дали сте повярвали в Моето проявление, 

или не. Защото Моето желание като Учител и като Отец е да разпознаете гласа на Този, Който ви 

говори чрез съвестта, чрез вашия мир и възвисяване. 

14 Не съм дошъл да спася тялото ви, а душата ви. Затова ви говорих с любов, за да се 

издигнете и да бъдете като патриарсите от Първата епоха, като апостолите от Втората епоха и за да 

бъдете Мои ученици от Третата епоха. 

15 На всеки етап от развитието си душата ви е оставала материализирана и поради тази 

причина сте се отдалечили от моята любов, станали сте жертва на грешки и сте тълкували думите 

ми по различен начин. 

16 Сега наближава краят на времето, в което ще чуете Моето Слово, предадено чрез човешкия 

интелект, и то за последен път. Но усещам болка в сърцето на Моя Отец, защото показвате липса 

на разбиране и привикване към Моето Слово, а само малко извисяване на душата. Но дали ще 

продължа да се проявявам чрез човешкия мозък заради вашата липса на подготовка? Не, любими 

хора. Защото сте чули, че Аз съм съвършен и волята Ми е една. 
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Възможно ли е Отец да бъде подобен на човека в Своята воля? Тогава не бих бил съвършен, не 

бих могъл да бъда нито ваш Създател, нито ваш Бог. По-скоро царската звезда ще престане да 

свети, отколкото Моето слово и Моята воля да не бъдат изпълнени. 

17 Още в Първата епоха пророците обявиха този период на благодат, а през това време Аз 

подготвям душата ви чрез светлината на Моя Свети Дух, за да можете да се издигате все повече и 

повече с всеки изминал ден. 

18 Ще видите, че онези, които никога не са чували Словото Ми чрез гласоносител, нито са 

присъствали на проявлението на Вселенския Ми лъч, ще се издигнат, за да подготвя сърцето им и 

те ще получат Божественото Ми послание и Моите указания чрез интуиция. Те ще Ме обичат като 

апостолите от Втората епоха. С тях ще се сбъдне Моето слово: "Последните ще бъдат първи". 

19 Изпълнете мисията си, племена на Израел, осъзнайте отговорността си пред човечеството, 

осъзнайте, че сте носители на Моя закон, че сте вестители на духовното учение, което съм ви 

поверил. 

20 Израел, тръгни обединен и стремящ се към едно сърце, към една воля и се подчинявай на 

Моя закон и на Моята Божествена воля. Знаеш, че Аз съм твоето спасение. 

21 Впечатах учението си в сърцето ви и божественото ми излъчване е като живителна сила в 

душата ви, укрепвайки ви и оживявайки ви, за да можете да се заемете с изпълнението на мисията 

си, за да бъдете като по-възрастни братя и сестри за човечеството, за да знаете как да го водите по 

моя път с послушание и кротост. Вие ще бъдете учителите на утрешния ден. 

22 Вие, "последните": Не гледайте на Моя народ като на непознат, защото в това време Аз 

изпратих тези души да се преродят, за да може човечеството да получи чрез тях Моята милост. 

23 Колко много объркване има в света, колко много измама, защото човешкият мозък, вместо 

да се ръководи от Моя Закон, е изпаднал в материализъм, езичество и идолопоклонничество, а 

неадекватни хора са се осмелили да се наричат "представители на Моята Божественост", 

изразители на Моя Божествен глас, Моята Любов и Моята Светлина. И все пак виждам, че те 

подхранват егоизма, мрака, фанатизма, лъжата и раздора. Но Аз съм Съвършенството, което ви 

показва пътя на одухотворяването и любовта, за да можете да постигнете прошка. 

24 Материализмът и идолопоклонничеството преобладават в света и затова човечеството е 

изпаднало в изкушение. 

25 Кого ще използва Учителят, за да говори на човечеството за моята истина? Моят избран 

народ Израел. 

26 Съберете се духовно около Учителя. Вие сте мои ученици, на които дадох наставленията си 

като отворена книга, а заедно с нея и яснотата на светлината на Светия Дух, за да можете да 

разберете словото ми, да му се подчините и да го отпечатате в сърцето си с незаличими букви. Вие 

сте децата на светлината, които трябва да дадат добър пример на човечеството, като му покажат 

духовност, любов и вяра в делата си. 

27 Учителят е дошъл при вас духовно в тази Трета епоха, за да ви даде Своето Слово чрез 

човешкия ум, и това наставление е като лъч светлина, който е дошъл, за да събуди душата ви и да я 

накара да разбере, че това е гласът на нейния Бог и Господ, гласът на Бащата, който призовава 

Своето дете ─ гласът на Учителя, който излъчва Себе Си като Слово в учения, в примери, във 

възвишени принципи, така че душата ви да може да се види облечена в атрибутите на Моя 

Божествен Дух. 

28 Възлюбени хора: искам да Ме вземете за пример ─ искам да бъдете "по Мой образ и 

подобие". Ето защо дойдох при вас, за да се изявя чрез интелекта на Моите гласоносители. Това са 

онези, които съм избрал, подготвил и пречистил, за да получите Моето Слово чрез техните духовни 

дарби. Те бяха твърди камъни, от които накарах да бликне кристално чиста вода за душите ви. 

29 Дойдох в този момент, за да накарам "слепите" да видят Моята светлина и да им покажа 

светлината на новия ден. Дойдох при вас, за да ви свидетелствам за присъствието Си, да ви донеса 

любовта и истината Си, за да няма съмнение между вас. Искам, когато чуете словото Ми, да 

разпознаете значението му и да се издигнете към вашия Отец, изпълнени с вяра и любов. 

30 Искам да покажете най-дълбоко покаяние за това, че сте се осквернили и отдалечили от 

вашия Отец ─ да бъдете чувствителни към духовното и сърцето ви да бъде светилище, което 
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подготвяте за вашия Отец, за да можете да носите в себе си Неговата любов, Неговия мир, 

Неговата светлина и вечен живот. 

31 Подгответе се, деца мои, за да може душата ви да се освободи от всякаква материализация 

─ за да можете да свалите тъмната превръзка пред очите си и да Ме съзрете в цялата Ми слава. 

Чувствеността на света ви е попречила да почувствате напълно Моето присъствие и да оцените 

Моята мъдрост, която се излива във вашето сърце. 

32 Колко съвършени и чисти са наставленията, които дадох на душата ти, за да станеш 

достойна за Моите духовни блага и да бъдеш наследник на това съкровище, с което утре ще 

тръгнеш, вдъхновена от Моя Божествен Дух, за да проявиш милост към страдащото и нуждаещо се 

човечество. По този начин пророчествата ще се сбъднат за вас. 

С твое посредничество ще покажа на човечеството пристанището на спасението, спасителната 

лодка. Защото, истина ви казвам, народите и нациите, огромните маси от хора, които живеят на 

земята, са се заблудили, убили са живота на благодатта. 

33 Осъзнайте, че вече не принадлежите към "мъртвите", защото Аз ви дадох живот ─ защото 

всеки, който идва при Мен, ще бъде възкресен. Позволете на този живот и сила да ви позволят да 

бъдете в общение с Мен. Не затваряйте очите си за тази светлина, за тази слава. Осъзнайте, деца 

Мои, колко голяма е милостта на вашия Отец. 

34 Вие сте хората, на които се доверявам, защото ще дадете надежда и утеха на човечеството и 

ще бъдете сияйният факел, който разпръсква мрака. 

Хората Ме търсят в отчаянието си ─ някои чрез науката, а други - чрез идолопоклонството си. 

Щом видиш жени, деца, младежи и възрастни да плачат и да Ме призовават, защото не усещат 

присъствието на Отца ─ онази Света земя, която обеща да се върне, за да им донесе мир, утеха и 

милост ─ когато видиш това човечество да се пречиства и да се пречиства в собствената си болка, 

трябва да си подготвен, в синхрон с Мен, да бдиш и да се молиш за това човечество, за да Ме чуе 

чрез твоето посредничество и да бъде озарено от светлината на Светия Ми Дух. 

35 Ще накарам и най-закоравелите сърца да усетят импулса на моята любов, така че вече да не 

бъдат камъни, които причиняват болка на човечеството. 

36 Това е времето, благословени хора на Израел, когато ще бъдете подготвени и ще вървите с 

уверена крачка в изпълнението на трудната си мисия. 

37 Дойдох със Словото Си, за да ви освободя духовно, да снема товара, който сте носили, да ви 

освободя от веригите, които са ви свързвали с този свят и които не са позволявали на душата ви да 

се издигне към Мен. 

38 Вие сте хората, в които искам да видя одухотворяването на праведните. 

39 Носете кръста си с любов, смирение и кротост, защото аз ще бъда вашият Киренай*. Дайте 

добър пример на човечеството и бъдете ясното огледало, в което то вижда своето лице. Бъдете 

милосърдни и споделяйте силите си с ближните си. Искам чрез усмивката си да показвате на света 

любовта, която Отец ви е дал. Защото няма да ви оставя сами пред безмилостните сили на 

природата. 

В това време на голяма опасност, в което изкушенията и големите изпитания ще пресекат пътя 

ви, ще Ме усещате много близо, защото Аз самият ще бъда във вас, за да не изпитвате страха, 

който светът изпитва пред проявлението на Моята Божествена справедливост. 
* В оригиналния текст на испански език Cyrenaeus е "Cirineo". Това е името на мъжа, който помага на Исус 

да носи кръста си, когато Той пада под тежестта му. В Библията той е наричан още Симон Киринеец. 

40 Не нарушавайте закона и не се отдалечавайте от моята любов, не се заразявайте с 

нечестието на света. Само се страхувай да не се отдалечиш от своя Отец, защото този страх е 

началото на мъдростта, чрез която ще постигнеш най-висшето блаженство. 

41 Онзи, който остане подготвен и знае как да бди над делото, което съм поверил в ръцете му, 

ще получава непрестанно от моята съкровищница милостта на Небесното царство, моята 

благословия и ще бъде този, който ще свидетелства вярно и истински пред човечеството. 

42 Поверих ви оръжия от светлина, мощни оръжия, за да можете да се защитавате от 

изкушенията, които ще срещнете по пътя си. Изкушението е готово във всеки момент като хищна 
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птица да ограби душата ви от благодатта и даровете, които съм ви поверил ─ да отнеме доброто 

семе и да ви остави плявата. Той е като гладен вълк, който иска да ви погълне. Вие обаче трябва да 

живеете в истината, която ви дадох, за да бъдете добри ученици, които с примера си да показват на 

хората този път. 

43 Когато не си бдял и не си се молил, изкушението те е връхлитало като вихрушка, събаряло е 

светилището ти, гасило е светлината на факлата ти, отнемало е наставленията ти. Тогава се 

почувствахте лишени от моята милост, нуждаещи се и в мое присъствие като обвиняеми. Плачеш и 

се разкайваш. Ти отново молиш за милост своя Отец и тогава Аз отново слагам в ръцете ти книгата 

на светлината, прояснявам ума ти, подготвям сърцето ти, давам ти нова дреха и ти казвам: Стани, 

бди и се моли, за да не паднеш в изкушение. 

44 Обединете се, възлюбени хора, за да може Отец да се радва на послушанието и предаността 

на своите деца. 

45 Искам да бъдете като един ученик, който да носи едно учение на света. 

46 Борете се, люде Мои, с меча на светлината, който съм ви поверил в Моето Слово ─ с 

молитва, за да победите изкушението. Борете се с огъня на Моята любов, за да унищожите 

плевелите, и със светлината на Светия Дух, за да разпръснете мрака от обърканите, от невежите, от 

идолопоклонниците, от покварените, и за да напътствате невинните, които Ме търсят в 

материалните светилища. 

47 Ти, който председателстваш тези скромни места за събиране, ще посрещнеш тези 

множества и ще им говориш за Моята любов с простотата на Моето Слово. Ще им кажете, че съм 

дошъл с желание за грешниците ─ не за да ги осъдя, а за да Ме познаят, да пресуша сълзите им, да 

разсея мрака в душите им, да излекувам слепотата на очите им и да ги накарам да почувстват и 

видят Моето присъствие. По този начин ще дадете живот на "мъртвите" в мое име. Вие, Избрани 

хора, ще бъдете като блестяща звезда за човечеството. 

48 Вие сте отпечатали Словото Ми в сърцето си и когато сте готови, Божественият Ми Дух ще 

бъде предаден на вашите ближни от тази благословена Книга. Аз ще умножа този хляб, за да се 

нахранят и укрепят душите. 

49 Изпълнението на вашата мисия ще бъде близо до сърцата ви не само по време на живота ви 

на земята, защото на нея ще започнете да правите само първите стъпки. Ще накараш огромните 

множества да се откажат от идолопоклонството и да се откажат от военните си оръжия, за да могат 

да приемат в сърцата си посланието на Моя мир. Душата ви обаче ще продължи да се бори и да 

работи неуморно, дори след като е оставила физическата си обвивка, докато не видите, че хората 

имат мир и добра воля, че имат светлината на Светия Дух в себе си, че търсят извисяване и се 

одухотворяват. 

Ще се борите от поколение на поколение и така ще изкачвате планината, докато стигнете до 

нейния връх, където ще се освежите с плодовете на делата си. 

50 След 1950 г., когато вече няма да Ме чувате в този вид, няма да се смущавате и няма да 

казвате: "Къде да отида? Каква мисия трябва да изпълня по този начин? Каква е Твоята воля, 

Господи?" 

Наистина ви казвам, че ще получите Моето вдъхновение, душата ви ще Ме чуе и ще 

почувствате, че ви държа за ръка и ви показвам пътя, който да следвате, за да се обърнете към 

ближните си. Ще направя така, че очите ти да виждат и ушите ти да чуват онези, които Ме търсят ─ 

онези, които Ме призовават, и ще знаеш, че онези, които Ме търсят, ще търсят и теб. Тогава ще ви 

изпълня с вдъхновение и чрез вашето посредничество ще дам светлина на тези множества. 

51 Човечеството се е пречистило в болката си и ще се пречисти още повече, така че душите да 

се събудят и да осъзнаят, че плодовете им носят горчивина и смърт. Те ще потърсят своя Спасител 

и ще намерят пътя, от който са се отклонили. Но това послание за светлина, мир и любов ще 

предам на света чрез моите избраници. 

52 Вие живеете във време на благодат, в нов ден, в който божествената светлина осветява пътя 

на всички хора. Аз, Майсторът, ви приемам, оставям ви да почивате на Моята гръд и ви 

благославям, и докато галя този народ тук, разпръсквам благословии и блага по целия свят. 
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53 Вие, Моите ученици, сте се подготвили да чуете урока Ми за този път. Вие дойдохте с вяра 

и надежда, както сте идвали и в миналите времена, когато съм се обръщал към вас. 

54 Пътят, който ви показвам, е пътят на Закона ─ широк, точно определен път, за да се 

чувствате сигурни, че вървите по него. Изпълнението на този закон е цената на вашето спасение. 

Искате ли да се спасите и да достигнете целта на този път, за да притежавате даровете и силата на 

праведните? В себе си имате всичко, което е необходимо за постигането на тази цел. Надарих те с 

добродетели, за да можеш да усъвършенстваш своя идеал. 

55 Ако усещате, че борбата за победа на духа ви е трудна, използвайте силата, която 

притежавате. Ако нещастията на този свят ви притесняват, въоръжете се с търпение. Ако 

човешкото неразбиране те кара да страдаш, издигни душата си и тук, в общение с Мен, заглуши 

оплакванията си и върни мира в твоя свят, без грижи и отмъщение, но обичайки и прощавайки като 

добри ученици. 

56 Разпространявайте по пътя си това учение, което ви донесох, за да може светът да се храни 

с него. Защото гладът и жаждата, от които страдат хората, са непреодолими. 

57 Не пропилявайте момента, в който вашите ближни се обръщат към вас с молба за помощ. 

Донесете утеха на душата, за да облекчите мъката ѝ. Защото неговата духовна бедност и болест са 

по-тежки и потискащи от тези, които изпитва тялото му. 

58 Словото ви като ученик ще има силата да разсее мъглата, тъгата, която обгръща сърцето на 

вашите ближни. 

59 Призовах те, за да задоволя това благословено желание, което Ми показваш, да 

усъвършенстваш душата си, да излезеш извън рамките на човешкото познание, за да влезеш в 

Божествената съкровищница. И Аз, Който се вслушвам в молбите ви и желая напредъка ви, дадох 

словото Си в изобилие, за да се чувствате щастливи. 

60 Когато днешното време свърши и във вас остане само споменът за това проявление, ще се 

смятате за щастливци и когато четете Словото Ми в книгите, ще поливате със сълзите си тези 

страници, написани с любовта и нежността, които Ми показвате като Мои деца. 

61 Вече е близо времето, когато ще застанете пред това човечество като свидетели на моята 

истина. Но вече трябва да вземете решения и да се въоръжите с кураж. Защото изпитанието, което 

ви очаква, е голямо. Нищо не може да ви направи страхливи, възлюбени ученици! И точно както 

Моето Слово ви показа една посока: Любов и Истина, вие също ще бъдете неуморни сеячи на това 

семе сред човечеството. 

62 Твоята тояга ще бъде молитва, тя ще ти приготви и приготви това, което е добро. В тази 

молитва ще почувствате как душата ви се придвижва към други нива, към по-високи и възвишени 

нива, колкото по-голяма е подготовката ви. И на тях ще дишате мир, ще се чувствате вдъхновени 

от същностите, които ги обитават ─ справедливи и добродетелни, и те ще ви въведат в моето 

Присъствие. В това общение ще ви дам новите си откровения и заповеди. 

63 Искам сега да си починете от дългите си странствания, да не проливате повече сълзи в тази 

земна долина и да повдигнете духа си. 

64 Възвестявам ви, че ще доживеете да видите най-големите катастрофи в света, които ще 

бъдат последица от човешкия егоизъм и желание за власт, от липсата на любов и милосърдие. 

Какво ще направиш в този момент, Израел, когато виждаш как всички природни сили се развихрят 

и твоите събратя се втурват навън? 

Този свят ще преживее силни земетресения, водите ще разкъсат бреговете си и части от морето 

ще се превърнат в суша, а други страни ще бъдат залети от водите. Хората ще напуснат земите си и 

дори родните си места в търсене на спасение. Водните потопи ще опустошат много градове, както 

по време на потопа от Първата епоха, и само някои ще избегнат тази сурова присъда. 

65 Как ще приемете тези хора, които бягат от толкова много нещастия и болка и търсят 

спасителния ковчег в този народ? Ще се подчините ли на волята ми и ще споделите ли с тях хляба 

и дома си? 

66 Скоро за света ще започне време на велики събития. Земята ще се разтресе, а слънцето ще 

изпрати горещи лъчи върху този свят и ще изпепели повърхността му. Континентите ще бъдат 
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измъчвани от болка от единия до другия полюс, цялото земно кълбо ще бъде пречистено и няма да 

има същество, което да не усети трудностите и изкуплението. 

67 Но след този голям хаос народите ще възвърнат спокойствието си, а природните сили ще се 

успокоят. След тази "бурна нощ", в която живее този свят, ще се появи дъгата на мира и всичко ще 

се върне към своите закони, ред и хармония. 

68 Отново ще видите небето ясно и полетата плодородни. Водите отново ще бъдат чисти, а 

морето - спокойно. По дърветата ще има плодове, по ливадите - цветя, а реколтата ще е богата. 

Човекът, пречистен и здрав, ще се почувства отново достоен и ще види пътя, проправен за неговото 

изкачване и завръщане при Мен. 

69 Всеки ще бъде чист и пречистен отдолу нагоре, за да бъде достоен да преживее 

настъпващата Нова епоха. Защото трябва да поставя новото човечество на здрави основи. 

70 Има много духове, които само чакат възраждането на добродетелта на този свят, за да 

слязат и да изпълнят мисията, която съм им възложил. Подгответе се и се пригответе да ги 

приемете, когато дойде това време, и съкратете дните на пречистването си чрез делата на 

милосърдие. 

71 Ще вляза във всички домове, за да говоря чрез съвестта им на душата на тези, които 

управляват ─ на бащите на семействата, на съдиите и учителите, и ще оставя закона отпечатан в 

тях. 

72 Господството на злото, което е царувало толкова дълго в този свят, скоро ще изчезне, за да 

освободи място за господството на духа, за освобождаването на духовните дарби и способности, 

които съществуват в човека и благодарение на които той има много високо предназначение. 

73 Много от вас ще станат свидетели на събитията, за които ви съобщавам днес. Едни вярват, а 

други не вярват, но ще видите, че тези думи се сбъдват. 

74 Очаквайте с бдителност изпълнението на тези пророчества, бдете винаги, за да не ви 

отслаби някое изпитание, и носете в себе си отпечатани моите думи. Защото всяка от тях съдържа 

мъдрост и сила, които ще ви спасят, ако знаете как да ги приложите в живота си. 

75 Ако знаете как да се съхраните, като се молите и следвате Моите напътствия, ще постигнете 

духовен напредък и ще можете съзнателно да преминете през новия период, който ви предстои да 

изживеете. Ще усещате Моето присъствие в действията си, в събранията си и вдъхновени от Мен, 

ще вършите дела, достойни за достойнството ви на Мои ученици. 

76 Живейте в хармония с желанията и идеалите на духовните си братя и сестри, дори и да сте 

далеч един от друг. Душите ви ще се съединят с техните и всички ще живеете в общение с Мен. 

Това е Моята воля. 

77 Чувствайте моето насърчение, когато слушате словото ми, защото то е живот за всеки, 

който е в състояние да го разбере, така че утре да бъдете мои ученици, които изпълняват закона ми 

─ за да не давате храна на Содом и Гомор. Давам ви словото си, за да разберете какво е истинското 

богатство на душата, за да се одухотворите и да бъдете достойни да наследите моето Царство. 

78 Давам ви светлината на Светия Дух, за да не потънете в тъмнина. Говорих ти, за да Ми 

дадеш жилище в сърцето си и да го превърнеш в светилище на Моята Божественост. 

79 Какво подхранва света в този момент?: Гордост, суета, враждебност и порочни удоволствия, 

които разяждат душата и тялото. Но аз искам да те видя свободен от тази чувствена похот и затова 

оставих на душата ти само бялата роба. В края на житейския път искам да ви приема в бащинските 

Си ръце и да ви кажа: Добре дошли, вие, които сте знаели как да живеете в рамките на Моя закон и 

сте се отделили от света, за да станете Мои работници. 

80 Всеки, който чуе словото Ми и го приложи, ще бъде достоен да получи милостта Ми от 

съкровищницата Ми. Той ще бъде този, който ще се покаже като ясно огледало на другите. В него 

ще бъде дарът на изцелението и пророческото слово. Той ще бъде като извор с кристално чиста 

вода за онези, които жадуват за Моето Слово. Ще вложа в него Божественото си слово и ще му 

поверя лечебния си балсам, така че той да бъде този, който да дава утеха на всички страдащи. 

81 Ще направя мир и радост навсякъде, където се засели, и ще му поверя меч, за да се бори с 

всяко идолопоклонство. 
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82 Научете децата си да Ме търсят в непознатото. Кажете им, че сте седнали с Мен на Моята 

трапеза и че вече не сте идолопоклонници. Ако Ме отхвърлят, обичайте ги и им прощавайте. 

83 Народите установяват своите граници, воюват и сеят смърт. Но Аз дойдох в Духа, за да 

подготвя някои хора, и това сте вие, които сте част от новите поколения, които утре ще Ме търсят 

от дух на дух. По това време народите на земята вече няма да се готвят за война. Хората ще Ме 

приемат в душите си. 

84 Искам да бъдете "първите" и да се подготвите да споделяте Благата вест и да бъдете пример 

за вашите ближни. 

85 Моята воля е да се пречистите, защото оскверненият не достига до Мен и тогава болката ви 

е много голяма. Издигнете се към Мен, за да облекча болката ви. 

Премахвам лошото от теб, за да има благополучие и радост в душата ти ─ за да можеш да се 

издигнеш до върха на Духовната планина. 

86 Чувствайте любов към вашия Учител и към човечеството, не възпирайте моята милост. 

Положете усилия, за да освободите ближните си от фанатизма, и тогава моят духовен свят ще бъде 

с вас. Бъдете мои свидетели, а след това ще предам Благата вест на света с ваше посредничество. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 352 
1 Това е благословен момент, когато Духът Ми се настанява при вас ─ ден, в който пътеките 

са осветени от Моята светлина, така че учениците да идват на тези места за срещи с желание за 

Моето Слово. 

2 Хора, приемам ви, бъдете добре дошли! 

3 Чувам молитвата ти и заради твоята сърдечна молба разпростирам милостта Си към 

човечеството, така че всяко човешко същество да може духовно да почувства ласката Ми. 

4 С добра воля и вяра вие сте подготвили сърцата си и сте се направили физически и духовно 

възприемчиви, за да получите божествени наставления. 

5 Чрез тази подготовка вие правите така, че моето слово на любов да бъде с вас. 

6 Ученици, още от най-древни времена Аз съм подготвил пътищата, които ще ви доведат до 

мястото, където се намирате в този момент ─ до развитието на душата, което ще ви позволи да 

разберете диалога между духовете с вашия Отец. 

7 С това ви давам да разберете, че никога не съм ви оставял да вървите по пътя си случайно и 

че стъпките ви в изпълнение на Моя закон са се подчинявали на божествен съвет. 

8 Сякаш бях твоята сянка ─ затова те следвах през цялото време и винаги ти помагах да 

вървиш по пътя на живота и истината. Защото щом веднъж сте на нея, не аз ще следвам стъпките 

ви, а вие ще следвате моята следа. 

9 Именно тук, на моя път, ще откриете всички дарове, които вашият дух притежава ─ 

единственото средство, чрез което той открива в себе си необходимите оръжия, за да се защити от 

хилядите опасности, които го дебнат по време на странстванията му. 

10 За мнозина пътят на живота е изглеждал труден и дълъг, защото не са искали да разберат, че 

именно те самите, със своите грешки и слабости, правят кръста на своето съществуване още по-

труден. 

11 Липсват им идеал и любов, затова, когато се хвърлят в обятията на материалистичния 

живот, накрая се чувстват отвратени и уморени. На тези уморени от света души, които са пренесли 

вековната си умора върху човешката си част, Аз донесох в този момент Моето насърчително 

Слово, което е като фино длето, което постепенно обработва грубата скала на тези сърца, докато 

им придаде красива и хармонична форма ─ не просто форма, не просто външен вид, а истински 

живот, духовен живот. 

12 Искам да остане само твърдостта на тази скала, която по-късно ще бъде основата на 

светилище, в което живее само истината ─ църква, в която се пази Моят закон и се чува гласът на 

съвестта. 

13 Усилията ми да ви обучавам в тази Трета епоха чрез човешката способност за разбиране 

бяха проява на божествено търпение. Защото искам, когато тази проява приключи, Моето Слово да 

бъде запазено в сърцето на всеки един от вас. Така утре, когато разбереш, че е дошло времето на 

твоето свидетелство, ще почувстваш, че душата ти е изпълнена с тази същност и че устните ти не 

отказват да произнесат духовното вдъхновение, което ти вливам. 

Ще видите, че сте заобиколени от огромни тълпи, но на моменти ще се чувствате сами. Но 

твоята самота ще бъде само външна, защото е достатъчно да се свържеш с Мен, за да почувстваш 

вътрешно Моята любяща подкрепа и освен това присъствието на един свят от светлина, който, 

макар и невидим за физическия ти поглед, е доловим за духовните ти сетива. 

14 Ще можете ли да се чувствате самотни или изоставени, въпреки че познавате тайната на 

молитвата, която ви свързва с духовния живот? Ще позволиш ли на нещастията да те победят, 

въпреки че имаш в себе си силата на своя Учител? Не, възлюбени ученици, не трябва да губите 

увереност и да отслабвате в мисионерското си пътуване. Защото тогава ще се случи така, че ще 

пролеете сълзи, смятайки се за парии, без да осъзнавате, че сълзите ви падат върху съкровището, 

което носите в себе си и което не сте искали да видите. 

15 Напълнете сандъка си със съкровища още сега, но със съзнание за това, което държите в 

него, и със съзнание за всичко, което притежавате, както и за приложението на всеки от вашите 

дарове. 
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16 Не искам просто да повтаряте с уста, че сте наследници на Моето царство ─ искам наистина 

да знаете защо сте Мои наследници и какво е вашето наследство. 

17 Само онзи, който знае от дъното на душата си какво носи в нея, ще знае как да направи 

работата ми известна. Само този, който е наясно с всичко, което знае и притежава, ще може да 

устои в големите изпитания. 

18 Виждам, че сте напреднали духовно през времето, когато Ме слушате. Защото, ако 

направите проверка в светлината на съвестта си, ще разберете, че сте станали по-добри в морално 

отношение, че вярата ви е по-голяма, че сте възприели нещо от силата, която се излъчва от Моето 

Слово. Но също така ви казвам, че не трябва да се задоволявате с постигнатото досега, а да 

продължавате стъпка по стъпка по пътя на съвършенството, без да изпадате в застой. 

19 Вече знаете пътя, по който вървите, знаете накъде да насочите стъпките си и имате висок 

идеал. 

20 Колко от вас са пристигнали победени от борбата в живота, без постоянство в делата си, без 

да знаят къде са отишли, без цел и надежда за спасение. Но днес вие живеете нов живот, изпълнен 

с увереност и идеали. Не е ли това стъпка напред по духовния ви път? 

21 Моята светлина отдавна свети по твоя път, за да те спаси от бездната, в която падат онези 

души, които нямат светлината на вярата и надеждата. 

22 Аз, който познавам болката, която сполетява хората, идвам с моето учение, за да им разкрия 

начина, по който да устоят на бедствията, да победят изкушенията и да спечелят победа над злото и 

нещастията. По този начин вие получихте още една проява на моята любов. 

23 Дойдох при вас, за да ви обединя и да започна да формирам новата нация на Израел, според 

обещанието, което съм дал на човечеството от най-древни времена. 

24 Не е ли така, че много пъти в моменти на почивка или медитация сте имали усещането, че 

нещо духовно се приближава към вас? Защото моето обещание е записано в душата ти, преди още 

да си дошъл на земята, и когато дойде това време, интуицията се разкрива с яснота и ти позволява 

да усетиш момента на моето присъствие по пътя ти. 

25 Не си мислете, че това предчувствие е само във вас, които сте чули това слово ─ не, то е във 

всяка душа, тъй като моят нов народ ще формира цялото човечество, без разлика на раси, семейни 

полове, цветове на кожата и езици. 

26 Днес, когато хората по цялата земя изпиват болката като най-горчивата чаша, аз открих 

много от вашите събратя да размишляват и дори да се молят, след като са преминали през 

изпитание. Виждал съм големи грешници и упорити развратници да се спират в делата си и как се 

подготвят да чуят гласа на съвестта. 

27 Това е моментът, в който Духът разкрива моето обещание на сърцето и в който човекът 

вътрешно се пита: "Откъде идва тази надежда, която живее в мен?" 

28 Ще ви кажа: тя произлиза от моя Божествен Дух. Моят жезъл на справедливостта докосва 

скалата на сърцето ти, за да извира от нея кристалната вода на покаянието, в която ще измиеш 

петната си, докато достигнеш обновление и накараш любовта да извира от нея. 

29 Колкото и сурова, безпощадна и неумолима да е моята справедливост ─ наистина, казвам 

ви, в нея винаги ще откриете моята бащинска любов. 

30 Насочете вниманието си към себе си: Непрекъснато се пречиствате чрез болка, но в същото 

време имате утехата, балсама и силата, които ви дава Моето Слово. 

31 Не ви казвам нищо ново, човечество. Защото всичко е казано в закона от първите времена. 

Но вашата духовна незрялост и неудобството на разбирането ви накараха вашия Отец, очовечен в 

лицето на Исус, да дойде на света, за да ви разясни съдържанието на Закона чрез дела. 

32 Но човешките поколения не успяха да проникнат в сърцевината на Моето Слово и 

направиха така, че в това време да има ново обяснение на Закона от Първата епоха и на Моите дела 

и думи от Втората епоха. 

33 В момента търся сърца, защото в някои от тях ще напиша заповедите на Моя закон, сякаш 

са каменните плочи, на които са били издълбани Моите заповеди през Първата епоха, а в други ще 

ги облека като дървото, на което е бил разпънат Исус. 
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34 Да, човечество, сред хората има толкова голямо духовно изоставане, че ще е необходимо да 

повторим миналото, за да могат те да се събудят и да приемат ─ веднъж събудени ─ моето ново 

послание, което е обяснение на всичко, което е било разкрито в предишните времена. 

35 Знам как да използвам момента, в който намирам човек, отдаден на самоанализ, на 

изследване на съвестта или на молитва, за да му обявя, че е настъпил часът на неговото 

възкресение за истински живот. Това е моментът, в който душата разчупва веригите, които са я 

свързвали със света, и от най-чистата част на същността си изрича вик за свобода, подобно на 

затворник, който след дълъг престой в затвора най-сетне вижда пред очите си отворени решетките, 

които са били неговото мъченичество ─ подобно на разсилен, който след отчаяна борба с 

бушуващото море най-сетне вижда на хоризонта жадувания плаж. 

36 Казвам ви: Изпитанията, които човекът си е създал през това време, са много трудни, но 

затова пък са необходими за неговото спасение. 

37 В най-любимия на всяко човешко същество ден божествената справедливост ще поиска 

сметка за работата на всяко човешко същество. 

38 И така, възлюбени хора: Вие, които сте имали предчувствие за Моето присъствие под 

някаква форма, осезаема за вашата незрялост ─ ето ви Мен, който очовечава Моето Слово, за да 

можете да го почувствате и разберете. 

Вие, които сте имали много моменти за размисъл върху миналото, настоящето и вечността, 

която ви очаква, сега поемате голяма духовна отговорност пред човечеството: да бъдете свидетели 

на моето ново послание ─ това слово, което чухте в подножието на планината на Третата епоха. 

39 Все още имате много да се борите с "плътта" и със света, за да не сте повече негови слуги ─ 

нито пък имате много да пречиствате сърцето си, за да го направите достоен носител на Моето 

Слово. 

40 Затова е необходимо Моето дело да ви подлага на постоянна борба и изпитанията като 

мъдри уроци да не липсват в живота ви, за да живеете будно. 

41 Уверявам ви, че онзи, който е укрепил вярата си в болката, ще остане верен на моя закон с 

най-голяма твърдост през целия си живот. Защото има хора, които усещат, че вярата им се 

възражда само когато получават помощи. Но ако това, което искат или на което се надяват, не им 

достига, тогава те Ми обръщат гръб. Но това не е вяра, това не може да бъде опора, в която да 

търсите убежище в големите битки на живота. 

42 Колко е важно човек да разбере какво означава духовното изкупление, за да може, 

признавайки, че душата има минало, което само Бог знае, да приеме чашата на страданието с 

любов, търпение, уважение и дори радост, знаейки, че по този начин измива минали и настоящи 

петна, плаща дългове и придобива заслуги пред Закона. 

43 Болката няма да доведе до духовно извисяване, докато човек не страда с любов, с уважение 

към моята справедливост и с отдаденост на това, което всеки е постигнал за себе си. Но само това 

издигане сред изпитанията ще може да даде на хората знанието за това какъв е законът за 

духовното възмездие. 

44 Не треперете от тези откровения; напротив, радвайте се при мисълта, че това Слово ще 

унищожи представата, която сте имали за вечното наказание, и всички тълкувания на вечния огън, 

които са ви били давани в миналото. 

"Огънят" е символ на болката, самообвиненията и покаянието, които ще измъчват душата и ще 

я пречистват, както златото се пречиства в тигела. В тази болка е Моята воля, а в Моята воля е 

Моята любов към вас. 

45 Ако беше вярно, че огънят е този, който изкоренява човешките грехове, тогава всички тела 

на онези, които са съгрешили, щеше да се наложи да бъдат хвърлени в огъня тук, в земния живот, 

приживе, защото мъртви те вече нямаше да го усещат. Защото телата никога не се издигат в 

Духовното пространство ─ напротив, след като изпълнят задачата си, те потъват във вътрешността 

на земята, където се сливат с природата, от която са взели живот. 

46 Но ако вярвате, че това, което наричате "вечен огън", не е за тялото, а за душата, това е 

друга сериозна грешка, защото в Духовното царство няма материални елементи, нито пък огънят 
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има някакво въздействие върху душата. Това, което се ражда от материя, е материя, а това, което се 

ражда от дух, е дух. 

47 Моето слово не се свежда до това да напада някое вярване. Ако някой мисли така, много се 

лъже. Моето Слово ще обясни съдържанието на всичко, което не е било тълкувано правилно и 

което поради това е създало грешки, предавани на човечеството от поколение на поколение. 

48 Каква стойност биха имали моят закон и моето учение, ако не бяха в състояние да спасят 

душите от заблуда и грях? И какъв би бил смисълът от моето присъствие като човешко същество в 

света, ако имаше много хора, които трябваше да загинат завинаги, в едно безкрайно изкупление? 

49 Вслушвайте се в Моето Слово и ще изпитате от колко тъмнини ви освобождава то. 

Вслушайте се в Моето Слово и ще откриете всички откровения, за които душата ви копнее, 

знанията, които трябва да притежавате, и всички обяснения за вашите съмнения. 

50 Всичко, което човешкото същество трябва да знае за духовния живот, за да може да насочи 

жизнения си път към това ниво на съществуване, ви разкривам в моите учения. 

51 По този начин ще придобиете представа за развитието на душата, ще знаете през какви 

етапи преминава тя и ще разберете колко е важно да се поправи. Но ако наистина искате да 

разберете моите учения, ви казвам, че трябва да се научите да напускате това ниво на 

материализъм, на което живеете и от което е невъзможно да видите светлината на истината. 

52 Умът сам по себе си не е в състояние да проумее съдържанието на това произведение. 

Необходими са също духовна чувствителност и интуиция, за да може да проникне в същността на 

моите духовни учения. 

53 Това е причината, поради която уча учениците си да се молят от дух на дух. Защото без този 

начин на молитва хората няма да могат да постигнат просветление на съзнанието си с други 

средства. 

54 Времето, предсказано от пророците, времето, в което Духът на истината ще дойде, за да 

изясни всичко, е точно това, което преживявате. Но Аз исках да ви изненадам, като се проявя в тази 

форма, за да проверя доколко сте разбрали смисъла на пророчествата, в които се казва, че ще се 

проявя духовно чрез човешката способност за разбиране. 

55 Днес, след като обещанието Ми се изпълни, когато се открих на хората чрез тях, не искам да 

забравяте, че една от най-големите цели на Моето провъзгласяване беше да разпространите по 

света начина на молитва и възкресение, на който ви научих, за да може човек да се научи как да се 

подготви да почувства Моето присъствие в душата си, в ума си и в сърцето си. 

56 Не мислите ли, възлюбени хора, че щеше да е по-добре, ако вие бяхте тези, които 

възвестяваха на човечеството моето присъствие в духа в тази Трета епоха, а не необузданите 

стихии, необузданите бури, земетресенията, които разрушават градове, моретата, които 

опустошават сушата, и сушата, която се превръща в море? Не мислите ли, че би било по-духовно и 

по-човешко от ваша страна да очаквате тези събития чрез изпълнение на любовта и милосърдието? 

57 Подгответе се с истина и дух, тогава ще използвам този народ като Ной, който беше силен 

във вярата, и ще го посъветвам да построи духовен ковчег, в чието лоно хората ще намерят 

спасение ─ ковчег, построен с вяра, с одухотворяване, с милост, който ще бъде истински храм на 

мира, на сигурността и място за убежище както при материални, така и при духовни нещастия. 

58 Когато минат времената и хората проучат и изследват свидетелствата и знаменията, за да 

докажат истинността на моята прокламация, те ще разберат, че всичко, което се случи в тези 

времена, не беше нищо друго освен едно от многото знамения, които обявиха на света края на 

моята прокламация и началото на друг период от време. 

59 Колко много са спали пророците на Третата епоха! 

Само в редки случаи отваряте очите си и ги подготвяте, за да видите това, което предстои. Ето защо 

този народ не знае всичко, което би трябвало да знае за бъдещето, точно както в други времена 

Израел е бил подготвян и предупреждаван векове преди дадено събитие от своите пророци. 

60 Трябваше Моето Слово да ви предупреди и събуди, както правя в този ден, когато ви 

съобщавам, че Божествената справедливост ще засегне пълномощниците или владетелите на 

земята, защото и те ще пречистят душите си. Те ще страдат все повече и повече, защото по този 
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начин ще подготвя времето на мир, благоденствие и обединение, което ще последва времето на 

изпитанията. 

61 След новия потоп дъгата ще засияе като символ на мира и на новия завет, който 

човечеството ще сключи духовно със своя Господ. 

62 Трябва да се подготвите за трудна битка, защото всички вие ще трябва да се борите срещу 

змея на злото, чиито оръжия са търсенето на слава, омразата, земната власт, разпуснатостта, 

суетата, егоизмът, лъжата, идолопоклонството и фанатизмът ─ всички сили на злото, породени от 

човешкото сърце, срещу които ще трябва да се борите с голяма смелост и вяра, докато ги победите. 

63 Когато драконът на вашите страсти бъде убит от оръжията на светлината, пред очите на 

хората ще се появи нов свят ─ нов свят, въпреки че е същият, но ще изглежда по-красив. Тогава 

хората ще я използват за своето благоденствие и напредък, като внасят идеал за одухотворяване 

във всичко, което правят. 

64 Сърцата ще се облагородят, умовете на хората ще се просветлят, духът ще може да 

свидетелства за своето съществуване. Всичко, което е добро, ще процъфтява, всичко, което е 

възвишено, ще служи като семе за човешки дела. 

65 В материалния свят също ще преживеете трансформацията: Реките ще бъдат богати на вода, 

безплодните полета ще станат плодородни, силите на природата ще се върнат към обичайния си 

ход, защото ще се възцари хармония между човека и Бога, между човека и божествените дела, 

между човека и законите, продиктувани от Създателя на живота. 

66 Моите думи изглеждат ли ви като фантазия? Защото не можете да осъзнаете, че се намирате 

в края на един земен период и в началото на една духовна епоха. Преходът ви през този свят е 

толкова кратък, че много от вас не са способни да забележат промените, които настъпват в 

материалния или в духовния живот. Понякога тези преходи отнемат векове, за да завършат. Само 

изучаването на ум, издигнат от вярата, добротата и молитвата, ви позволява да осъзнаете 

влиянието на времето върху хората. 

67 Щом вие, които Ме слушате скептично, се окажете в духовното, ще можете да разберете 

тази истина в цялата й пълнота, защото тогава ще можете да сравните съществуването си на Земята 

в различните случаи, в които сте я обитавали, и ще можете да прецените развитието, целите и 

принципите на всеки земен етап и всяка духовна епоха. Тогава ще съжалявате, че не сте знаели как 

да използвате опита на душата си, за да извършите дела, достойни за тези, които са изучавали 

живота толкова дълго време. 

68 Оставям тези думи написани в духа ви, така че когато станете свидетели на тяхното 

изпълнение, да благословите словото Ми и да станете свидетели на Моето учение и на обяснението 

на всички събития, които сега ви пророкувам. 

69 Знам, че покаянието на онези, които не са повярвали на словото Ми или са го отхвърлили, 

ще бъде много голямо, когато станат свидетели на неговото пристигане, и тогава сърцата им ще се 

изпълнят с изречения, в които ще Ме молят за прошка, защото са се съмнявали. Но също така знам, 

че сред тях ще има и такива, които ще се изпълнят с плам и ще се превърнат в най-неуморните 

разпространители на Моето учение. 

70 За да поддържа вярата си като жив пламък, човекът винаги се е нуждаел от необикновени 

събития, които да го накарат да се замисли и да издигнат чувствата му. Поради липса на душевно 

развитие той се съмнява в истината, когато тя се разкрива по ясен начин, а не е забулена с воали от 

тайни. 

71 Винаги сте Ме търсили чрез болка, но малцина са тези, които Ме търсят от любов и 

благодарност. 

72 Човек трябва да опознае себе си, за да осъзнае, че не е само материя, но че има и 

благородна, добра част от същността си, която е духът. 

73 Онези, които са духовно по-развити, разпознават Мария като дух, без да й придават 

конкретна форма. Но тези, които трябва да виждат, за да вярват, са принудени поради умствената 

си изостаналост да търсят образи, които да представят техните духовни качества. 



U 352 

102 

74 Ако приемете Учителя за свой модел, като овладеете тялото, за да се развият духовните ви 

дарби, ще можете да получите от Мен всичко, от което се нуждаете, за да вършите добро. Но не 

бива да го правите, за да се хвалите пред другите, а за да следвате своя Учител. 

75 Ако търсите Бога, търсете Го в духовното, в доброто, в чудесата на природата, но не търсете 

Бога в образи. 

76 Мария е Духът, така слят с Божествеността, че тя формира един от нейните аспекти, 

представени от трите форми на откровение: Отец, Слово и Светлината на Светия Дух. В този 

смисъл Мария е онзи Божи Дух, който разкрива и въплъщава божествената грижа. 

77 Мария е тази, която ви вдъхновява и насърчава да придобивате заслуги и да приемате 

изпитанията на света, в който живеете, с отдаденост и готовност, така че сред изпитанията да 

намерите духовно щастие, което ще помогне на душата ви да се издигне още повече. 

78 Душата ще се наслаждава и ще участва в Бога. Но първо трябва да се развие, като се всели в 

различни тела, а след това да продължи развитието си на високи нива на живот, докато достигне 

вечно съвършенство. 

79 Хора Мои, не се задоволявайте само с това да слушате Словото Ми ─ вникнете в него, така 

че когато вече не Ме чувате в тази форма, да се чувствате силни и да следвате примера на своя 

Учител в правенето на добро на човечеството. Действията ви винаги ще се основават на моята 

истина. 

Моят мир да бъде с вас! 



U 353 

103 

Инструкция 353 
1 Сърцето на Отца се отваря с любов, за да ви приеме. Защото Аз виждам твоите страдания и 

ти давам Своята милост. 

2 Изворът на благодатта се излива в тази Трета епоха и ако във Втората Аз подготвих 

апостолите Си с Моето Слово, в тази епоха Аз просветлявам цялото човечество със светлината на 

Моя Свети Дух. Защото искам да направя всички достойни да се нарекат Божии деца. 

3 Вие сте избраният народ на Израел, силните, разглезените, и ще трябва да изпреварите 

множествата на цялото човечество, защото всички вие сте Мои деца. В този момент избирам 

грешника, давам на Блудния син възможност да изкупи душата си. 

4 Не искам никой да се изгуби, не искам никой от вас да се отдалечи от моето лоно, защото 

моята любов е неповторима. Тук са Моята милост и Моята съвършена любов. 

5 Нито те предавам, нито гледам на петното в сърцето ти. Чувам покаянието ви, когато Ми 

казвате: "Отче, искаме да вървим по този път без никакви петна." Тогава Аз прощавам всеки грях. 

Чувам и вас да Ми казвате: "Отче, искаме да следваме Твоя път", а Аз ви казвам: "Влезте в този 

път, който е пълен с добродетели. Това е чистият път, по който грехът ще бъде премахнат от 

сърцето ти." 

6 Вие Ме молите да ви осигуря контакт с вашите близки и наистина Учителят ви казва в този 

ден на благодатта: Аз ви давам тази благодат за последен път. Защото наистина ви казвам: След 

тази година няма да има повече такива проявления чрез човешкия ум. Но онези души, за които Ме 

молиш за светлина, ще ти се покажат само от дух на дух. Затова ви подготвям, за да може душата 

ви да се издига все повече и повече, за да можете да получите тази благодат. 

7 Никога няма да бъдете беззащитни, хора, защото Аз никога не съм се отдалечавал от вас, 

винаги съм ви закрилял с нежността на Моето Милосърдие. Вие сте тези, които понякога се 

отделяте от Мен. 

8 Днес ви напомням, че за вас има Баща, най-любящият Баща, който ви дава своята милост, за 

да ви води по истинския път. 

9 Човекът е сложил тъмна превръзка на очите ви и ви е отклонил от безопасния път, повел ви 

е към бездните, към тъмнината. Но наистина, казвам ви, благословени хора, не искам да загинете. 

Затова ви давам нова възможност за вашето спасение. 

10 В момента изписвам в сърцата на всеки от вас думата "любов" ─ любов, която е най-добрата 

защита на народа на Израел ─ любов, която е най-мощното оръжие за цялото човечество ─ любов, 

която наистина ще ви въведе в Царството на светлината. 

11 В миналото сте били изгубени, като Блудния син, вървели сте по пътищата на света, 

разстроени в душата си, разочаровани в сърцето си, със скръб, издълбана в дълбините на 

същността ви, и не сте намирали нито дума за утеха, нито ръка, която да ви води, а понякога пред 

вас се е появявал миражът на пустинята. И когато си помислихте, че сте открили сигурния път, в 

същия момент разбрахте, че сте сбъркали и че светлината, която се е появила пред очите ви, е била 

само измама. 

12 През това време вие сте навлезли в пътя на светлината. Не случайно сте стигнали до този 

път ─ това е Моята воля. Защото истина ви казвам, възлюбени хора: "Нито един лист от дървото не 

се движи без Моята воля." Защото съдбата на всяко създание е в Мен. 

13 Отец ти казва: Във Втората епоха, когато тялото на Исус беше пренесено в погребалната 

пещера, Моят Дух изпрати светлина на душите, които бяха в тъмнина, и ги освободи от веригите 

им. От този момент нататък душите, които бяха осъдени на "вечна" нощ, получиха светлина. 

14 Думите ми ще се сбъднат, душите ще получат възкресение чрез моята благодат и чрез моята 

любов и ще търсят все по-голямо издигане в духовната долина. Защото те са разпознали своя 

Господ, своя Спасител, който може да върви пред тях. Те ще запеят "Осанна на Господа" и Аз 

наистина ще им дам друга благодат: Да ги превърнете във ваши ангели пазители, за да ви водят 

към 1950 г. 

Ще получавате техните послания и съвети чрез интуицията си, а в моменти на изпитание ще 

можете да ги призовавате от мое име. Тяхната воля е Моята воля, а любовта им към теб е Моята 
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любов, защото те са се измили в най-чистите води на Агнето и са се направили достойни за тази 

благодат. 

15 Вие сте избраният народ, на когото е даден Законът, за да може човечеството да се 

управлява чрез него. И сега е време човечеството да се издигне по пътя на светлината и истината, 

като се подчини на моите заповеди. 

16 Дадох ви Божествената Си Светлина на три пъти, но не ви нося плодове с различен "вкус". 

Моето учение в това Трето време е същото духовно учение като това, което винаги съм ви 

поверявал. 

17 Във всички времена душата се е материализирала. Ето защо човечеството е дезориентирано 

и не знае как да се насочи духовно по пътя, който ще го доведе до съвършенство. 

18 Учителят е бил с вас, за да ви избере и подготви, за да ви превърне в работници, които сеят 

Словото Ми в сърца, желаещи истината. Но съмнението и липсата на одухотвореност са причината 

моята работа все още да не е призната от цялото човечество. 

19 Малък е броят на онези, които са Ме чули в това време. Моят Вселенски лъч ви е 

просветлил и подготвил, за да могат всички мои деца да чуят призива ми чрез вашето 

посредничество. 

20 Приготви се, Израел, да вземеш с увереност и смелост меча на любовта, с който ще се 

бориш срещу мрака, който все още те дебне дори в последните дни на Моето провъзгласяване в 

тази форма. 

21 Моето Божествено Слово се разкри чрез човешкия интелект, за да ви даде чрез същността 

на Моето Слово подготовка и живот за издигане на душата ви, така че да бъдете пример за 

човечеството. 

22 В душата ви съм вложил Моите наставления, за да може тя да се издигне, като направи 

тялото си гъвкаво, за да можете да бъдете вестители на Моето Слово, така че хората да не се 

превърнат в преграда, която да попречи на напредъка на Делото на Духа. 

23 Светът подхранва езичеството и идолопоклонството. Никога не съм ви давал учение, което 

да насърчава фанатизма или да отрича духовността, която съществува в моята работа. 

Силите на природата са Ме видели, но светът спи дълбок сън и оставя душата да остане в 

бездната и в мрака. Стани, Израел, с послушание, със сила в духа си, за да говориш на света и да го 

събудиш. 

24 Ето защо, тъй като не сте се подготвили, не сте събрали Моето учение и не сте го изучили, 

Аз повече няма да ви се изявявам чрез гласоподавателя ─ не, защото Моята воля е една и тя се 

проявява чрез осъществяване на Моето слово в целия свят ─ във видимото и невидимото. След 

1950 г. ще продължа да ви напътствам и вдъхновявам от дух на дух. 

25 Ти няма да загинеш, защото тогава Аз вече не бих бил Бог. Но всичко, което е излязло от 

Мен, трябва да се върне при Мен. Но душата трябва да се пречисти и да спечели заслуги в борбата 

си, за да разпръсне чистата си реколта пред Моя проницателен поглед. 

26 Издигнете се с кураж, за да се изправите срещу тъмнината, измамата. Покажете истината, 

която сте получили през това време. 

27 Пастирът Илия ще върви пред вас и ще ви обясни това, което не сте разбрали. Обучавайте 

се, бъдете като кротки и смирени овце, които свидетелстват на света за това, което са получили от 

Моята Божественост. 

28 Мария ще ви покрие с мантията си и от майчиното й сърце ще потече Божествена нежност, 

за да я носите в сърцето си и тя да бъде вашето насърчение. 

29 Подгответе се, хора, защото ще настъпят трудни времена и не е Моята воля поради липса на 

подготовка да търсите напътствия от сляп и нуждаещ се човек, който няма какво да ви даде. Аз се 

изявих в това време, за да донеса светлина на слепия и да му покажа пътя. 

30 Помнете, че Учителят отдавна ви е казал, че ще трябва да се борите срещу измамата на 

фалшивите гласоподаватели. Защото в идните времена ще се появят лъжливи работници. 

31 Не е Моята воля да сте слаби или без знания. Но ако се чувствате по този начин, това не е 

защото ви липсва Моето учение, а защото не сте го запечатали в сърцето си. Мнозина от вас вярват, 

че ще бъда с вас по-дълго като Учител, оповестен чрез човешкия интелект. Но аз ви казвам да 
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бъдете будни, защото това време свършва. Затова ви казвам да бъдете готови, защото сред вас ще 

се появят учителите, които ще дадат Моите наставления на света. 

32 Човечеството ще Ме потърси, ще потърси Моето дело, ще потърси и вас. Човекът, който 

най-много е богохулствал, ще Ме потърси най-скоро и тогава ще трябва да сте готови да му 

говорите за Моето учение. 

33 Израел, никога не се отричай от моята милост и не затваряй устните си, за да скриеш моята 

истина. Никой не притежава тази мъдрост като вас и дори най-ограниченият ум няма да остави 

нито една от думите ви без внимание в подходящия момент. Ако сте подготвени, от устните ви ще 

излязат думи, които ще смаят света. 

34 Не пропускай тази възможност, Израел, винаги бъди готов да изпълниш мисията си и да 

дадеш светлина на онези, които са в тъмнина. Доверете се на думите ми, защото с течение на 

времето ще видите, че само едно учение ще пребъде на повърхността на земята: това на любовта. 

35 Големи множества ще тръгнат утре и тогава вие трябва да ги напътствате, трябва да 

премахнете идолопоклонничеството и фанатизма им, трябва да се молите, за да може Моята 

светлина да засияе в умовете им, в душите им, за да могат да насочат погледа си към Безкрайното и 

да съзрат Моето Присъствие, което ще им каже: "Бъдете добре дошли при Отца, вие сте се 

подготвили с вяра и с надежда в Мен да приемете Моето Слово и Аз ви приемам." 

36 От най-древни времена Аз подготвях душите ви, като ги приближавах към пътя на 

добродетелта, и ви давах Моето вдъхновение. 

37 Винаги съм ви показвал праведност, любов и послушание към Моя закон. Тази борба ви се 

струва тежка и трудна за водене. Затова постоянно работя върху сърцата ви. 

Моето Слово е като длето, което се приближава до твърд камък и непрекъснато го обработва, за 

да му придаде форма, да създаде светилище, на чийто олтар блестят добродетелите, които съм ви 

дал. Там ще живея, за да съзерцавам вярата ви и да приема молитвата ви ─ там, по Моята воля, ще 

съхранявате Божественото Ми слово като в сандък, така че утре, когато ще смятате, че сте 

изоставени и заобиколени от нещастията на този живот, да си спомните, че носите съкровище в 

сърцето си, че душата ви е негов собственик и да проявите милост към множествата хора, които 

умират от жажда и които виждам да жадуват за истината. Дайте им хляба, който Аз ви дадох, хляба 

на живота, който храни душата. 

38 Словото Ми е като силна камбана, която в момента призовава душите, за да им даде кураж, 

сила и вяра. 

39 Вие се лутате без ориентация, като странник, който не може да намери целта на пътя си. Но 

Отец се е приближил до вас в това време на борба за човешкото същество. Тъй като 

превратностите на живота ви потискат и несправедливостта е в разгара си, дойдох като сияйна 

светлина, която разпръсква мрака. 

40 Призовах ви, защото сте част от дванадесетте племена на благословения народ на Израел. 

Не исках това време да мине, без душата ти да усети Моя мир и да се насладиш на банкета на най-

добрата храна, която съм ти дал на Моята трапеза. 

41 Простирам бащинските си ръце, за да посрещна душите ви, да отпечатам словото си в 

сърцата ви, да ви покажа закона, да ви накарам да почувствате божественото ми присъствие като 

Светия Дух. 

42 Очаквам твоето издигане и одухотворяване, за да ти предоставя изцяло моята милост. 

Веригите на греха все още ви връзват. Затова Отец ви казва: подложих ви на трудна борба, но ви 

дадох необходимата сила, за да можете да преодолеете препятствията. 

43 Освободете се от греха, освободете се от омразата и от злото и елате при Мен, за да се 

подготвите с Моите наставления. Защото утре вие ще бъдете вестители на тази истина. 

44 Не се обърквайте и не изопачавайте пътя, по който ви учих, като добавяте към Моето дело 

различните вярвания на света. Защото тогава ще ви потърся сметка като лоши ученици, които са 

угасили светилниците си и са легнали да спят като неразумните девици от притчата ми. 

45 Пътят, който съм очертал за теб, е като тигел, в който душата ти се пречиства, за да стигне 

до Мен. 
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46 Това е тигелът, на който Отец ви подлага, който ви кара да разпознаете правилния път и ви 

съветва да пречистите душата си чрез добрите си дела, чрез изпълнението на мисията си и 

духовното си изкупление. 

47 Необходимо е да се пречистите, за да почувствате моето Присъствие и да получите 

вдъхновението на моя Божествен Дух. Затова ви научих и да се молите. 

48 Моят мир трябва да бъде във всеки дом, децата ви трябва да бъдат като семе на мира. Ще ги 

водиш чрез праведност, любов и милост, чрез добри примери. Във всеки дом Аз ще живея като 

поклонник и ще говоря там за Моя закон, който е в съвестта на бащите на семейството, за да се 

съобразяват те с Моята воля. 

49 Ще вляза в домовете на хората и ще премахна алчността им. Ще ги науча да живеят като 

братя и сестри, за да се обичат и да живеят в мир. 

50 Благословени хора: Този период от време, в който ви говоря сега и чийто край е близо, ще 

отбележи началото на края на злото, кулминацията на покварата, която подхранваше света през 

това време. 

51 Светлината на Светия Дух ще засияе по цялата земя в цялото си великолепие. Всички мои 

деца ще видят нейната яснота и тя ще им послужи да възкръснат за нов живот, изпълнен с мир. 

52 Кога ще се случат тези събития, народе мой?: Вие не знаете. Оставям пророчеството 

написано само в сърцата ви, но когато сте готови, няма да ви е трудно да усетите присъствието ми 

и да чуете гласа ми от дух на дух. 

53 Утре ще се обедините духовно, както ви помолих, и така ще тръгнете да изпълнявате 

трудната си мисия. Ще обедините мислите си, идеалите си и волята си, за да мога Аз да постигна 

Моето сред вас. 

54 Благословени хора: Отпечатайте Моето Слово в сърцето си, размишлявайте, изучавайте и 

изследвайте, тогава ще усетите вкуса на тази храна, която съм ви оставил. Ще тръгнете, ще отидете 

при близките си, в различните провинции, и ще бъдете като пратеници на Моя мир, Моята 

светлина и Моята благодат, на които ви правя носители. 

55 В това кътче на земята, където живеете, светлината на Моя Дух е слязла, за да освети 

вашето съществуване и да ви превърне от егоистични същества в истински братя и сестри на вашия 

ближен. 

56 "Работници на Моите ниви" ви наричам в Словото Си, защото дойдох при вас, за да ви 

науча на съвършения начин за култивиране на любовта в сърцата на хората. 

57 Все още не изисквам от теб плода на лозата, защото все още трябва да научиш много неща 

от Мен, за да можеш да Ми предложиш плод, достоен за Мен. Въпреки това трябва често да 

помните, че Моето проповядване в тази форма няма да бъде вечно, а временно, и че трябва да се 

учите до последно на Моите учения. 

58 Силната камбана, която сте чували толкова дълго време и която ви е призовавала духовно 

към събранието, сега нанася последните си удари. Звукът му е тежък и изпълнен със 

справедливост, защото вече не е ликуващ призив, който кани невежите на духовна трапеза, нито 

призив към болните да се освободят от тежкото си бреме, като просто чуят моето слово за живот. 

Сега това е призивът за събуждане, който призовава учениците, отдавна получили божествените 

учения ─ това е гласът, който заповядва на всички, които са получили доказателства за моята 

истина, дарове, поръчения и ползи, да се съберат около своя Баща и Учител, за да чуят последните 

му учения, последните му правила за живот. 

59 Блажени са душите, които, осъзнавайки значението на тези моменти, се оттеглят от 

изкушенията на света и от неосъществените удоволствия, за да бъдат с Мен в духа. Защото те ще 

знаят как да тълкуват и да се подчиняват на моите божествени заповеди. Те ще могат да продължат 

да се грижат за лозата и в края на работния ден, когато чуят призива Ми чрез духа, ще могат да Ми 

поднесат приятните плодове на своето одухотворяване, любов и възвисяване. 

60 Годината 1950 е записана в съзнанието на тези хора, защото това е годината, определена от 

Моята воля за завършване на този етап от Моето проявление чрез човешкия интелект. 
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61 Изпратих ви Моето учение, за да намерите в него насърчение и светлина в страданието. 

Защото за човечеството настъпва време на големи изпитания и Аз искам Моят народ да премине 

през тях невредим и победоносен. 

62 Все още виждам, че си слаб във вярата си. Достатъчно е природните стихии да се развихрят 

и сърцето ви вече е изпълнено със страх. Защо? Не съм ли ви казвал, че силите на природата трябва 

да ви се подчиняват и да ви уважават, когато сте на пътя, маркиран от Моя закон? 

63 Ах, хора, това е така, защото съвестта ви подсказва на всяка крачка, че не изпълнявате дълга 

си на добри ученици! 

64 Не лъжа и не преувеличавам, когато ви казвам, че природните царства чуват гласа ви, 

подчиняват ви се и ви уважават. 

Историята на Израел е написана като свидетелство за моята истина и в нея можете да откриете 

как Божият народ е бил признаван и уважаван отново и отново от силите и стихиите на природата. 

Защо това да не важи и за вас? 

Смятате ли, че силата ми или любовта ми към човечеството са се променили с течение на 

времето? Не, множества, които чувате това слово, светлината на Моя Дух ви обгръща, Моята сила 

и Моята любов са вечни и неизменни. 

65 Сега искам този народ, новият Израел, да се появи сред човечеството, изпълнен с вяра, сила 

и духовна светлина, за да свидетелства пред света за истината за Моето съществуване, Моята 

любов и Моята справедливост, както народът от Първата епоха свидетелстваше за съществуването 

и справедливостта на живия и истинен Бог. 

66 Помнете, че вие сте поробеният народ, че Новият Египет е светът и че фараонът е 

управляващият материализъм, който поробва и мъчи. Но също така помнете, че трябва да се 

обедините в битката и да продължите да странствате заедно, за да не бъдете победени от враговете 

си. Тогава ще видите повторение на всички онези чудеса и могъщи дела, които народът на Израел е 

преживял по пътя си към освобождението, макар и сега в духовна форма. 

67 Мой народ, любим народ: Ако наистина обичате свободата на духа, ако гладувате и 

жадувате за правда, ако веригите на позора и мизерията, които влачите със себе си, наистина ви 

тежат, обединете се духовно, молете се искрено, укрепете решенията си, просветете се от 

светлината на вярата, на вдъхновение и идеал, и да се отправят към новата Обетована земя, чието 

съществуване е толкова сигурно, колкото Ханаанската земя е била сигурна за израелския народ, 

който е преминал през изпитанията и родилните мъки в пустинята през Първата епоха, докато не е 

постигнал изпълнението на божественото обещание. 

68 Моят глас е този, който те събужда, и ако го пренебрегнеш, той няма да дойде втори път, за 

да те събуди утре. 

69 Израел: Върви неуморно към Моите наставления, които съм вложил в сърцето ти и в душата 

ти. Аз съм Учителят, който се приближава до вас, за да ви говори в интимността на сърцето ви и да 

ви накара да почувствате огъня на Моята любов, за да издигна душата ви до светлината и 

благодатта на Моя Божествен Дух. 

70 Неуморно ви дарявам милостта Си, за да ви спася от унищожение. Като Лекар те помазвам с 

балсама Си, а като Баща се приближавам до теб, утешавам те и те карам да видиш 

несъвършенствата си. 

71 Благословени Израел, питам те: Какво ще правите утре, когато Учителят вече няма да се 

изявява чрез човешкия интелект? Все още не сте в състояние да разберете величието на Моето дело 

и затова ви казах да изучавате и да вникнете в Моето слово, за да не изпаднете във фанатизъм и 

идолопоклонство. 

Говорил съм с всички вас, с всички вас съм бил на Моята трапеза и всички вас съм настанил на 

най-доброто място. Показах ви смирението на Моя Дух, за да можете и вие да бъдете смирени. 

72 Осъзнайте, възлюбени хора, че сега е моментът да бъдете нежни и смирени, за да можете да 

бъдете истински духовници, които носят в себе си същността, любовта и силата на вашия Отец, за 

да можете да тръгнете по този път. Защото Аз ви научих със светлината на Светия Дух и ако сега 

сте ученици, утре ще бъдете учители. 
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73 Ще ти дам всичко, от което се нуждаеш, за да подхранваш света. Ще отидеш при народите, 

племената, селата и провинциите и ще предадеш това, което съм ти поверил. А чрез вдъхновението 

ще имате неизчерпаем източник на светлина, благодат, любов и наставления за вашите ближни. 

74 Никога не съм ви учил на нещо излишно или лошо. Моят закон и Моята работа са чисти и 

далеч от материализма. Затова премахнах фанатизма и идолопоклонничеството и дори ви лиших от 

материалните символи, които олицетворяват духовното. Научих ви на чистия, съвършен начин да 

се молите и да Ме търсите. 

75 Не е Моята воля, Израел, утре да превърнеш молитвените домове в домове на фанатизма. 

Защото аз ви инструктирах как да практикувате Спиритистката доктрина и когато използвате моите 

учения, ще имате пряк диалог между духовете. По този начин между вас винаги ще има хармония и 

братство. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 354 
1 Елате при Учителя още веднъж, о, ученици, вие, които ускорявате крачките си, за да 

стигнете възможно най-скоро до подножието на планината, откъдето ще чуете поздрава и съвета, 

изпратени ви от вашия Отец. 

От момента, в който започнеш да чуваш звука на този глас, който ти изпращам от 

безкрайността, душата ти започва да се издига, да се издига, докато достигне върха и Ме намери, 

докато Аз ти давам вечните си наставления за любов и мъдрост. 

2 Така при всяко мое проявление вие се подготвяте, като се изкачвате от подножието на 

планината, за да стигнете до върха, когато моят урок завърши, обединени и сплотени с моя Дух. 

3 В момента ви давам последните уроци от този етап на моето проявление чрез човека и вие 

ги слушате с нетърпение, пиете капка след капка от тяхната същност и се укрепвате във вярата си. 

По този начин вие давате радост на Духа Ми, защото когато Словото Ми приключи в тази форма, 

вие ще останете верни свидетели. Ще ви оставя подготвени да продължите Моето дело в сърцата 

на хората. 

4 Ако се замислите дълбоко, ще разберете, че съм ви взел под Моята грижа, за да ви превърна 

в истински апостоли ─ че съм ви говорил не само чрез Словото Си, но и в изпитанията и случките 

от живота ви, че съм ви формирал и пречиствал в тях, защото искам да ви оставя като 

проповедници на истината. 

Не изричайте думите ми, без да ги почувствате със сърцето си, без да живеете според моите 

поучения, за да могат делата ви в този момент да говорят повече от думите ви през изминалите 

векове и да дадете пример за смирение, отдаденост и духовно извисяване. Искам светът да се научи 

да се доверява и дори да се усмихва дори в най-голямата болка, когато вижда, че страдате и 

показвате силата на душата си. Ако следвате указанията ми, работата ви ще остави добро семе в 

сърцата на вашите ближни. 

5 Вече не можете да лъжете човечеството. Тя се е развила до степен, в която умее да 

разпознава както истината, така и измамата. 

6 Нека не се повтаря сред вас случаят, когато сектите на фарисеите и садукеите се издигаха 

над народа, като го подмамваха и мамеха с фалшиви примери. В настоящето време в лоното на моя 

народ няма да възникнат такива секти. Сред новите ми апостоли няма да има нито фарисеи, нито 

садукеи. Всеки, който не се смята за готов да проповядва, ще затвори устните си, ще държи ръцете 

си затворени, докато не се превърне в мой ученик. Едва тогава той ще позволи на устните си да се 

отворят, за да изрекат моите думи и съкровището, което пази в душата си, да прелее. 

Ето защо ви говорих много, за да ви подготвя, така че светът да не ви подмами с теориите си и 

да не разруши храма, който сте изградили в сърцата си. Това е причината, поради която отделих 

много време, за да ви уча, така че Моето Слово да пречисти душата ви, вярата да пусне дълбоки 

корени и дори тялото ви да участва в одухотворяването, и така да бъдете подготвени като Моите 

инструменти да разкриете на света силата и благодатта, с които сте облечени. 

7 Не съм използвал учени, философи или изследователи, за да разпространявам семето си на 

любов сред човечеството в този период. Избрах смирените, тези, които жадуват и жадуват за 

духовно извисяване, тези, които копнеят за вечността, тези, които копнеят за мира на вселената. 

Тези гладни и лишени от благата на света хора принадлежат към народа на Духовния Израел. 

Когато призовах тези същества, за да им възложа такава велика мисия, не ги избрах случайно. 

Избрах мъдро всяка душа, за да я накарам да чуе гласа Ми и да й определя пътя, работата й, да й 

дам полето и семето, а също и инструмента. Защото, след като сте подготвени, о, смирени и бедни 

на земята, Аз ще ви изпратя по света, за да покажете и предложите тази светлина, която ще ви 

изпълни с блаженство и която след това ще се разпространи по целия свят. 

8 Накарах ви да очаквате изпълнението на моите обещания, но едва сега ги виждате 

изпълнени. В предишните си въплъщения вие търсехте изпълнението на това мое обещание да се 

върна при вас и не го намерихте. Но душата ти, която притежава вечен живот, остави временните 

си покрития като дрехи, разкъсани в битка, и се придържа към надеждата си, и накрая виждаш, че 



U 354 

110 

вярата и упованието ти, че думите ми трябва да се изпълнят, са възнаградени. Днес ти видя как 

пред душата ти се открива широкият път, който води към Мен. 

9 Нима Моят закон и Моите учения в предишни времена не са били същите като пътя, който 

ви показвам сега? Казвам ви: В Моите учения, които ви преподавам и разкривам от най-древни 

времена, Аз ви подготвих за познанието на това, което ви говоря днес. Чрез Мойсей и пророците 

Аз ви оповестих Закона, за да живеете помежду си справедливо и с уважение и да Ми отдавате 

почит с разумния си и подреден живот. 

Разбрахте, че само когато вършите добро, живеете в благодат и че Аз възнаграждавах делата ви, 

когато те се подчиняваха на предписанията на закона, и че когато не слушахте гласовете им, 

чувствахте, че не сте били угодни на своя Отец, и съвестта ви укоряваше вашето безверие. 

     Но въпреки че имахте пред очите си такива мъдри учения от моите пратеници, вие нямахте 

представа, че те ви водят към познанието за духовния живот. Човечеството не е прекрачило с 

погледа си прага на онзи прекрасен живот, който всички вие ще притежавате и който е целта, за 

която сте създадени. 

10 Времената отминаха, Аз ви изпратих Исус и чрез Него говорих на душата и сърцето на 

хората, за да почувстват, че Този, който им говори, учи с живота и примера Си, за да приемат 

Неговото учение като небесно послание, като покана за истински живот. И ти отвори очите си, 

сърцето си и душата си и научи от кого е словото. 

Получили сте неговите примери, чудеса и поучения и заедно с него сте съзрели красотата на 

духовния живот. Научихте, че смиреният Учител не е дошъл да царува в този свят, че не е дошъл 

да остане на земята и че ще премине през нея само за кратко, а след това ще се върне в дома, от 

който е дошъл, за да очаква учениците Си там, след като завърши делото на изкуплението. 

11 Но къде се върна онзи Учител, който беше дошъл да докаже безкрайната си любов към 

човечеството? Откъде дойде Онзи, който беше извор на нежност и мъдрост? И къде учениците Му 

ще търсят този хляб на живота и това вино на любовта? 

Колко много хора са Го обичали и чувствали, а когато са Го видели да си тръгва, с радост биха 

Го последвали до дома Му, в който Той се е върнал, и това е така, защото душата им се е пробудила 

за живот, когато се е почувствала призована и погалена от гласа на Учителя ─ благодарение на това 

учение, което обяснява какво означават човешките чувства на любов, материалната природа, а 

също и значението на Духовния живот. 

12 Не съм ви накарал да отхвърлите света, не съм лишил хората от добра храна, от 

здравословни удоволствия, от свещени задължения към семейството. Аз поставям хората само на 

моралния път на земния живот, а душата - на безкрайния път, който води към Мен. 

Благодарение на това Божествено указание разцъфтява добродетелта, а душата вижда вратата 

към възхода, отворена за пътя на всяко същество, което иска да се подчини на Моите заповеди. Но 

никой не подозираше, че след това Аз ще дойда друг път с Моите думи, за да продължа делото Си, 

и че ще ви разкрия дори повече от това, което ви казах в Исус. 

13 Преди да си отида от този свят, казах на учениците Си: "Ще дойде при вас Утешителят, 

Духът на истината, който ще ви открие това, което има в съкровищницата Си." Но ти, който 

искаше да узнаеш тайните на живота на Духа, които никога не свършват, очакваше живот след 

живот, изпитание след изпитание и всяко от тях беше изпълнение на едно от тези думи. Знаехте, че 

Отец не може да наруши обещанието Си, защото още в най-ранните времена сте изпитали, че всяка 

дума, която идва от Него, се изпълнява. И най-накрая, в този момент, получавате наградата за 

своята надежда. 

14 Вижте тук продължението на моето дело, моето идване в Третата епоха като Дух Утешител, 

заобиколен от моите велики ангелски войнства, както е писано. 

Тези духове, които ме придружават, представляват част от утехата, която ви обещах, и в 

техните спасителни съвети и примери за добродетел вие вече получихте доказателства за тяхната 

милост и мир. Чрез тях Аз ви дадох блага и те бяха посредници между вас и Моя Дух. 

Когато възприемахте даровете на благодатта и смирението им, вие се вдъхновявахте да вършите 

дела, също толкова праведни, колкото и те в живота ви. Когато те посещаваха дома ви, вие се 

чувствахте почетени от тяхното духовно присъствие. 
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15 Бъдете благословени, ако сте разпознали тяхната щедрост. Но Учителят ви казва: Мислите 

ли, че те винаги са били добродетелни същества? Не знаете ли, че много от тях са населявали 

земята и са познали слабости и тежки престъпления? 

Но вижте ги сега: Те вече нямат никакъв недостатък и това е така, защото са се вслушали в 

гласа на съвестта, събудили са се за любов и са се покаяли за предишните си прегрешения. В този 

тигел те се пречистиха, за да се издигнат достойно, и днес Ми служат, като служат на човечеството. 

Техният дух от любов е поел задачата да помогне на ближния си да навакса всичко, което е 

пропуснал да направи, когато е обитавал земята, и като божествен дар се е възползвал от 

възможността да посее семената, които не е посял преди, и да премахне всяко несъвършено дело, 

което е извършил. 

Затова сега с удивление наблюдавате тяхното смирение, търпение и кротост, а понякога сте ги 

виждали да страдат в името на изкуплението. Но любовта и знанието им, които са по-големи от 

препятствията, с които се сблъскват, преодоляват всичко и те са готови да стигнат до саможертва. 

16 Не увеличавайте страданието им. Бъдете послушни, разбрани и спазвайте съветите им. 

Отвърнете на ласките им, те са ваши духовни братя и сестри, тогава утре ще бъдете като тях днес. 

Вие също ще обитавате този свят и вашата любов, усилия и покаяние ще измият петната, останали 

във вас, за да станете чисти и шумни като тях. Твоята упоритост и любов към доброто ще те 

накарат да отправиш молитвата си към онези, които си оставил на земята, въвлечени в нещастия и 

зло, и ще кажеш на Отца: "Господи, позволи ми да се върна, макар и в невидима и недосегаема за 

моите братя и сестри форма, за да донеса послание за мир и здраве на страдащите", и Аз ще ти дам 

тази благодат. Тогава ще бъдете като ангели и нищо няма да ви попречи да посетите света на 

изкуплението, носейки в себе си този източник на благодат и доброта, който ви поверих като Мои 

деца. И доколкото позволите на душата си да се разлее, ще станете по-спокойни и ще се издигнете 

още повече. 

17 Когато ударя камбаната за последен път и призова децата си да чуят словото ми за последен 

път, проявлението на тези духовни войнства също ще приключи. Вече няма да ги чувате чрез 

носителите на дарове, няма да чувате съветите им под тази форма. Но те няма да се оттеглят от вас, 

а ще продължат да бъдат там като ангели пазители и защитници на хората. Достатъчно е да се 

молите и да ги помолите за съвет и те ще ви се притекат на помощ. Но го правете чистосърдечно, 

така че да усещате тяхното влияние и да не се съмнявате в присъствието им. Защото в хората с 

такава висока степен на одухотвореност има само милосърдие към ближния. 

18 Какво е научил духовният свят през това време? То само обяснява и тълкува Моите 

откровения. Тя не ви е разкрила или научила на нещо, което не е било казано от Мен преди. То не е 

очаквало моите учения, но въпреки това е било пророк, предвестник и глашатай, когато е 

наближавало времето на моите проявления към хората. 

19 Когато се подготвихте да предложите интелекта си за проявлението на тези същности, вие, 

които притежавате тази способност, получихте от тях прояви на искреността и силата, които са им 

присъщи. Колко много смирение в думите си, колко много послушание и любов към Моето дело 

показаха вашите духовни братя и сестри и как осветиха живота ви чрез своите учения! 

20 Дните на моите последни проявления вече наближават и ако вие, носителите на глас и 

предавателите на слово, не се подготвите, няма да можете да получите моите последни откровения, 

инструкции и указания, които трябва да ви оставя. Но след това ─ колко много ще трябва да се 

потрудите, за да получите това, което съкровищницата ми е приготвила за вас. Трябва да 

придобиете заслуги, за да получите от дух на дух това, което би трябвало да получите чрез 

скъпоценния си дар. 

Когато този етап приключи, Моят Духовен свят ще престане да се изявява като послушен слуга 

и дори когато бъде призован от Мое име, той вече няма да използва човешкия мозък и ще се 

ограничи само да просвещава и да внушава своите спасителни съвети на онези, които го 

призовават, и към всички ще излива милост. 

Определих този ден, както ограничавах всяка епоха във всяко от времената или периодите, в 

които разкривах Духа Си. И в тази, в която дойдох, заобиколен от Моите духовни войнства, 1950 г. 

е краят, както казах чрез всички Мои гласоносители. 
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21 Възползвайте се максимално от това време! Бъдете упорити, ученици, бъдете борбени, 

ученици! Въпреки това в някои от вас откривам летаргия, а в други - невежество за времето, в 

което живеете, и за часа, който наближава за хората. В някои от тях виждам намерение да 

продължат да призовават духовния свят, а в други - надежда, че ще отменя решението си. Но Аз 

няма да отговоря нито на единия, нито на другия, защо Ме питат. 

22 Обърнете очи назад и нека душите ви си спомнят събитията, които се случиха около 

Мойсей, когато той стигна до края на житейския си път. Хората видяха в този човек въплъщение на 

баща ти. Знаехте, че той е духовно силен, справедлив и мъдър в законите и наредбите, които 

издаваше, смел в битка и предан в изпитания, пълен с вяра, енергия и живот. 

Докато народът си почиваше по време на тежките и дълги странствания, Мойсей бдеше, 

издигнал душата си към Мен, и укрепен в молитвата си, съзерцаваше народа си и го обгръщаше с 

любовта си. 

Докато то се колебаеше в битките и липсата на увереност го караше да богохулства, Мойсей 

вдигна ръце и призова Йехова, молейки за сила и смелост за онези, които го следваха, а след 

молитвата си се върна при своите, за да ги окуражи да се справят в битката, и така ги доведе до 

победа. 

23 След толкова много борби и изпитания народът започва да се доверява на своя водач. Те не 

мислеха, че един ден ще трябва да ги напусне, че като всяко човешко същество ще трябва да 

напусне земния живот, за да се издигне в полет. 

И този ден, определен от Мен, най-накрая настъпи. Дните на Мойсей вече бяха преброени и 

нямаше да минат повече от посочените. Предчувствайки, че краят му предстои, той се изкачи на 

една планина, от която виждаше ханаанските земи, до които те още не бяха стигнали. От онази 

планина той обгърна народа с погледа си и каза: "Вървете напред, докато стигнете до обетованата 

земя." 

24 Когато хората научиха, че е настъпил смъртният час на техния водач, техния законодател и 

пророк, те отправиха молитвата си към Мен с думите: "Господи, остави го при нас, защото още не 

сме стигнали портите на Ханаан. Позволи му да ни заведе дотам, а после го пренеси в лоното си." 

Мъжете и жените бяха разтърсени, възрастните и децата плачеха, но часът беше настъпил и 

животът на Вожда не беше удължен нито за миг повече. Но не защото не бях развълнуван от 

болката на хората и от любовта, която те изразяваха към този, в когото виждаха моето въплъщение, 

а защото часът беше определен и моите съвети са мъдри и неотменими. 

25 Мойсей дойде при Мен и народът последва наследника му. По това време Израил изпробва 

силата, която Мойсей му беше дал. То е в състояние да разпознае препятствията и да се защити от 

разгърнатите стихии и така се бори и побеждава враговете си. То издържа на трудностите и не се 

отклонява от пътя, който го води към Обетованата земя, и доказва, че Господ е бил прав, когато е 

призовал Мойсей при себе си. Защото беше изпълнил мисията си и сега можеше да си почине в 

любящата гръд на своя Отец. Народът се беше научил да живее и да се подчинява на закона, който 

му бях дал чрез Моя избраник. 

26 В продължение на три години Исус живее с учениците си. Той беше заобиколен от огромни 

тълпи, които го обичаха дълбоко. На тези ученици не им оставаше нищо друго, освен да слушат 

своя Учител, когато той проповядваше своето божествено учение. Следвайки стъпките Му, те не 

изпитваха нито глад, нито жажда, нямаше спънки или препятствия от какъвто и да било вид, 

всичко беше мирно и щастливо в атмосферата, която обграждаше тази група, и все пак ─ веднъж, 

когато бяха особено завладени от съзерцанието на любимия си Исус ─ Той им каза: "Сега ще дойде 

друго време; Аз ще се отдалеча от вас и вие ще останете като овце сред вълци. Този час наближава 

и е необходимо да се върна там, откъдето съм дошъл. Ще останете сами за известно време и ще 

разкажете свидетелството за това, което сте видели и чули, на онези, които гладуват и жадуват за 

любов и справедливост. Работете в Мое име и след това ще ви взема при Себе Си във Вечния дом." 

27 Тези думи натъжиха учениците и когато часът наближи, Исус повтори това съобщение с по-

голям акцент, говорейки за Своето заминаване. В същото време обаче Той успокоява сърцата на 

онези, които Го слушат, като им казва, че Неговият Дух няма да се оттегли и ще продължи да бди 
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над света. Ако се подготвят да носят Неговото Слово като послание за утеха и надежда на хората 

по онова време, Той ще говори чрез устата им и ще прави чудеса. 

28 Божественият Дух обяви края на този период с тези думи. И когато Исус беше хванат от 

народа, за да бъде съден като нарушител на обществения ред, учениците се смутиха и въстанаха 

срещу онези, които Го обвиняваха. Но Учителят ги успокои и им каза: "Не се смущавайте, защото 

още не е дошъл Моят час." 

     Мнозина възнамеряват да разпръснат последователите на Исус и дори да накажат Учителя. Но 

знаейки, че ще дойде моментът, в който ще трябва да предаде Себе Си, Той продължи мисията си 

да подготвя този народ, за да може той да се изправи смело пред изпитанието. 

29 Но когато Той се предаде в ръцете на враговете Си, учениците Му протестираха и 

възмутено казваха: "Защо се предава по този начин и не оказва съпротива? Защо Той не бяга от 

онези, които не знаят кой е Той?" И един от учениците извади меча си и рани един от онези, които 

се готвеха да арестуват Учителя. Но Учителят се обърна към него и му каза: "Острижи меча си, не 

Ме защитавай по този начин! Настъпи предсказаният час и написаното трябва да се сбъдне." 

30 Когато тези мъже и жени видяха своя Господ сред тълпата, те почувстваха, че сега ще Го 

изгубят завинаги, че вече няма да чуват Неговото Божествено Слово ─ че дните, когато Учителят 

ги беше накарал да живеят в духовни области и ги беше пренесъл в техния възторг до нозете на 

Небесния Отец, ще изчезнат завинаги и в тях ще остане само споменът за тези щастливи дни на 

общение и блаженство. 

31 Тези ученици молеха за милост за своя невинен Учител, надявайки се да Го видят отново 

свободен, да проповядва по пътищата и в селата, както Го бяха виждали през онези кратки години. 

Но сълзите и молбите на множествата, които Го обичаха, не бяха достатъчни и животът на Учителя 

не се удължи след определения час - нито за миг. 

32 Едва след като жертвата била извършена и учениците се върнали към всекидневния живот, а 

скръбните им сърца се успокоили, те започнали да учат, да правят дълбоки размишления и 

разбрали, че техният Учител не е оставил делото Си недовършено, а че то е напълно завършено ─ 

че Той е получил дара на Светия Дух от неизвестен 

че животът Му като човек и като божествен пратеник е бил примерен и че това ще създаде етап, 

ценно време, в което Той ще остави съкровище от мъдрост в сърцата на верните Си и ще им покаже 

пътя, по който могат да достигнат обещаното царство. 

33 След известно време те получават все повече доказателства, че Учителят ги вдъхновява и 

им дава чудеса в изпълнението на мисията им на апостоли, и откриват, че Неговият Дух говори 

чрез устата им, докато те се подготвят и се готвят да занесат посланието Му за любов на онези, 

които ги очакват. Тези първи ученици са истински представители на Него и тъй като приемат за 

свой модел Този, Който ги е наставлявал, те повтарят Неговите велики дела сред грешниците. 

34 Благодарение на това изпълнение на мисията те разбраха много по-добре своя Учител, 

почувстваха се просветени и изпълнени с Неговия Дух, за да изпълнят мисията, която Той им беше 

дал. 

35 Божественото Слово, което говори чрез Исус, е същото Слово, което сега се е върнало при 

вас, за да продължи своето дело. Аз се изявих чрез избрани от Мен мъже и жени. Те са човешки, 

прости и смирени хора, които са знаели как да се подготвят, за да изпълнят трудната си мисия, и 

които, когато този период от време приключи, ще продължат да живеят сред вас, ще продължат да 

работят и ще положат най-големи усилия, за да постигнат духовно общение с Мен. 

36 Мойсей символично се изкачи на планината и след като стигна до края на житейския си път, 

се издигна при Мен. Исус беше издигнат на кръста и оттам се издигна, за да се съедини с Мен. Но 

днес, в Третата епоха, в която Аз говоря чрез Моите гласоносители, Аз само ще оттегля Моя 

Вселенски лъч ─ този мощен лъч, който, спускайки се върху инструментите, които използвах, 

освети и разтърси този свят от единия до другия полюс. 

Всяко създание получи своята светлина, която е мъдрост и сила на Моя Дух. А носителите на 

глас, които са Ми служили на този етап, ще останат на този свят още известно време, за да 

свидетелстват за Мен. 



U 354 

114 

37 Носители на гласове: Посветете се на молитва, бъдете пестеливи и винаги носете Словото 

Ми живо в душата си, а когато настъпи последният ден на Моето проявление, съединете се с 

Мойсей и помнете, че този час е подобен на онзи, в който Пратеникът, Законодателят, видял, че 

наближава моментът да представи пред Мен своето дело. Станете едно цяло с Учителя и 

преживейте Неговите кръстни мъки, за да можете да се молите и да казвате като Него в смъртния 

час: "Всичко е изпълнено." 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 355 
1 Аз благославям вас, хора на Израел, които в този момент сте събрани в земната долина, и 

също така благославям съществата, които принадлежат към този народ и живеят в духовната 

долина. И двамата са имали едно решение в стремежа си да изпълнят мисията си: Да обичате и да 

служите на братята и сестрите си. Вие сте обединени от тази цел и двамата започвате да живеете в 

пълна хармония. 

2 Изпратих ви да обитавате различни домове, за да можете от тях да защитавате мира и да 

донесете лъч светлина и справедливост в душите на вашите братя и сестри. Вие дойдохте на Земята 

като част от този велик народ, който Ме следва в часа на най-големите изпитания и се сражава като 

войници в битката на доброто срещу злото, и когато се изправихте пред тази битка, се чувствахте 

силни, сигурни и уверени в съдбата си. 

3 Слушайте Ме с подготвена душа, за да разберете Словото Ми. Дори интелектът ви не бива 

да се намесва и бъдете изцяло чувствителни, внимателни и пламенни в този час на Моето 

проявление, за да можете да вземете думите Ми със себе си като ръководство и да бъдете 

внимателни в работата си. 

4 Вие вече сте убедени и вървите по пътя на изпълнението на мисията си. Вие сте възприели 

всяко мое учение, което задоволява желанието ви за познание и за придобиване на знания за 

духовния живот. 

5 Учете се от Мен, вземете в себе си работната сила, от която се нуждаете. Аз съм 

неизчерпаемият източник. Но не мислете, че ви казвам това с гордост. Защото, въпреки че съм 

Създател на всичко, ви уча на смирение. Затова Ме молете за всичко, от което се нуждаете за 

вашето спасение. Ако ви липсва светлина за ума ви, приемете я. Ако сте слаби в намеренията си, 

Аз ще ви направя силни и ще ви дам воля. Ако не изпитваш любов към ближния си и Ме помолиш 

за тази способност, Аз ще ти я дам. Но знайте, че вие притежавате всички тези способности и 

качества от самото начало и че те само са заспали в душата ви в очакване на глас, който ще ги 

събуди и ще ги накара да вибрират и да станат активни в изобилие. 

6 В момента ви подготвям, за да можете да обучавате хората и да превърнете материалистите 

в Мои ученици. Това Слово, дадено чрез човека, е било чуто само от малка част от човечеството, 

но всички ще получат вашето свидетелство и книгата, написана от Мен, като наследство за това и 

бъдещите поколения. 

7 Вече не искам да виждам невежество и потисничество в душата ти. Давам ви силата да 

побеждавате всяко иго, да управлявате правилно тялото си и да поддържате душата и тялото си в 

Моите закони, така че в последния час на живота, който ви давам на земята, да видите делото си 

завършено и пътя, който ще ви отведе до Високото Отвъд. 

8 Този период от време, който преживявате, е временен, той е миг сред вечността. Затова ви 

съветвам да го приемете като дълбок урок. Защото това е едно от многото учения, които 

съставляват книгата на духовната мъдрост, която всеки от вас ще притежава. Съберете в този 

живот целия си опит и колкото се може повече заслуги, за да съкратите пътя си. Пътят, който 

трябва да изминете, е дълъг и е необходимо да ускорите стъпките си. 

9 Не се вкоренявайте в земята повече, отколкото ви позволява съвестта. Използвайте умерено 

плодовете, които ви предлага, за да живеете и за духовен напредък. Този живот, с цялата му 

красота и с всички богатства, които ви предлага, е само бледо отражение на живота, който ще 

живеете в други светове на най-голямото съвършенство. 

10 Дадох ви Земята за ваше временно местожителство и когато се въплътихте, вие станахте 

част от това човечество. Но за да можете вие да бъдете кормилото на "плътта", което да направлява 

нейните курсове, и за да може тя да бъде управлявана като доброволна лодка в този велик океан, 

Аз ви дадох светлина в душата ви, за да можете да следвате пътя, който съм ви очертал, като 

винаги се подчинявате на знаците, които обозначават вашите съдби, докато стигнете до 

пристанището, което ви очаква. 

11 Изпратих ви като лъч светлина в лоното на общностите, на обществата, и искам да проявите 

дарбите си в този малък свят, в който живеете, да служите на ближния си, да му помагате да 
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решава житейските си проблеми и да го насочвате по пътя му. Мъдро ви поставих на място, където 

можете да работите за доброто на вашите ближни. 

12 Колко трудна е задачата ти и как в момент на объркване можеш да объркаш стъпките си! 

Ето защо винаги съм ви препоръчвал молитва. "Бдете и се молете" ви казах, за да не изпаднете в 

изкушение. Живейте внимателно според указанията на съвестта си, която винаги ще ви съветва да 

бъдете праведни и любящи в действията си. 

13 Вие дойдохте на земята, за да бъдете съработници в Моето дело. Защото е писано, че ще 

дойда заобиколен от войнства, които ще се борят заедно с Мен срещу злото в това време, и в 

момента потвърждавам думите Си чрез дела. Големи множества от същества - някои духовни, а 

други въплътени - дойдоха в Моята компания, за да извършат тази работа по пречистване и 

възстановяване, за да върнат всички души на мястото им. 

14 Призовавам ви да размишлявате и да се покаете. Защото е дошъл трудният час, 

тържественият ден, в който ще чуете словото Ми за последен път, и е необходимо да изхвърлите 

всяка нечистота, защото Аз искам да сте чисти и свободни от греха. Обединете добрите си дела и 

ми ги предложете. Защото ви предложих да умножите плодовете им и те да достигнат до 

човечеството като послание за утеха, надежда и мир. 

15 Но когато съдя този народ тук, който е Мой ученик, ще съдя и народите и ще оставя на 

всички тях Моето наследство на любовта, Третия завет, за да се радвате на даровете и благодатите, 

които споделям с всички Мои деца. 

16 Онези народи, чиито водачи са били строги и непреклонни, които са ги довели безмилостно 

до пропастта на страданието, са издържали на игото и въпреки страданията си душата им не се е 

преклонила, не е вдигнала очи към Мен и не Ме е помолила за избавление. Те продължават да се 

гордеят, а надменната им глава не се навежда, за да поиска милост. Предпочита да изтърпи 

суровостта на гнусната война, без да подозира, че в момента се проявявам на пътя на всяко 

създание, за да му помогна да издържи изпитанието. 

17 Това закоравяло в омраза човечество не е искало да почувства Моето присъствие и не знае, 

че Аз познавам и чувствам всичките му болки и че съм готов да му дам свободата и триумфа, за 

които то копнее. 

Но онези блага, на които хората се надяват, ще дам на душата й, а не на "плътта" й. Ще й дам 

власт над тялото й, над този свят, който я е сковал толкова много. Ще я накарам да надделее над 

материализма, за да стане притежателка на духовни блага, ще я накарам да влезе в съкровищницата 

на мъдростта, която е моят Дух, за да утоли в нея жаждата си за знание и да придобие познанието 

за истинския живот. 

18 Заменете стремежа си към власт и превъзходство с благотворни желания на душата и ще 

откриете, че работата ви носи законно удовлетворение и радост. 

19 Кога ще Ме разпознаете и ще създадете хармонично и послушно семейство, което знае как 

да изпълнява Моите закони? Това време вече наближава. След изпитанията, които ще ви сполетят, 

вие ще се върнете към мира и ще превърнете взаимната любов и уважение в истинско поклонение 

на Бога. 

20 В този момент ви съдя и както Моят съд е неумолим, така Моята любов и Моята прошка се 

проявяват във всеки един от вас. Какво бихте направили, ако, преценявайки делата ви, ви осъдя и 

ви призова безвъзвратно на отчет, както правят съдиите на този свят? Осъзнайте, че Аз съм вашият 

Съдия и Адвокат едновременно. Разберете Ме и осъзнайте, че Аз съм вашият Баща и затова искам 

да бъдете цели. Защото ви обичам безкрайно, въпреки вашата слабост. 

21 Изпитанията, които сполетяват хората днес, и тези, които ще дойдат след това, ще укрепят 

душите им и ще ги поставят на правилното място. Всяко създание ще изкупи своите прегрешения, 

докато стане чисто и готово да навлезе в ерата на одухотворяването, която вече е започнала. И 

когато тази епоха на пречистване приключи, ще се върнете при Мен, за да Ми благодарите. Няма 

да се оплаквате от болката, която сте изпитали, и ще се чувствате силни да се борите за своето 

възнесение. 
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22 Но когато изпразваш чашата на страданието си, не се чувствай унизен или омаловажен от 

Моята милост. Помнете, че благодарение на Моята любов сте създадени чисти, здрави и силни, и 

затова трябва да се върнете при Мен. 

23 Колко богат и дълъг е животът, който ти давам, за да придобиеш в него необходимите за 

душата достойнства! По този път, по който вървите, трябва да докажете добродетелта, която е 

вродена в душата ─ но не пред Мен, тъй като Аз ви познавам и знам на какво сте способни, а пред 

самите себе си, тъй като все още не се познавате. 

24 Днес вие сте достатъчно подготвени да разберете сегашното ми проявление, защото сте 

живели дълго и сте се развивали. За ваше изучаване и изследване ви оставям учения, които 

представляват ценно наследство от любов: Книгата на живота. Всяка от нейните страници ви 

разкрива мъдростта, която съм вложил в нея, като използвам ограничения ви език и интелекта ви. 

Това познание ще те накара да общуваш с Мен по съвършен начин, когато молитвата ти вече няма 

да използва думи, а духовен език, искрен израз, проява на любов, която висшата душа изпитва към 

своя Бог и която Аз познавам и приемам с удоволствие. 

Искам да Ми говорите по този начин, за да ви разкривам бъдещето и да ви давам напътствия. 

Но тези пророчества и напътствия, които получавате, трябва да съобщите на ближните си. След 

като сте подготвени по този начин, устните ви, които са останали затворени, ще се отворят. Ще се 

разкрие голяма дарба от думи и това, което сте крили досега, ще се разкрие напълно. 

25 Вие, които сте помолили за дара на изцелението, защото сте способни да съчувствате на 

болката на другите, ще изпитате разгръщането на тази дейност и вашата молитва, слово или поглед 

ще донесат изцелителен балсам на болните. 

Тези от вас, които искат мир за този свят, хармония и братство между хората, носят тази сила в 

себе си и сеят мир по пътя си, а също така изпращат душата си там, където липсва мир. Вече 

наближава часът, в който всички вие ще бъдете просветлени и ще почувствате как дарбите ви 

оживяват и се разкриват в пълна яснота. 

26 През това време някои от вас чуха призива ми като звук на силна камбана, която достигна 

до душата ви. Други обаче все още са търсени от Илия по всички начини. 

27 Вие Ме търсихте в различни вероизповедания и в различни светогледи, без да намерите 

спасителната лодка. Но аз ви казвам: Отново ти показвам пътя и ти давам наставления, за да Ме 

разбереш. 

28 От големите множества, събрани от Илия в тази Трета епоха, някои са продължили да 

следват свободната си воля. Но останалите ми показаха вярата си и решимостта си да ме следват и 

да работят на Моето поле. 

29 Дошли сте нуждаещи се, жадни и гладни. Но Аз ви дадох почивка под листата на могъщото 

дърво, изцелих ви, дадох ви кристално чиста вода и хляба на вечния живот. 

30 Благословени са онези от вас, които са тръгнали с истината в сърцата си, за да спасяват 

захвърлените от бушуващите морски вълни. 

31 Хора, чрез вашето посредничество Аз се изявих в голяма степен, нахраних ви с най-добрите 

храни, поверих ви скъпоценен камък с неоценима стойност, дадох ви дреха от благодат и обух 

краката ви, за да не усещате тръните. Ти си малкото дете, което Ми казва: "Божествен Учителю, ще 

нося Твоето учение, отпечатано в сърцето ми, и ще го предам на човечеството. Аз ще бъда Твоят 

пратеник, който ще донесе тази светлина на света." 

32 Учителят ви казва: Аз ви подготвих и ви поверих Моя закон, за да бъдете като учениците от 

Втората епоха. 

33 Дадох ти мир, светлината на Светия Дух, за да не остава душата ти повече в тъмнина. 

34 Колко добре дошли са проявленията, които съм ви предоставил чрез човешкия ум. 

Вдъхновението извира от дъното на тези сърца като светеща факла. Те са камъни, върху които 

работя все повече, за да им придам форма и да накарам най-чистата и бистра вода да извира от тях. 

Те са каналът, по който ви предавам Моето Слово. 

35 Вижте извора, могъщото дърво с клони, пълни с добри плодове, което дава сянката си на 

пътника, за да ви даде почивка от страстите, амбициозните стремежи и изкушенията. Вие не сте 

глухи и слепи, които, чувайки думите Ми, не Ме разпознават. 
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     Ако Ме чуете и позволите на тази светлина да бъде в душата ви, бързо ще Ме разберете и ще 

знаете как да Ме помолите за онези, които не са Ме познали. 

36 Обърнете се към одухотворяването и ще изпитате, че тъмнината на мислите ви ще изчезне и 

те ще бъдат озарени от красива светлина. Ще получавате вдъхновението на Отеца и ще усещате 

неговото излъчване, за да бъдете като ясно огледало за човечеството. Тогава лицата ви ще 

отразяват радост и доброта към другите. 

37 Блажен е онзи, който не се хвали, когато прави добро, защото ще придобие съкровище в 

отвъдното. Не очаквайте заплащане за това, което правите в Моите дела. Нека Аз съм този, който 

ви плаща за вашите дела. 

38 Отново ви казвам да се обичате един друг, защото макар да сте от различни раси и цветове, 

вие сте едно дете в очите на Отец. 

39 Вие сте души, излезли от Отца, на които дарявам ласката Си, и като Учител ви поверявам 

наставленията, за да поправя грешките ви и да ви превърна в Мои ученици. 

40 Както ви обещах в миналото, така го изпълнявам и днес. Идвам отново, за да ви избавя от 

болката, която заслужавате, и да ви напомня да се обичате един друг от народ на народ, от един 

свят на друг. 

41 Затова ви призовах, хора, за да бъдете вестители на Моя мир, на Моята светлина и на Моята 

любов във всички народи. Вие сте моите пратеници, които ще забият тръбата, при чийто зов 

човечеството ще се събуди. Вие сте като духовна камбана, чийто звук ще звучи във всяка душа и 

във всяко сърце. Ето как ви подготвям в момента, за да бъдете хората, които носят блаженство на 

всички места по земята. 

42 Блажен е онзи, който изгуби човешкия си живот, за да изпълни мисията си, защото душата 

му ще дойде при Мен пълна с блаженство и триумф. 

43 След 1950 г. ще продължа да ви се изявявам от дух на дух. Мисията ви няма да приключи 

тогава. Ще практикуваш моите учения и подобно на своя Учител ще разпространяваш моите 

учения. Вие ще бъдете добрите ученици, които учат с личен пример и носят Благата вест на 

човечеството. 

44 Ще оповестиш моите учения, записани от "златните пера", в цялата им чистота и яснота, и 

от всички тези страници с текст ще съставиш книга, за да ги оповестиш на хората. Това е Третият 

завет, продиктуван в този момент от Отца като Светия Дух чрез органа на ума на човека. В него ви 

давам Моите учения сричка по сричка, за да ги разберете и приложите. 

Кратко е вече времето, когато ще говоря в тази форма. Но когато сте подготвени и сърцето ви е 

светилище за Моята Божественост, Аз ще се вселя във вас. 

45 Давам ви Моето учение, за да бъдете деца на светлината. Давам ви мъдростта си, за да 

станете утре учители. Защото ще приемете онези множества, които са изтощени, гладни и жадни, 

които са изпразнили само чашата на страданието. На вас, моите ученици, се пада задачата да 

премахнете тази горчива чаша от устните им, да им дадете благодеяние и мир и да ги заведете до 

пристанището на спасението. Станете, образувайки едно тяло, и имайте една и съща воля да Ме 

обичате и да служите на човечеството. 

46 Не гледайте на тяхното петно и на техния грях, защото още във Втората епоха Аз ви научих 

да прощавате. Не забравяйте: Когато грешницата се поклони в нозете Ми, Аз казах на онези, които 

я осъждаха: "Който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък." Тогава те се уплашиха, защото чуха 

гласа на съвестта. И когато тази жена погледна нагоре, аз й казах: "Къде са тези, които те 

обвиняват? Върни се в дома си и не греши повече." Така и вие, възлюбени ученици, не съдете 

ближните си, защото само Аз мога да съдя вашите действия. 

47 Душата трябва да дойде при Мен чиста като снежинка. Подгответе се, благословени хора, за 

да не се чувствате сираци, след като вече не получавате това Слово, а Ме носите в сърцето си и 

общувате с Мен от дух на дух. 

48 През цялото време съм ви показвал пътя, просвещавал съм душата ви, за да бъдете 

обединени в Моето Божествено дело. 

49 Някои от вас изпълниха Закона, който утвърдих в тази Трета епоха, с помощта на човешкия 

интелект. Вие бяхте примерът, който показах на света. Но други от вас се спряха на пътя си. 
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50 Питаш Ме: "Учителю, какъв е пътят, който трябва да следвам, за да придобия заслуги в 

живота си?" И като Учител, който неуморно ви учи, за да не сте невежи, Аз ви дадох светлината, 

вдъхнових ви и ви говорих чрез съвестта ви, за да можете да работите в Моя коридор. 

51 Давам ви плодовете на могъщото дърво в изобилие, за да се чувствате силни, да се 

напрягате и да работите неуморно. 

52 Залях душата ти със Своята милост, така че да не ти липсва нищо. Утолих жаждата и глада 

ви със същността на Моето Слово и поверих Делото Си в ръцете ви като скъпоценен камък с 

неоценима стойност. 

53 Някои от вас са минали по пътя на светлината и са се освежили по него. Другите са се 

заблудили по грешни пътища, а болката и изтощението са навлезли в живота им. 

54 Призовах Моите избраници, без да гледам на тяхната раса, цвят на кожата, социална класа 

или положение, без да се съобразявам с това дали са тренирали интелекта си, или имат 

необразовани и тромави интелектуални органи. Аз ги избрах от света и ги подготвих с Моята 

светлина и с Моята благодат, за да се изявя чрез тяхното посредничество. Обаждах се на мъже, 

жени, деца и възрастни, които са уморени от света и разочаровани от него. 

Жените, които са пили горчива чаша, Аз пречистих, утеших ги и ги превърнах в Мои слуги. 

Определих границата на младежите, които загиват в тази Трета епоха заради покварата на света. 

Дадох им храната от Моята трапеза и ги поканих да увеличат броя на Моите работници, на Моите 

ученици в това време. 

55 Вие сте се посветили в служба на Мен и Ме молите да ви помогна да достигнете целта на 

житейския път. Насърчавам те, помагам ти и укрепвам душата и тялото ти, за да стигнеш до Мен. 

56 Спасявал съм те, когато си бил на косъм да паднеш в бездната и да станеш жертва на гладен 

вълк. Някои от вас разпознават голямата Ми любов към вас и възхваляват името Ми. Но другите 

ми представят само болката, която сами са си създали. 

57 Някои от вас Ме молят да удължа дните на вашето съществуване на земята, за да Ми 

служат. Но другите ми посочват уморените си крака и сърцата си, наранени от превратностите на 

този живот. Но аз ви казвам: Изпратих всички вас да обитавате тази планета, за да вършите заслуги 

за развитието на душата си. 

58 Истина ви казвам: Аз дойдох да спася грешниците. Някои от вас са решили да следват 

Моите учения. Други пък живеят според собствената си воля и ми представят болката си. Но Отец 

ви казва: Признайте, деца Мои, че не следвате Моето учение и затова ви мъчи болка, макар че това 

не е Моята воля. Разпознайте Илия като неуморен пастир, който ви търси по пътеките, в 

храсталака, за да ви върне отново на овчата пътека. 

59 Той ви оставя да си починете в ръцете на своя пастир и ви въвежда в моето присъствие. 

След това той се моли за своето стадо, за да можете отново да получите моята милост, моята 

прошка и моята благословия. 

60 За какво Ме молиш този ден, от какво се нуждаеш, което не бих ти дал? 

Казваш Ми да ти простя и да те насърча в битката ─ още повече, че си страдал и имаш нужда от 

утеха. Нищо не остава незабелязано от Мен. Следвах стъпките ти и влязох в сърцето ти като 

крадец, за да узная всичко, което е в теб. Всичко, което поискате от Мен, ще ви бъде дадено. 

61 Вие, които търсите присъствието Ми в духа, нямате нужда да извършвате външен култ, 

нито да присъствате на обреди и церемонии. Вие идвате на тези скромни места за срещи, където 

искам да се съберете, за да чуете Моето Слово, и тук се издигате, за да Ме намерите. 

62 Понастоящем търся души с добра воля, които да вземат за пример моите апостоли от 

Втората епоха. Днес Аз не съм дошъл да стана човек и Моето проявление е фино. Затова трябва да 

се подготвите и пречистите, за да можете да възприемате всеки знак или намек от Мен. 

63 Вземете за пример Илия, неуморния пастир, който се бори и подготвя душата на хората. 

Помогнете му в трудната задача и се радвайте, когато откриете своите дарби. Отворете очите на 

душата си и вижте вече в този свят съвършенството на другите ─ от духовните светове. 

64 Отдайте Ми дължимото за изпълнението на мисията си, както правят висшите същества, 

праведните. Не изучавайте Моето дело повърхностно, защото тогава няма да го разберете и няма да 

откриете неговото съвършенство. Приемете го като Третия завет, който оставям на човечеството, и 
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помнете, че в миналото ви говорех със същата любов: Йехова със Своя глас на праведност, когато 

говореше на хората в Първата епоха ─ след това Исус със Своето изкупително Слово, а днес Духът 

Утешител водят човешката душа по един път. Това е един и същ Божествен Дух, който ви е 

озарявал през всички времена. 

65 Не казвай, че Ме обичаш, само когато получиш облекчение за страданията си, а после си 

тръгвай. Вижте как цветята запазват красотата и аромата си, дори когато времето е сурово. Така и 

вие ще Ме обичате ─ и в дните на мир, и в дните на изпитание. 

Притча 

66 Един млад мъж се намирал в лодка в развълнувано море. Но въпреки силните вълни лодката 

остана спокойна. 

Този младеж открива сред морето дванадесет прости мъже, които изглеждат като 

корабокрушенци. Той ги вкара в лодката си и им каза: "Ще ви заведа до пристанището и ще ви дам 

каквото ви трябва. Тези мъже коленичиха пред своя Спасител и Му благодариха. Но в душите си те 

се чувстваха недостойни да бъдат с него. 

Като ги видя така, младежът им каза: "Аз дойдох да спася грешниците, потърсих бедните, за да 

ги обогатя с благодатта си. Търся болните, за да им дам 

Здраве за даване." 

Като чуха тези думи, разбраха кой е младежът, който ги е спасил от гибел в развълнуваните 

морски вълни. Тогава те му казаха: 

"Господи, светлината на новия ден е изгряла за нас и за всички нуждаещи се." 

Младежът им каза: "Сега ви нареждам да преминете през това бурно море. Тогава дванайсетте 

спасени се изумиха, когато видяха, че по пътя на лодката бушуващите вълни станаха кротки и 

послушни на гласа на спасителя им. 

Онези отхвърлени, които не бяха спазили заповедта, закона, и които бяха станали грешници и 

нуждаещи се, се покаяха и му казаха: "Господи, дай ни отново Твоето наставление." 

Тогава Господ им показа една отворена книга, в която беше написано съвършено наставление, и 

им каза: "Сега ви поверявам тази лодка, за да спасите захвърлените." Те приеха това поръчение с 

радост и се заклеха да бъдат послушни, за да изпълнят тази мисия. 

По пътя на тази лодка потъналите в морето бяха спасени, а тези хора бяха изумени, убедени в 

силата, която Господ им беше дал.  

Край на притчата 

67 Учителят ви казва истината: призовах ви в тази Трета епоха, докато светът се движи към 

върха на своята поквара, за да ви спася в тази лодка чрез Учението, което ви поверих, за да го 

покажете на човечеството. 

68 След този период на учение ще можете да изпълнявате мисията си в света. Ще бъдете 

придружавани от ангелите си пазители и ще имате вяра и праведност като норма. Ще се борите с 

невежеството безмилостно, но ще използвате и милост и търпение в трудната си задача да 

наставлявате и поправяте. 

69 Аз разбирам молитвата ти, чувам молбите ти, познавам желанията и надеждите ти и ти 

казвам: Бъди спокоен, нищо няма да ти липсва. Ще разполагаш с всички необходими средства за 

изпълнение на духовната си мисия, а за запазване на тялото ти ще ти дам всичко, от което се 

нуждаеш. 

70 Благославям ви в тази утрин на благодат. Нека искрената ти молитва бъде като мантия, 

която да обгръща народите, докато Аз ги благославям сега и завинаги. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 356 
1 Вие сте тези, които повярваха в моето идване. Това са вече последните години от моето 

проявление, а вие все още бързате да ме чуете, сякаш това са дните, в които започнахте да бъдете 

мои ученици. 

2 Много хора бяха призовани през това време, но само малцина Ме последваха. Но върху 

всички тях слезе светлината на Моя Дух. Ако в онази Втора епоха казах: "Блажени онези, които 

повярваха, без да виждат", сега ви повтарям: "Блажени онези от вас, които повярваха, без да 

виждат, последваха Ме и постоянстваха!" 

3 Въпреки че трябва да ви кажа, че никой не бива да се изненадва от Моето проявление и 

присъствие в тази форма, защото това вече е предсказано и обещано от Мен във Втората епоха. Не 

съм ви изненадал, това не беше мое намерение. Ако сте били изненадани от моето идване и ако 

мнозина са били изненадани, когато са научили за моето проявление, това е било, защото сте били 

духовно погълнати от дълбок сън. Защото не си бил буден. 

4 След заминаването ми през Втората епоха моето завръщане се очакваше от поколение на 

поколение сред онези, които вярваха в мен. От родители на деца се предаваше божественото 

обещание, а думите ми поддържаха жив копнежа да изпитат моето завръщане. 

Всяко поколение вярваше, че е надареното, и очакваше в него да се изпълни словото на неговия 

Господ. 

5 Така минаваше време, минаваха и поколенията, а от сърцата все повече се изтласкваше 

моето обещание и човек забравяше да бди и да се моли. 

6 Вековете минаваха и когато човечеството вече дори не очакваше, че мога да дойда в най-

неочаквания момент ─ когато хората бяха най-далеч от истината, Аз почувствах духовното Си 

присъствие в изпълнение на думите Си. 

7 Формата, която избрах, за да се изявя пред хората в този период, изненада и дори насърчи 

мнозина да я осъдят, без да се замислят за предишните Ми откровения. 

8 Казвам ви, че всяка форма, която бих избрал, за да се проявя, би объркала всички онези, 

които не бяха готови да Ме приемат. Но за онзи, който е бил буден и подготвен, никаква форма, 

която бих използвал за Моето проявление, не би го изненадала, защото той би Ме усетил във всяка 

форма на проявление. 

9 Всички, които Ми повярваха през това време ─ всички, които Ме почувстваха, и всички, 

които Ме последваха ─ наистина, казвам ви, те Ме очакваха духовно. Без да го осъзнават, те са 

търсили Моето завръщане и са очаквали Моето слово. 

10 Обещанието Ми в онези дни не беше дадено на един народ, а на цялото човечество, затова 

днес ви казвам, че Моята светлина не само е слязла до тези множества, които Ме чуват чрез органа 

за разбиране на гласоподавателите, но и че Аз се проявявам по хиляди начини по пътя на всички 

хора, за да направя идването на новото време забележимо за тях. 

Трябва също да ви кажа, че имаше хора, които, макар да Ме очакваха от ден на ден и от живот 

на живот, когато Ме видяха да идвам във вида, в който Ме имате, не можаха да повярват на 

присъствието Ми и си отидоха. Защо?: Защото дълго време те създаваха във въображението си 

форма на проявление, която не беше точно тази, която аз избрах. 

11 Разберете, че моите решения и моите вдъхновения са отвъд всяко човешко предположение 

или въображение. 

12 Дадох ви много доказателства, че Моите дела са над това, което човек е способен да разбере 

като истина и съвършенство. 

13 Това, което най-много обърква някои хора, е Моето учение, изразено чрез ограничените 

човешки интелектуални органи. Но ако тези, които се дразнят поради тази причина, се опитат да 

вникнат в Моето Слово, казвам ви, скоро ще открият причините, поради които избрах точно едно 

необучено и дори нечисто човешко същество да слуша Моето учение. Тогава те ще разберат, че 

причините, поради които избрах това средство, са Моята любов, Моята справедливост и вечният 

закон, благодарение на който човешката душа ще може да общува пряко със своя Отец - форма на 

общуване, в която ще участват едновременно качествата на душата и способностите на тялото. 
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14 Съвсем естествено е онзи, който знае, че е грешник, да се смята за недостоен да притежава 

подобна благодат. Но е редно да знаеш, че Аз виждам отвъд твоето присъствие и че съм над твоите 

несъвършенства. 

15 Разберете, че единственото, което правя, е да ви помогна да се пречистите и 

усъвършенствате, за да можете да живеете в Мен, тъй като сте част от Мен. 

16 Вече не е уместно други да печелят заслуги за грешниците. Тези времена вече са отминали, 

но заслугите им са налице като примери. 

17 Днес самият грешник е този, който придобива заслуги за своето спасение. Искам да бъда 

негов водач, учител, спасител. 

18 Кога родителите на земята са обичали само добрите деца и са отвращавали лошите? Колко 

често съм ги виждал най-любящи и грижовни към онези, които ги нараняват и карат да страдат 

най-много! Как е възможно да вършиш по-големи дела на любов и прошка от моите? Кога се е 

случвало Учителят да се учи от учениците? 

19 Затова знайте, че Аз не смятам никого за недостоен за Мен и че пътят към спасението вечно 

ви приканва да го извървите, точно както портите на Моето царство, които са светлина, мир и 

добро, са вечно отворени в очакване на пристигането на онези, които са били далеч от Закона и 

Истината. 

20 Поради всичко това исках да избера измежду множеството грешни създания онези, които да 

използвам като инструменти, за да се чуе Моето Слово. 

21 Колко много случаи на истинско обновление имаше сред тези, които избрах за това 

служение! Колко много са доказателствата за обръщане и покаяние! 

22 Обявих, че Моето завръщане ще бъде в духа, и така го изпълних в този момент. Защо 

трябваше да избера друго средство, което не би било човек, за да известя Себе Си, след като търся 

именно хората? Достатъчно беше тези множества да се одухотворят малко и тяхната 

чувствителност им позволи да възприемат Моето присъствие и Моята същност и да намерят този 

вид проявление за правилно и естествено. 

23 Трябва да ви кажа, че не всички са дошли с достатъчна чувствителност, за да могат да 

изпитат усещането за моето присъствие от първия момент. Защото, докато някои са дошли с буден 

духовен поглед, за да видят тази светлина и да разберат същността на Словото Ми, други са дошли 

с търсещи физически очи, поради което преценките, оценките и наблюденията им са били 

повърхностни, винаги загрижени само за външното. Защото вместо да търсят смисъла или 

същността на думата, те преценяват по-голямата или по-малката правилност на езика, а след това 

се интересуват от живота на носителите на гласа, от начина им на живот, от начина им на говорене 

и дори от облеклото им. 

24 Последните, разбира се, трябваше да открият несъвършенствата на онези, които са само 

начинаещи по отношение на това дело, и тогава отричаха всякаква истина в моето учение, докато 

първите не обръщаха внимание на грешките, ограниченията и бедността на моите служители, като 

смятаха, че те са само хора и затова допускат грешки, и търсеха само смисъла, същността на това 

Слово, поради което откриха присъствието на моя Дух в този "букет". 

25 Който не обръща нужното внимание на моите думи и не се задълбочава в съдържанието им, 

никога няма да може да открие истината за тях, нито пък ще намери разяснение или разрешение на 

всички свои съмнения. 

26 Аз съм този, който обяснява всичко в самото Си слово, така че сред учениците да няма и 

най-малката грешка или съмнение. 

27 Спомнете си колко често съм ви казвал да се научите да търсите същността на тази дума, 

значението, което е отвъд човешката форма на вашия език. Помнете, че ви казах да не се обиждате 

от земната форма на Словото, защото тогава няма да откриете смисъла му, и че винаги трябва да 

имате предвид, че съм се изявил чрез грешници, чрез хора с необразовани умове, без образование и 

обучение, така че да не придавате прекалено голямо значение на външната форма на Словото и да 

се научите да приписвате на Моето проявление истината, която то има, както и да приписвате на 

тези тела това, което им се полага. 
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28 Признайте, че не всички са търсили моята светлина, нито са били ученици, които се стремят 

да станат такива. 

Научете сега защо мнозина са Ми обърнали гръб и продължават да твърдят, че са претърпели 

разочарование от ръцете на Моите работници! 

29 Те са жадни сърца, които са били при източника на неизчерпаемата истина и не са могли да 

се навеждат, за да пият до насита. Те изпитват много голяма празнота в себе си и продължават да 

търсят и призовават, без да намерят това, от което се нуждае душата им. Но един ден те отново ще 

се приближат до този път и тогава болезненият им опит ще им подскаже да Ме търсят вече не във 

външното, а в по-дълбокото. Когато се завърнат, ще видите как мъдростта сияе в онези, които са 

Ме слушали пламенно ─ в онези, които са останали с Учителя и са били възнаградени за своята 

вяра и одухотворяване чрез светлината, която се излива върху тях и им разкрива велики тайни и 

учения. 

30 Аз изпитах всички вас, преди да дойдете да станете свидетели на Моето проявление. 

Изпратих мъдри доказателства на всеки от Моите ученици, за да ви дадат възможност да станете 

свидетели на Моето присъствие. Но истина ви казвам: Докато едни са били предани, смирени и 

послушни на призива Ми, други, въпреки че също са Ме чували, са оставали без вяра, без воля и 

често са били изпълнени с гордост, отвращение и дори нежелание. Какво може да получи душата, 

когато умът е затъмнен, а сърцето - отровено? Такъв човек ще вижда само несъвършенства. 

31 Изпитвам всички вас. Аз изпитвам и онези, които Ме следват постоянно, с намерението 

цялото им същество да бъде укрепено и ако Моето Слово вече не може да бъде чуто по този начин, 

те да получат мъдростта, съдържаща се в Моето Слово, и същевременно да имат цялата сила, 

необходима за разпространяването на това учение с истинска чистота. 

32 Моите ученици трябва да са убедени, че когато вече не Ме чуват така, както сега, техният 

пример ще бъде много важен. Защото тогава отличните ученици ще бъдат тези, които учат другите 

чрез делата си. Те трябва да знаят, че свидетелството, което дават за Моето Слово, винаги ще бъде 

придружено от дела. 

33 Ако утре, когато настъпи времето на свидетелството за този народ, моите хора не живеят 

според думите ми ─ ако не съобразяват делата си с моята истина, няма да им е от полза да повтарят 

думите ми, колкото и съвършени да са те. 

34 Който има желание да направи думите ми осезаеми в сърцата, трябва да се облече в любов, 

да бъде пропит от милосърдие, да придобие запас от смирение и търпение, да бъде готов да 

прощава и да има добра воля да облекчава страданията на своите ближни. Тогава той ще преживее 

как и най-твърдото и неохотно сърце се разтърсва и раздвижва от моето слово, което действа в 

сърцето на моите ученици. 

35 Тъй като знаеш, че причината, поради която много от твоите ближни не са постоянни в 

слушането на това слово, е, че са открили твоите несъвършенства, опитай се да се въздържиш от 

нарушаването на моя закон, доколкото можеш, знаейки, че твоят пример ще има голямо влияние 

върху тях. 

36 Искам да се чувствате доволни от себе си и съвестта ви никога да не ви упреква, че някой от 

вашите ближни се е отклонил от правия път, защото не сте знаели как да му покажете чистотата и 

истината на моето дело. 

37 Когато говорих на множествата през Втората епоха, Моето Слово ─ съвършено по смисъл и 

форма ─ беше чуто от всички. Погледът ми, проникващ в сърцата, откриваше всичко, което всеки 

от тях пазеше в себе си. Някои се съмняваха, други вярваха, а трети ми говореха със страх: това 

бяха болните, чиято болка ги караше да се надяват на чудо от Мен. Имаше хора, които се опитваха 

да скрият подигравките си, когато Ме чуваха да казвам, че идвам от Отца, за да донеса на 

човечеството Небесното царство, а имаше и сърца, в които откривах омраза към Мен и намерение 

да Ме заглушат или премахнат. 

38 Именно високомерните фарисеи се почувстваха поразени от Моята истина. Защото, въпреки 

че Моето Слово беше толкова ясно, толкова изпълнено с любов и толкова утешително ─ въпреки 

че то винаги се потвърждаваше от мощни дела ─ много хора продължаваха да искат да открият 

истината за Моето присъствие, като Ме съдеха според човека Исус, като изследваха живота Ми и 
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обръщаха внимание на скромността на дрехите Ми и на абсолютната Ми бедност от материални 

блага. 

Но те не се задоволиха да Ме осъдят, а осъдиха и учениците Ми, като ги наблюдаваха 

внимателно дали говорят, дали Ме следват по пътищата или седят на масата. Колко се разстроиха 

фарисеите, когато веднъж видяха, че учениците Ми не са си измили ръцете, преди да седнат на 

масата! Бедни глави, които бъркат чистотата на тялото с чистотата на душата! Те не знаеха, че 

когато докосваха свещения хляб в храма, ръцете им бяха чисти, но сърцата им бяха пълни с 

гнилота. 

39 Докато проповядвах в света, никога не съм казвал, че Моите ученици вече са господари или 

че трябва да бъдат слушани. Те все още бяха ученици, които, запленени от светлината на Моето 

Слово, с готовност Ме следваха, но все още допускаха грешки, тъй като им беше необходимо 

време, за да се променят и впоследствие да служат за пример на хората. Те бяха камъни, които все 

още се изглаждат от длетото на божествената любов, за да се превърнат по-късно в диаманти. 

40 Когато ви казвам, че Моите ученици са правили грешки, спомнете си онзи случай, когато 

говорих на тълпата и понеже сред тях имаше жени, които държаха малките си деца за ръка или на 

ръце, Моите ученици, мислейки, че децата могат да Ме насилват, направиха грешката да кажат на 

тези майки да си вървят с децата си, защото смятаха, че Моето слово е само за възрастни. Защото 

те не знаеха, че Моето слово е предназначено за духа, независимо дали става дума за старец, зрял 

човек, младеж или дете, и че то е същото, независимо дали става дума за мъж или жена, тъй като 

полът няма нищо общо с духа. 

41 Каква болка изпитаха онези майки, които се обърнаха към Исус, за да благослови техните 

деца, и как се усъмниха в това действие на Моите ученици, в милосърдието и любовта, които 

излъчвах в Моето слово! Ето защо трябваше да издигна глас, за да им кажа: "Оставете децата да 

дойдат при Мен." 

42 Използвах тези грешки, за да дам уроци на учениците Си. Когато Ме арестуваха в 

Маслиновата градина, един от Моите ученици, Петър, в опит да Ме защити, удари с меч слугата на 

първосвещеника. Тогава казах: "Вдигни отново меча си. Защото всички, които хващат меч, ще 

загинат от меч." 

43 Аз си тръгнах от Моите ученици и тогава те останаха на Моето място, за да свидетелстват с 

делата и думите си. Моят Дух ги преизпълни със светлина и ги вдъхнови за всички онези дела, 

които ще послужат за разпространяването на Моето семе по света и ще останат като пример за 

любов, смирение и възвишеност. Те вече не бяха крехки деца и се бяха превърнали в пламенни 

ученици, достойни представители на своя Учител на земята. Надутостта, съмненията и грешките са 

отстъпили място на истината, която те изповядват във всяко свое произведение. 

44 Възлюбени хора, по време на моето проповядване в този период вие също сте правили 

грешки, имали сте немощи, изпадали сте в изкушения и понякога сте се съмнявали. Но Аз ще 

прекъсна прокламацията Си и ще ви дам време да размислите, да се подготвите и да укрепнете, 

защото и вие ще останете на земята, за да свидетелствате за Моето слово ─ свидетелство, което ще 

бъде чрез вашите дела. 

45 Не мислете обаче дали мисията ви ще бъде тежка и скръбна. Истина ви казвам: когато 

придобиете духовно оборудване, нищо няма да ви се струва трудно или трудно. 

46 Неусетно ще започнете да живеете добродетелен живот и това ще бъде най-ясното 

свидетелство за моята истина, което ще дадете на ближните си. 

47 Помнете, че въпреки несъвършенствата си често вече сте правили чудеса. Помнете, че 

когато духовността ви разцъфне напълно във вас, делата ви ще бъдат по-велики. 

48 Виждам, че все още не смятате, че е толкова важно какъв е вашият пример за другите. Не 

искахте да си дадете ясна сметка за силата, която се крие в думите ви, както и в молитвата и делата 

ви. 

49 Аз съм единственият, който знае семената, които вашите действия посяват в сърцата, и 

позволявам на Моята роса на живот и любов да слезе върху семената ви, за да не загинат. Но е 

необходимо да вярвате в истинността на делата си, за да не ги изоставите, защото едва сте ги 
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започнали. Знайте, че винаги ще има очи, които ще наблюдават всичко, което правите, и ще е 

добре, ако тези очи винаги откриват пример за послушание към моите учения. 

50 По пътя ви са паднали много превръзки от невежество. Благодарение на твоите думи някои 

от твоите събратя са се отклонили от пътя на порока. Вашият пример на миролюбие е послужил за 

възстановяване на хармонията в много домове, обхванати от вихъра на раздора. Много болни хора 

са почувствали върху страданията си балсама, с който си ги облял, и така си ги освободил от 

недъзите им, а също така си направил много сърца силни срещу преследванията и опасностите на 

света. 

51 Защо тогава не давате на произведенията си стойността, която имат? Не ви казвам да се 

хвалите с тях, нито да ги разгласявате ─ не, искам само да ви кажа, че във всеки от случаите, в 

които изливам Своята милост, вие осъзнавате значението, което светлината, която тече през вас, 

може да има в живота на вашите ближни. Защото тогава вече няма да можете да изоставите 

семената си. 

52 Възлюбени сеячи! Носете Моя мир по целия свят, в него е Моята любов, Моето 

милосърдие, Моята истина и Моят балсам! Имайте този балсам в молитвата, в мисълта, в словото, 

в погледа, в ласката, в цялото си същество и наистина ви казвам, че само духовният ви ден на 

земята ще бъде богат на удовлетворения, но никога горчив. 

53 Скоро вече няма да се проявявам в тази форма. Но Аз ще ви оставя пълни с Моята сила и 

Моята светлина и затова не се страхувайте, че ще ви оставя като овце сред вълци. 

54 Липсата на Моето слово не бива да ви кара да охладнявате, прекратяването на тези прояви 

не бива да ви кара да се отдалечавате един от друг ─ напротив, точно тогава трябва да се обедините 

още повече, за да можете да посрещнете борбата и изпитанията. 

55 Все още е далеч времето, когато ще се сближите духовно, докато сте физически отдалечени 

един от друг. 

56 В момента все още имате нужда да се виждате и чувате ─ в момента все още имате нужда да 

си давате топлина, сила, вяра и смелост. 

57 Аз изразих волята Си да продължите да се събирате известно време след Моето заминаване, 

за да може подготовката ви да ви направи достойни да бъдете свидетели на Моето духовно 

присъствие в лоното на вашите събрания. Но щом вярата ви укрепне, решенията ви узреят и 

свикнете да Ме търсите и приемате от дух на дух, тогава ще сте в състояние да се разпръснете по 

различните пътища като разпространители на това Учение, което освобождава и възвисява душата. 

58 Винаги ще присъствам на вашите събрания и на тях ще изливам вдъхновението Си върху 

всеки орган на ума. Но и сега ви казвам: Благословени са сърцата, които в онези дни, когато Моето 

Слово вече няма да се чува, ще продължат да изпитват същата емоция при разпространението му, 

която сега ги завладява, докато чакат да слезе Моят лъч. 

59 Искам събранията ви да бъдат пропити с мир, така че размишленията ви да бъдат 

задълбочени и да ви позволят да откриете същността на моето Слово, но в тези случаи никога да не 

възникват спорове или страсти. Защото тогава ще пожънете само мрак. 

60 Давам ви невидим ключ, който ще заключи вратата на всяко изкушение. Но в същото време 

ще отворя вратите за вдъхновение. Винаги знайте, че точно тогава откровението на Третата епоха 

ще се излее върху вас в изобилие, защото това провъзгласяване чрез Моите гласоподаватели служи 

само за да ви подготви. 

61 Одухотворяването, вътрешното събиране и издигането на мисленето ви ще бъдат ключът, 

който ще отвори вратата към нови откровения, в чиято светлина ще намерите разяснение на всички 

тайни и на всичко, което не е разяснено. 

62 Вие ще продължите да се стремите да привличате нови енориаши, които ще бъдат новите 

ученици, "последните", върху които Аз също ще излея Духа Си. Сърцето ви не бива да се затваря за 

болката на другите ─ напротив, милосърдието ви трябва да е най-голямо към слабите и 

страдащите, към тези, които са изтощени, духовно гладни и жадни за любов. 

63 Вие трябва да се погрижите събранията ви да притежават духовна сила, която да привлича 

вашите ближни, както в това време Моето слово привлече и събра големите множества. 
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64 Молитвата ви ще направи чудеса на тези събрания, когато обедините мислите си и се 

заемете с делата на ближните си, сякаш те са ваши собствени. Тогава ще почувствате утехата, 

здравето за тялото или душата им, което се излива върху тях ─ мира за сърцето им, светлината, 

която ги издига към истинския живот. 

65 С оглед на всички тези доказателства за Моето присъствие, сърцето ви няма да пропусне 

края на настоящия период, защото разполагате с Моето Слово в писмен вид, за да го разтълкувате с 

максимална подготовка; тогава ще го почувствате дълбоко. 

66 Ще се появят тълкуватели на моите учения, ясновидци с ясна визия и истинско слово. Ще 

използвате по-духовен начин за изцеление на болните. Лечебната сила, която съм вложил в теб, ще 

достигне първо до душата на болния и ще я вдъхнови да вдигне проснатото си тяло и да я научи 

как да преодолее страданията и страстите, за да възвърне истинската свобода на душата. 

67 Нека цялата ви работа бъде скромна и потайна, никой да не позволява на завистта или 

суетата да покълнат в сърцето му. Защото, ако това се случи, няма да видите чудото на диалога 

между духовете, което трябва да започнете да практикувате след края на настоящия етап. 

68 Както в последните дни на Моето проявление възнаградих със словото Си, изпълнено с 

откровения, същност и учения, подготовката, която сте имали, за да го чуете, така и в дните на 

вашия диалог между духовете ще знам как да възнаградя вашето издигане с вдъхновения и 

пророчества, които ще разтърсят света. 

69 Ревността, уважението и послушанието на моите ученици ще бъдат възнаградени с духовни 

блага. 

70 Ще дойдат хора от други страни, за да те питат какво съм учил и какво съм обявил, и тогава 

ще повториш думите ми. Но ако някои или много от Моите учения се изтрият от паметта ви, ще се 

обърнете към книгата, която Моето вдъхновение в момента диктува на онези ученици, които се 

наричат "златни пера". 

71 Тази книга ще бъде за всички, без изключение и без привилегии, точно както моето слово е 

за всички. По този начин моето учение няма да бъде погребано в сърцата на малцина и ще дава 

светлина завинаги. 

72 Още сега увещавам този народ да внимава за тази книга, която скоро ще притежава ─ да не 

оставя уроците ѝ да изпаднат в забвение, да не оставя страниците ѝ затворени. Помнете, че в дните 

на битка, които предстоят, в тези уроци ще намерите оръжията, необходими за битката, 

подходящия отговор на въпросите, които човечеството ви задава, и решението на вашите 

изпитания. 

73 Тази книга ще помогне на ученика със слаба памет, ще помогне и на онзи, който е 

безмълвен, и ще бъде необходима само защото намерението му е вдъхновено от милосърдие и 

любов към ближните, така че в моментите, когато повтаря думите Ми, когато ги чете, да може да 

направи така, че присъствието Ми да се почувства и да се наслади на онези, които никога не са Ме 

чували чрез гласоподавателя. Истина ви казвам, че когато се подготвите да Ме приемете в тази 

форма, дори съмняващите се и коравосърдечните ще се разтреперят, защото свидетелството ви е 

чисто. 

74 Още сега ви оставям тези препоръки, които да ви помогнат да се подготвите. 

75 Останете единни и след моето заминаване, вникнете в моето учение и го обмислете, тогава 

ще видите, че идва времето, когато вашият народ ще бъде достатъчно силен, за да се изправи в 

битката. 

76 Няма да ви се налага да питате никого за часа или деня, в който да тръгнете, за да изпълните 

мисията, която ви поверявам в този момент. Ще почувствате в сърцето си времето, което съм 

определил, точно както пророците от миналите времена, които вътрешно са чували божествения 

призив и изпълнени с вяра, подчинявайки се на този импулс, са тръгвали да изпълняват Моята 

воля. 

77 Задачата на ясновидците в онези дни ще бъде много трудна, а отговорността им - голяма: да 

дават насоки на хората, да ги събуждат и да ги насърчават. За да може яснотата на моята светлина 

винаги да достига до тях, те трябва да останат добре подготвени и никога да не позволяват на 

суетата да ги залъгва или на лъжата да ги изкушава. 
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78 Ще има и събития в света, които ще бъдат като знаци или индикации, за да разберете часа 

на вашето заминаване. 

79 Какво няма да можете да узнаете тогава? Какви съмнения ще има в сърцата ви? Какви 

въпроси ще ви бъдат зададени, на които не знаете как да отговорите? 

80 Тъй като ви обясних Словото Си и цялото Си дело по прост начин, въпреки че това е най-

дълбокото нещо в живота ви, вие ще обяснявате Моето учение на ближните си по същия прост 

начин. 

81 Тогава ще бъдете опора за слабите и за онези, които копнеят за светлина, които ще търсят 

съвета ви и ще се молят за молитвите ви в моменти на изпитание. 

82 Това ще бъдат прекрасни времена на активност за този народ, ако той знае как да ги оцени и 

използва, и изпълнени със светлина възможности за вашата душа, която ще се радва на всички 

дарове в изобилие. 

83 На колко много случаи на обръщане ще станете свидетели! Колко много са чудодейните 

изцеления на болни с тяло или душа! Как ще се радвате, когато видите, че вашите ближни, които 

досега са живели като парии, също проявяват дарбите, които сте ги научили да откриват в своето 

същество! Те, които мислеха, че са лишени от наследство, когато видяха вашите дарове, ще 

потвърдят, че всички вие сте Мои наследници и че това, което ви давам, никога не ви го отнемам, 

дори ако понякога ви го отказвам поради Моите съвършени закони на любовта. 

84 Знайте как Моето Слово ви подготвя да навлезете твърдо във времето на действието, като 

давате пример за духовност и смирение. 

85 Сега е моментът да се подготвите, защото човечеството вече е близо до пробуждане. 

86 Оставям ви да бъдете будни и да се молите, защото ще станете свидетели на велики 

събития, които ще разтърсят всички народи на земята. Ще видите най-ужасните войни, които са се 

случили във вашия свят. Ще видите борбата между различните религиозни общности и доктрини, 

ще видите как глад, мор и смърт опустошават народи и градове и всичко това ще покаже края на 

един период, на една епоха. Но след това ще видите възкресението на живота. 

Ще станете свидетели на обединението на народи, които са живели като врагове в продължение 

на векове. Ще станете свидетели на помирението между народите и расите, ще видите как то е 

запечатано от любовта на едни към други. Ще видите как земната сила на големите религиозни 

общности изчезва и навсякъде се появяват плодовете на одухотворяването. 

Ще видите как много хора, известни като учени, се объркват, а великите говорители ще бъдат 

смутени и няма да знаят какво да кажат, защото светлината на истината ще ги засегне. От друга 

страна, онези, които винаги са били преследвани или унижавани заради любовта си към 

справедливостта и истината, ще видят на хоризонта да грее слънцето на свободата и 

справедливостта. 

87 Това ще бъде подходящото време, в което духовният напредък на хората ще се прояви 

напълно и Духовният живот, който съществува отвъд хората, ще бъде истински усетен от тях. 

88 Материализмът ще рухне, когато хората, които са обичали само света, погледнат с погледа 

на духа към истинския живот ─ когато виновниците за всички злини, които измъчват човечеството, 

хвърлят в огъня своите книги, в които често са отричали истината. 

89 Аз, който не мога да откажа на никого моята светлина, ще я дам на всички и така ще отворя 

вратите на ума за вдъхновението като покана за мъдрост, вечност и извисяване. 

90 Изследвайте, о, ученици, моето учение и кажете дали някоя от частите му означава 

изоставане, връщане назад, застой или объркване. 

91 Ако вярата ти в Моето Слово е съвършена, носи я неразрушимо отпечатана в душата си, 

така че духовността да се изразява във всяко твое действие. 

92 Моето Слово ви обещава Царството, което по Моята воля ще се създаде в сърцето ви, за да 

озари живота ви, а светлината му да бъде в домовете, в родителите, в браковете, в децата и в 

ближните, така че управниците да бъдат щедри, учителите - мъдри, а съдиите - справедливи. 

93 Това е моето учение. Не позволявайте тя да бъде смесена с онези науки, чрез които хората 

търсят единствено проявлението и реализацията на душите си. 
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94 Нарекох учението си спиритизъм, защото то учи на възход на душата и разкрива на човека 

всички дарби, които той притежава за своето усъвършенстване. 

95 Колко малко са до този момент онези, които подозират истинската същност на това учение! 

Само малцина са тези, които Ме разбират малко по малко! Виждам, че по-голямата част от вас все 

още са потопени в традиции и обичаи, които не носят нищо добро на душата ви. 

96 Колко много страх виждам в много сърца, когато става въпрос за изоставяне на тези навици, 

традиции и действия, които сте създали в моята работа! И колко силно се чувства сърцето ви 

наранено, когато ви се говори това, без да искате да разберете, че заради следването на тези 

традиции се отказвате от истинското изпълнение на Моя закон. 

97 Осъзнайте, че външното поклонение на човечеството на Бога винаги е било причина за 

духовния му застой. Но не бива да изпадате отново в тази грешка и винаги трябва да сте наясно, че 

за да напреднете духовно и да постигнете съвършенство, е важно поклонението към Мен да бъде 

вътрешно, чисто, дълбоко, духовно. 

98 Аз ще изпитвам народа Си с мъдрост и справедливост, за да го освободя от невежество или 

заблуда. Ще ги предпазя от изпадане във фанатизъм и поради тази причина ще ги изпитвам. 

99 За да обичате ближния си, да разпространявате мира, да разгласявате Моето Слово, да 

проявявате милосърдие и да се молите за мира на човечеството, което е духовното поклонение, 

което очаквам от вас, не се нуждаете от външни прояви на поклонение ─ нито в залите, където се 

събирате, нито в домовете си. 

100  Помнете: докато не се обедините в истинско одухотворяване, молитвата ви няма да има 

необходимата сила, за да се почувства от вашите ближни. 

101  Заради тези думи нека не се издигат онези, които се смятат за достатъчно чисти, за да съдят 

ближните си. Защото, истина ви казвам, само Аз мога да съдя делата на един и на друг. 

102  Нито пък да съдите братята си, дори ако дойде часът да ги видите да Ме предават. Защото 

помните, че ви казах, че само Аз мога да съдя за духовната чистота или нечистота. 

"Не съдете", казах ви, но давайте добри съвети, старайте се да не изкушавате ближните си. Но 

ако не можете да направите нито едно от тези неща, тогава се стремете да останете в истината. 

Тогава ще дойде ден, в който онези, които са се отклонили от пътя, ще се върнат на него, убедени в 

грешката си, и ще повярват, че сте постоянствали в Моите заповеди. 

103  Наблюдавайте и се молете, за да бъдете обединени и в мир. Вече сте в последните дни на 

Моето слово и искам, когато дойде последният ден, да ви намеря духовно обединени. 

104  Дадох ви много уроци, за да знаете как да попречите на някой от вашите братя и сестри да 

се отдели от народа. Разберете, че тези, които са били в състояние да Ме чуят много малко, могат 

да бъдат слаби. Дайте им сила и вяра. 

Дори сред тези, които често са Ме слушали, може да има сърца без твърдост, така че да им 

дадеш топлина и насърчение по пътя на живота. 

105  Щом се обедините, о, хора, ще се съберете, за да се молите за мира на света, изпращайки 

душата си, превърната на крилете на мисълта в гълъб на мира, към народите. 

106  Никога не очаквайте резултатът от молитвите ви да бъде незабавен. Понякога ще трябва да 

почакате малко, понякога ще трябва да почакате дълго, а понякога дори няма да можете да 

изпитате реализацията на това, за което сте Ме помолили. Но въпреки това мисията ви е изпълнена. 

107  Вие ще бъдете сеячи на мир, но пак ви казвам, че не очаквайте да жънете преди време. 

Трябва да позволите на това семе да покълне, да покълне, да израсне и да даде плод и едва тогава 

да пожънете реколтата и да позволите на душата си да се изпълни с удовлетворение. 

108  Ученици, удивлявайте се, че научавате всичко това чрез един от вашите братя и сестри, 

когото Аз превърнах в Мое оръдие, за да бъдете свидетели на делата, които Моята сила върши, 

като преобразява едно тромаво създание в духовно полезно за всички същество и като превръща 

един грешник в същество с чисто сърце и ум, което да предава Моето Слово. 

109  Поверих ви и моите гласоносци, за да ги водите към напредък и съвършенство; и сега, в 

последните дни на моите прокламации, общностите, които са успели да доведат своите гласоносци 

до издигане, се наслаждават на духовния "вкус" на зрял плод, който е бил отглеждан с постоянство 

и любов. 
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110 Не всички са знаели как да направят това, защото много от тях са пренебрегвали носителите 

на гласа, изоставяли са ги. Други са лишили от кръвта им, без да се съобразяват с тях и без да 

проявяват милост, а трети са отрязали зелените клони на дървото на живота. Ето я причината за 

горчивия вкус, който множествата често са получавали вместо сладост, и от това са произлезли 

много грешки, като тази да се смята за съвършено това, което е било само несъвършенство на 

носителя на гласа, или тази да Ми се приписват примеси, материализации или несъвършенства на 

носителите на гласа. 

След моето заминаване ще трябва да отделите житото от плявата, т.е. ще трябва да отстраните 

всички примеси, които е трябвало да бъдат добавени към моето слово, за да можете да разнесете 

това учение по света. 

111. Ако някой ви попита защо съм се изявил чрез толкова много гласоподаватели, трябва да му 

кажете, че ако бях дошъл да предам словото Си, както направих в Исус по онова време, един човек 

щеше да Ми е достатъчен. Но тъй като Моето проявление беше чрез прости и необучени хора, а 

същевременно посланието Ми беше много голямо, един човешки интелектуален орган не можеше 

да бъде достатъчен, а трябваше да има толкова, колкото беше необходимо. 

112. От Роке Рохас, предшественика на Моето провъзгласяване, чрез когото говори Илия, и от 

Дамиана Овиедо, чрез която дадох първото Си слово в това време, до последните носители на глас, 

всеки от тях е оповестил само част от Моето дело, но не и цялото Ми послание. 

113. Например, чрез Роке Рохас ви съобщих, че за човечеството настъпва Третата епоха. 

Разкрих ви отварянето на Шестия печат, който съдържа мъдростта, решението, даровете и 

изпълнението на много древни пророчества, за да се излее светлината им върху всеки дух и всяка 

плът. 

114. тайната на "характеристиката" или "знака" ви беше разкрита от този човек и той ви 

напомни за символичния брой на избраните от Третата епоха. 

115. По-късно, чрез Дамяна, ви беше разкрита целта на моето идване ─ даровете, които всеки 

ученик носи в себе си, а също и датата, на която моето проявление ще приключи. От тези устни 

излезе словото, което Моят Дух донесе по онова време и изрази чрез прости поучения и малки 

притчи за първите ученици. 

Но духовното слово идва от Мария и като послание с безкрайна нежност и неизразима утеха за 

всяко страдащо сърце. 

116 При Роке и Дамяна всичко беше само начало, обещание. Но с течение на годините 

носителите на глас, които ги последваха, навлизаха все по-дълбоко в тайната на задачата на 

носителя на глас, което даде възможност словото ми да стане по-обширно, работата ми да 

придобие ясна форма и тайните да бъдат разгадани. 

117. Колко много сърца са били окуражени и утешени, когато сте чули Словото Ми чрез органа 

на ума на Моите избраници! Колко души са били спасени от тъмнината, защото са Ме чули чрез 

посредничеството! 

118 Благославям моите гласоподаватели, които знаеха как да се подготвят и се посветиха на 

службата ми. 

119. Обаче ви казвам също, че много от Моите деца Ми обърнаха гръб и се отрекоха от Мен 

поради липсата на одухотворяване на носителите на гласа. На тях прощавам и им давам 

възможност сами да изчистят петната си. 

120 Възлюбени хора: Гледайте и се молете до последните мигове на моето проявление, за да 

можете да започнете новия етап на моето проявление с твърда стъпка от дух към дух. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 357 
1 На този ден един младеж и една девойка застават пред Мен, за да Ме помолят съюзът им да 

бъде благословен и потвърден от Моята любов. 

2 И Аз ви приемам, деца Мои, не само в този час, защото вие винаги сте били с Мен и Аз с 

вас. 

3 Вие сте дошли да отпразнувате своя съюз, но аз ви казвам: Отдавна сте обединени от 

съдбата. Но все пак е необходимо хората да празнуват акт, който свидетелства за общението, за 

брака между двама души, така че той да бъде духовно и човешки признат и уважаван. 

4 Вие не присъствате на церемония, а сте дошли да получите ласка, съвет от Бащата и 

наставления от Учителя. 

5 Вие сте две души, две сърца, които се обединяват в едно същество и една воля. Вие бяхте 

далеч един от друг в различни светове и дойдохте на земята ─ първо единият, а после другият, и в 

този преход бяхте изпитани в любовта си, в търпението си и ми останахте верни. Вие спазихте 

обещанията си, като преодоляхте всички препятствия с любов и вяра. 

6 Ти си в присъствието на твоя Господ, който украсява душата ти и я насърчава, така че с тази 

трудна задача, която ти посочвам, да изпълниш най-възвишеното, което съм дал на хората в 

рамките на човешкото. 

7 Сега вие влизате в тази институция на любовта, жертвата и живота ─ на отречението и 

подчинението на съдбата ─ в изпълнение на един идеал. И за да бъде стъпката ви по новия път 

сигурна, вие идвате в желанието си за светлина и Аз ви я давам в изобилие. 

8 Ти, човече: Способностите, които дадох на първия човек на земята, дадох и на теб: Талант, 

воля и енергия ─ също сила, живот и семе. Символично държите меч в дясната си ръка и щит в 

лявата. Защото земният живот ви предизвиква към битка, в която вие, мъжете, сте войници, 

пазители на мира, справедливостта и добродетелта, защитници на човечеството. 

Правя ви войници в тази битка и поставям от лявата ви страна, близо до сърцето ви, една 

девица. Тя е духовно, морално и физически цвете, обгрижвано от Мен в прекрасна градина ─ 

градина на удоволствията, желана от човешките страсти, която Мария, Божествената Майка, 

винаги пази, защитава и напоява с кристално чистите води на своята девственост и целомъдрие. 

9 Ти смирено Ме помоли за това цвете и Аз с любов ти го дадох. Това е най-великото нещо, 

което човек може да притежава в този живот. 

Не сте обвързани с родителите си. Защото, за да изпълниш тази съдба, трябва да се отдалечиш 

от тях и да останеш на пътя на житейската борба. Децата ви също ще се отдалечат от вас, когато 

дойде време да тръгнат по пътя на съдбата си, ще напуснат родителския дом и тогава близо до 

сърцето на мъжа ще остане само неговата спътница в живота ─ жената, която той е избрал, която 

споделя радостите и страданията му и чийто съюз с него може да прекъсне само смъртта. 

10 Моето слово на любов ви обединява и дава сила на вашето начинание. 

11 Повдигнете лицето си, вървете с твърда стъпка, бъдете един за друг като тояга! Бъдете 

любяща мантия, която изсушава сълзите - казвам и на двама ви. Защото духовно и двамата сте 

еднакви, в духа няма пол или разлика. Никой от вас не е над другия. Но след като се въплътих, Аз 

поставих мъжа пред жената. 

12 Да бъдеш мъж е изпитание за душата, на което я подлагам. Да бъдеш жена също е 

изкупление за душата. 

13 Човекът има власт и винаги трябва да я използва с разбиране. В жената, която е създадена с 

нежност и чувствителност, живеят любовта и жертвоготовността и двете се допълват взаимно. От 

този съюз, от това общение на душите и телата, животът извира като неизчерпаем поток. От това 

семе и от тази плодородна почва покълва семето, което няма край. 

14 Благославям те и те съединявам с ръката на моя Учител, с моята божествена целувка. 

Оставям те за пример сред този народ, защото си дошъл тук с духовна подготовка и с 

благоговение. 
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15 Народът ще ти служи като свидетел и аз го държа отговорен за теб. Искам те с издигането 

си в този момент да осеят пътя ви с щастие, да се радват винаги, когато виждат усмивките и мира 

ви, и да ви благославят в умножаването ви, както Аз ви благославям. Това е Моята воля. 

16 Не ръката на духовник потвърди завета ви, а моят вечен закон, моята любов. Водя ви по 

пътя на удовлетворението и когато житейският ви път приключи, ще дадете отчет пред своя 

Господ. И в този момент ще чуете отново звука на тази дума, но вече не на човешкия глас, а на 

този, който чувате в дълбините на съвестта си, и ще кажете: "Отецът, който очерта пътя за нашата 

душа, ни казва днес, че сме достигнали целта и ще представим работата си." 

Там те очаквам в жилището Си, на върха на планината, за да видиш своя Господ. Ще ви приема 

в този момент, ще ви даря с благата Си и ще ви благословя. 

17 Днес ти давам семето, само едно, но утре ще ми го върнеш умножено. Но ако искаш да 

разбереш дали работата ти е угодна на Мен, ще можеш да разбереш кога сърцето ти е угодно и ти 

носи удовлетворение. 

Мария също ви благославя, дарява ви с топлина и блаженство, приканва ви да вървите стъпка по 

стъпка по пътя на добродетелта, винаги с онази добродетел и търпение, за които ви е дала пример. 

18 Благославям ви и ви обединявам. 

19 Хора, това са Моите последни прокламации чрез човешка намеса. "Как ще празнуваме този 

акт на брака в бъдеще?" - ме питате вие, възлюбени ученици, а Аз ви отговарям: Правете го в 

лоното на вашата общност. Обединете се пред онези, които са се подготвили като апостоли на това 

учение. Но те няма да ви обединят, защото не съм възложил тази задача на никого. Аз съм Господ 

на твоята съдба. Подгответе се физически и духовно, за да влезете в общение с Мен, и тогава 

вашият завет за живот ще остане неизличимо записан във вечната книга. 

20 Ако в този тържествен момент, когато две същества се обединяват в едно и вървят по пътя 

на любовта, себеотрицанието и жертвата, искате да прочетете моите учения ─ тези, които говорят 

за тези неща, можете да го направите. Тогава, когато чуете думата ми, сърцата ви ще се окуражат и 

стъпките ви ще станат сигурни. 

21 Искам да живеете с тази простота и да наричам щастливи онези, които празнуват брака си с 

удовлетворение и радост. Защото те ще получат благодат и благословии по време на житейския си 

път. 

22 Ще дойдат ваши събратя от различни религиозни общности и докато някои ще разберат 

истинността на този духовен акт, други ще се възмутят. Но вие ще докажете с добродетелните си 

дела, че сте благословени от Мен, и вашият съюз е неразривен. 

23 На този ден ви казах, че моментът, в който се празнува този акт, е само потвърждение на 

вашия завет. Защото ви е било писано да се срещнете преди това и между вас вече са съществували 

привличане и любов. Позволявам ви и ви задължавам да извършите този акт в присъствието на 

вашите роднини, приятели и родители, за да бъде признат и уважаван вашият брак. 

24 Все още възвишеността и интуицията на човека не са достатъчно големи, за да разпознае, че 

двама души са обединени в свят завет в мое име, дори без да са били обединени от регистратор или 

свещеник. Но това време ще дойде и тогава нито мъжът, нито жената ще се съмняват, когато се 

срещнат. Те ще разпознаят часа, определен от Мен, и ще знаят как да се подготвят, за да празнуват 

съпружеския си съюз с увереност и сигурност, а обществото няма да ги осъди, защото не са били 

утвърдени от свещеник пред олтара. Това време ще настъпи, но първо, докато светът се издига в 

душата си, действайте така, както ви инструктирах днес. 

25 През Втората епоха влязох в домовете на много двойки, които бяха сключили брак според 

Закона на Мойсей, и знаете ли как намерих много от тях? Скарват се, унищожават семената на 

мира, любовта и доверието. Видях вражда и раздор в сърцата им, на трапезата им и в лагера им. 

Влязох и в дома на много хора, които ─ без брачният им живот да е потвърден от закона ─ 

обичаха и живееха като чучулиги в гнездото си, галейки и закриляйки малкото си слънчице. 

26 Колко много са тези, които живеят под един покрив и въпреки това не се обичат, а тъй като 

не се обичат, те не са обединени, а духовно разделени! Но те не дават да се разбере за тяхното 

разделение, защото се страхуват от божествено наказание, от човешките закони или от осъждането 

на обществото, но това не е брак; при тези хора няма нито общение, нито истинност. 
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И все пак те парадират с фалшивата си общност, посещават семейства и църкви, ходят на 

разходки и светът не ги осъжда, защото знаят как да скрият липсата на любов. От друга страна, 

колко много хора, които се обичат, трябва да се крият, да прикриват истинското си единство и да 

понасят неразбиране и несправедливост. 

27 Човекът не се е развил достатъчно високо, за да прозре и прецени правилно живота на 

ближния си. Хората, които държат в ръцете си духовните и светските закони, не прилагат истинско 

правосъдие, за да наказват такива случаи. 

Но тези времена на разбиране и прозрение, които ви съобщавам, в които човечеството ще се 

усъвършенства, ще дойдат и тогава ще изпитате, както във времената на патриарсите преди 

Мойсей, че съюзът на влюбените ще се осъществи така, както Аз го направих в наши дни с моите 

деца: по духовен начин. Така ще постъпвате и в предстоящите времена: в присъствието на 

родителите на тези, които ще се обединят, на приятели и роднини, в най-голяма духовност, 

братство и радост. 

28 Когато на земята се появят хора на мира и добрата воля, ще видите как моите божествени 

институции процъфтяват, а моите закони ще направят живота ви по-красив. Времената на мир, 

хармония и благоденствие ще се завърнат, без да намаляват вашата цивилизация или наука. По-

скоро ви казвам, че ако човекът, въпреки липсата на работа над себе си, е открил много неща 

поради липса на възвишеност, любов и милосърдие и е откраднал от природата много от нейните 

тайни ─ колко повече ще постигне, ако се издигне при Мен, за да поиска да му разкрия тайните и 

да просветя същността му, за да върши велики, благотворни дела! Ще дам на хората да превърнат 

този свят в царство на светлината, спасението и благоденствието за всички Мои деца, защото искам 

да притежавате Моята мъдрост и мир. 

29 Обгръщам те със светлината на моя Вселенски лъч, който се спуска и прониква в сърцето 

ти, за да създаде там своя дом, своя храм. В него Аз получавам твоята жертва, дар от теб, който Ме 

обичаш, и чувам твоя глас, който е едновременно молба и послушание към Моята воля. 

30 Въпреки несгодите, през които преминавате, вие се показвате силни заради своето 

извисяване и се чувствате щастливи, че сте мои ученици. Вие участвате в голяма духовна и земна 

борба, използвайте времето, което съм ви дал, и в тази борба очаквайте да пожънете плодовете в 

подходящото време. 

Работата ти на земята ще дава своя плод ден след ден, когато отидеш да си починеш, а 

духовните ти дела ще разцъфнат напълно, когато достигнеш края на мисията си в изпълнение на 

моите закони. 

31 От душата ви излиза постоянна молитва за мир и облекчение за другите народи, които 

страдат безкрайно повече от вас. 

До вашата страна достигат съобщения за разрушения, отчаяние и смърт, които ви изпълват с 

болка и страх ─ не за вашия живот или за живота на семейството ви, а за живота на други хора, 

които страдат далеч от вас и които са ваши съседи. Чувствам състрадание, когато чувам молбите ви 

и когато нося посланията ви за мир и милост на тези народи. 

32 Възлюбени ученици, вие живеете в сърцето на този континент. Удовлетворих се да изпратя 

душите ви израилтяни в тази богата и плодородна земя с нейното лъчисто слънце, със сияйно небе, 

с долини и планини, покрити със зеленина, с красиви и пълноводни реки и прекрасни цветя ─ 

всичко това може да освежи и украси земния ви живот. Но сред това великолепие и благодат 

безмилостна война застрашава околната среда. 

     Достигат до вас викове на болка, ридания, хули и обиди. Но не виждам сред вас войнствено 

настроение, не сте вдигнали оръжие, за да се защитавате или да нападате. В тази нация виждам 

само отдаденост на справедливостта и отвращение от човешката злоба. Но аз искам от вас нещо 

повече от това. Искам да видя твоето доверие в Мен, твоята духовна подготовка да помогнеш на 

ближния си в неговото или нейното изпитание. 

33 Днес, както и в минали времена, човечеството живее заплетено във войни. Тя не е искала да 

подхранва семената на мира, но тези семена винаги ще попадат като манна в пустинята в сърцето 

на всеки човек, жаден за мир. 
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34 Изпратих в лоното на семействата да се въплътят същества от голяма висота ─ ангели, 

които от най-ранна детска възраст имат задачата да огъват и да правят любящи сърцата на хората 

от различни раси и вероизповедания. Но какво е направило човечеството с тези пратеници: 

усъмнило се е в посланието им, преследвало ги е и ги е убило. 

35 Виждал съм хора, които са водили убийствени войни в най-ранните времена: В древна 

Финикия и Сирия, както и сред римляните и гърците. Нямаше уважение, любов и справедливост ─ 

нито помежду им, нито от един народ към друг народ. Никога силният не е вдигал слабия, нито 

могъщият е протягал ръка към нуждаещия се. Онзи, който показваше светлината на цивилизацията, 

не я носеше с любов, с истински идеализъм, на народите, които бяха в мрак. Неговите завоевания 

винаги са ставали със сила, с вражда, с желание за власт или с несправедливост. 

Когато Аз, Отецът, видях, че невежеството царува както у едните, така и у другите, изпратих в 

лоното на народите, които се различаваха по своя мироглед и обичаи, Моите пророци и 

пътеводители, за да говорят за единствената истина и да ги водят към една и съща цел. 

     Те говореха и подготвяха умовете на хората за моето идване в онази епоха, която сега наричате 

Втора епоха. И когато настъпи времето на Моето идване, Аз потвърдих думите на онези верни 

пророци и всичко се сбъдна, както те бяха казали. 

36 Моето учение не беше предназначено само за еврейския народ, дори и той да беше духовно 

подготвен, пречистен още в най-ранните времена чрез големи изпитания, за да приеме Месията в 

лоното си. Но завещанието, което му поверих, беше предназначено за всички хора от всички раси. 

Сред този народ се появяват апостоли, мъченици и множество мъже и жени, които живеят 

образцово и умеят да сеят семето на любовта. Но също така и в други родни места и в земи, 

отдалечени от Юдея, започна да разцъфтява моето слово, донесено от първите ми ученици. 

37 Но беше необходимо в този "Нов свят", населен с хора, които Ме обичат горещо и Ме 

търсят, за да Ми дадат своя дар и жертва, да изгрее светлината, да дойде Моето послание за любов, 

Моето учение, което изисква само да се обичате един друг в Мен. 

38 Приех несъвършеното поклонение на онези създания, които Ме обичаха, защото то беше 

предложено от невежество. По-късно, когато разстоянието между двата континента беше 

преодоляно и семето беше донесено тук, за да бъде разпръснато в този Нов свят и да се настани в 

любящото сърце на неговите жители ─ колко несправедливост и насилие упражняваха онези, които 

се наричаха Мои ученици, над хората с прости сърца и възвишени души! 

39 Техните чисти и искрени ритуали и обичаи получават само порицанието и строгостта на 

онези, които се смятат за по-висши и въпреки това показват признаци на най-голяма изостаналост. 

Едва постепенно този народ получи моето наследство чрез верните ученици и разбра неговата 

божествена чистота и произход. 

40 Днес те виждам отново застрашен, заобиколен от могъщи народи, които желаят 

наследството ти и смущават душата ти. Все още не сте достигнали върха на своето великолепие, но 

тепърва ще сияете духовно и земно. Предупреждавам ви, за да не изпаднете в летаргия, че трябва 

да се молите и да пазите наследството си. 

41 Дойдох при вас в този момент и отново ви предавам моето наследство от любов. Семето ми 

не загива. Тя може да бъде връхлетяна от силни бури. Но когато природните стихии откъснат 

кочаните, зърната падат в почвата и покълват отново, за да се размножават непрестанно. 

42 Вие ще бъдете светлина в този свят, вашата нация ще бъде факел пред другите нации, стига 

да обичате мира и доброто във всичките му форми. Сред вас вече има такива, които ще бъдат 

апостоли на мира. Подготвих душите им, за да може тази светлина да разцъфти в думите и 

наставленията им. Тогава вие, които работите духовно, заедно с вашите управници, които се 

грижат за благосъстоянието на този народ, ще успеете да разпространите благата си сред онези, 

които жадуват за мир, истина и справедливост. 

43 Светлината дойде символично от Изтока на Запада, но сега посланието, което ви донесох, 

ще се пренесе от Запада на Изтока и двете ще се слеят в едно, както и познанието за истината, 

цивилизациите и расите. Тогава, когато се обедините, ще разберете, че светлината не е дошла от 

човек на човек, а от Божествения Дух на Неговите деца. 
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44 Днес мнозина Ме отхвърлят, отричат Ме и се опитват да създадат нови пътища. Но правият 

и тесен път на Закона е навсякъде, където има хора. Защото този закон е в сърцето, в таланта, в 

духа на всеки човек ─ един-единствен път, по който ще стигнете до Мен, който винаги призовава 

към доброта, милосърдие и благоразумие. Ще можете да бъдете натоварени от големи изпитания и 

да се сринете под тежестта им. Но ако обичаш правдата, ще се издигнеш отново по-силен от преди 

и ще победиш, защото само добротата е устойчива през вековете. 

45 Ако желаете мир за даден народ, не е необходимо да отивате при него. Осигурете мир в 

сърцето си или в дома си. Това ще бъде достатъчно, за да се постигне хармония и единство в духа 

на този народ. 

46 И доброто, и злото могат да се предават от разстояние. Затова ви научих да се притечете на 

помощ на онези, които се нуждаят от вашата помощ, независимо дали са близо или далеч, с 

подготвена душа. Но се пазете да не изпращате мисли, които разпалват война. Не желайте 

поражението на една нация и победата на друга, защото това влияние ще се появи и ще предизвика 

сътресения. Обичайте преди всичко и бъдете снизходителни към всички свои ближни. 

47 Ако сте разтърсени от болката на ранените, които са пострадали от безмилостта на войната, 

и искате да им изпратите малко мир и утеха, потърсете най-близкия болен, вземете го за 

пълномощник на отсъстващите и в Мое име предайте милостта си в него, а Аз ще погаля и 

излекувам множество болни хора в тези изпълнени с болка народи. 

48 Уверете се, че домът ви е храм, от който се излъчва светлина, за да обгърне хората, които ви 

заобикалят, а отвъд тези граници другите чувстват благополучие и споделят подготовката ви. 

49 Скоро ще отпразнувате раждането на Месията. Наближават дните, когато човечеството ще 

си спомни за това събитие. Народите, които все още живеят в мир, ще го отпразнуват с радост. Но 

има много хора в далечни страни, за които е настъпило време на скръб и които ще се опитат да 

забравят за миг тревогата, страха, да призоват Моя Дух и да си припомнят това събитие. Други 

вече страдат от последиците на войната, която ги е потопила в сиромашия, в мизерия и ги е 

принудила да познаят болката във всичките ѝ форми. 

50 Ще обгърна всички с любовта си, ще отговоря на молитвата им и поток от светлина ще 

засияе над това човечество. 

51 Необходимо е да се подготвите, да запазите в сърцата си цялата любов, която ви разкрих по 

време на Моите два пъти, за да се обичате един друг със съвършена любов и винаги да бъдете 

застъпници и посредници на истинската справедливост. Защото те избрах, за да сключа завет с 

всички хора чрез твоето посредничество. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 358 
1 Благословени сте всички ─ не само на това място, но и на всички места, където се събирате, 

за да бъдете с вашия Отец ─ които слушате словото му като една душа. 

2 Остава ви много малко време, за да приемете Моите учения чрез устата на Моите 

гласоподаватели, за да научите как да се подготвите да Ме слушате след това в духовна тишина. Но 

наистина, казвам ти, никога няма да те оставя, винаги ще бъда толкова близо до теб, колкото съм в 

тези моменти. 

3 Аз съм вездесъщ, Аз съм в цялата вселена и във всяко от моите деца. Но не всички от вас 

усещат близостта на своя Отец, присъствието на своя Бог. 

4 Аз имам Своето светилище в сърцето ти, дал съм ти ключа, за да можеш да го отвориш. Но 

това трябва да е породено от собствената ви воля, това е ваш дълг. 

5 Аз ви дадох дух, който е част от Мен, и материална обвивка, в която да живеете на земята. 

Но наистина ви казвам, че ако знаете как да преодолеете изпитанията, през които трябва да 

преминете в този живот, ще постигнете духовно освобождение. 

6 В "Първото време" дадох на просветлени духовни същества мисията да се въплътят на тази 

планета и да говорят на човечеството като пророци. През Втората епоха, по Моята велика милост, 

Моето Божествено Слово стана човек, за да разберете по-добре своя Бог. Дойдох в Исус, за да ви 

говоря за любовта. И сега, в Третата епоха, дойдох отново ─ в Духа ─ да ви дам моето учение. 

7 Трябваше да мине много време, за да може човечеството да достигне духовна зрялост. 

Винаги сте се поддавали на две крайности: едната е материализмът, чрез който търсите по-големи 

светски удоволствия, но това всъщност е вредно, защото пречи на духа да изпълни задачата си. Но 

трябва да избягвате и другата крайност: умъртвяването на "плътта", пълното отричане от всичко, 

което принадлежи на този живот; защото Аз ви изпратих на тази земя, за да живеете като хора, като 

човешки същества, и ви показах правилния път, за да живеете така, че да "давате кесаревото на 

кесаря и Божието на Бога". 

8 Създадох този свят за теб, с цялата му красота и съвършенство. Дадох ви човешкото тяло, 

чрез което да развиете всички способности, които съм ви дал, за да постигнете съвършенство. 

9 Отец не иска да се лишавате от всички блага, които този свят ви предлага. Но не бива да 

поставяте тялото над душата, защото тялото е преходно, а душата принадлежи на вечността. 

10 Борете се, борете се, за да постигнете съвършенство на душата си. Показах ви пътя за 

постигане на тази цел. Поверил съм ви молитвата като "оръжие", което превъзхожда всяко 

материално оръжие, за да ви защити от предателството по пътя на живота. Но ще имаш най-

доброто оръжие, когато изпълниш моя закон. 

11 От какво се състои молитвата? Молитвата е молба, застъпничество, поклонение и духовно 

съзерцание. Всички негови части са необходими и едната произтича от другата. Защото истина ви 

казвам: Молбата се състои в това човек да Ме помоли да изпълня желанията му, да задоволя 

копнежите му ─ това, което смята за най-важно и спасително в живота си. Истина ви казвам, че 

Отец чува молбите и дава на всекиго това, от което най-много се нуждае, когато е за негово добро. 

Но се пазете да не поискате нещо, което е в разрез със спасението на душата ви. Защото онези, 

които искат само материални блага, телесни наслади и преходна власт, искат душите им да бъдат 

оковани във вериги. 

12 Физическите удоволствия носят само страдание ─ не само в този свят, но и след прехода 

към духовния свят; защото дори там влиянието на тези физически желания може да достигне; и тъй 

като душата не може да се освободи от тях, тя продължава да бъде измъчвана от тези желания и 

иска да се върне на земята отново и отново, за да се прероди и да продължи да живее материално. 

Затова, деца мои, искайте само това, от което наистина се нуждаете за доброто на душата си. 

13 Вторият вид молитва, застъпничеството, произтича от любовта към ближния, от онази 

любов, на която ви научих като Учител, когато дойдох на този свят. Молете се за вашите близки и 

далечни братя и сестри, за тези, които страдат от последиците на войната в различните страни, 

които понасят тиранията на преходните управници на този свят. 
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14 Подгответе се, о, деца мои, да се молите за вашите ближни, но дори и в това застъпничество 

трябва да знаете как да поискате, защото важна е душата. Ако брат ви, родителите ви или децата 

ви са болни, молете се за тях, но не настоявайте да останат в този живот, ако душата не се нуждае 

от това. По-скоро поискайте тази душа да бъде освободена, да бъде пречистена в страданията си, 

болката да подпомогне възходящото развитие на душата. Ето защо Учителят ви научи още във 

Второто време да казвате: "Отче, да бъде Твоята воля". Защото Отецът знае по-добре от всяко свое 

дете от какво се нуждае душата. 

15 Третият вид молитва, преклонението пред Божествения Дух, означава преклонение пред 

всичко съвършено; защото чрез този вид молитва можете да се обедините със съвършенството, с 

любовта, която обхваща цялата вселена. В обожанието можете да откриете състоянието на 

съвършенство, което всички трябва да постигнете, а обожанието ви води до духовно съзерцание, 

което заедно с обожанието ви води до единение с Божествения Дух, Източника на вечния живот ─ 

Източникът, който ви дава сили ден след ден да достигнете Царството на Отца. 

16 Ето как трябва да се молите: като започнете с молба и завършите с духовно съзерцание. 

Това ще ви даде сила. 

17 След това, когато сте добре подготвени, трябва да се борите не само за себе си, но и да 

помагате на ближните си да следват този път. Защото не можете да постигнете спасението си само 

за себе си, а трябва да се борите за спасението на цялото човечество. 

18 Хората викат: "Ако има Бог на милосърдието и любовта ─ защо добрите трябва да страдат 

от ръцете на нечестивите, а праведните - от ръцете на грешниците?" Истина ви казвам, чада мои, 

никой не е дошъл на този свят само за собственото си спасение. Той не е самотна личност, а част от 

едно цяло. 

19 Нима един здрав и съвършен орган в човешкото тяло не страда, когато другите органи са 

болни? 

Това е материално сравнение, за да можете да разберете връзката, която съществува между 

всеки човек и останалите. Добрите трябва да страдат от ръцете на лошите, но и добрите не са 

съвсем невинни, ако не работят за духовния напредък на своите братя и сестри. Но като индивид 

всеки носи своята отговорност и като част от Моя Дух и подобен на Него, той притежава воля и 

интелигентност, за да допринесе за напредъка на всички. 

20 От Първата епоха Аз ви говоря чрез Моите пророци, за да ви напътствам, но не и да ви 

принуждавам да изпълнявате Моя закон. 

Но времето е минало и човешката духовна душа е еволюирала, достигнала е зрялост и сега може 

да разбере своята мисия като духовна душа. Човечеството, което е толкова близо до бездната, до 

гибелта, се нуждае от духовна помощ от вас. 

21 Това е битката, последната битка, най-страшната и ужасна битка между тъмнината и 

светлината. В този момент всички духове на мрака се обединяват и всички духове на светлината 

трябва да се изправят срещу тази сила. 

22 Вие, които Ме чухте, които носите в себе си светлината на Светия Дух, събудете се! Вече не 

губете време за земни удоволствия, за временни цели. Борете се за човечеството, борете се за 

идването на Царството на Отца в този свят. Това е мисията, която възлагам на всички - от най-

ниско до най-образованите. 

Духовният свят е с вас и най-вече с Отец, пълен с любов, пълен с милост ─ Отец, който вижда с 

безкрайна болка страданията, които хората си причиняват един на друг. 

23 Това е битката на светлината срещу тъмнината и всеки от вас трябва да се бори до победата. 

Молете се, деца мои, с цялата си искреност. Следвайте пътя, който Отец ви показа, когато ви 

говореше за молитва в тази утрин на благодатта. Това е вашата мисия, това е начинът, по който ще 

постигнете одухотворяване за себе си и спасение за тези, за които се молите. 

24 Вече наближава часът, в който ще чуете гласа Ми за последен път чрез човешки 

инструменти. Но Отецът отново ви казва: Няма от какво да се страхувате след 1950 г., ако се 

обедините в любовта. 

25 Не си мислете, че търся само онези, които са с чисти сърца ─ не, търся изгубените, 

изцапаните, които най-много се нуждаят от Моята милост. Също така не мисля, че имам 



U 358 

137 

предпочитания ─ нито към тези, които живеят в лукс, нито към тези, които живеят в бедност. Аз 

търся душата, която се нуждае от светлина ─ болните, страдащите, гладните, и посрещам тези 

нужди както при богатите, така и при бедните. 

26 Идвам при всички, за да им донеса послание за светлина, утеха и надежда чрез учение, 

изпълнено с любяща справедливост. Истина ви казвам: който се приближи да пие от този източник, 

никога няма да се разочарова. 

Всеки, който търси в нея нещо за свое добро, ще го намери. Всичко, което ви предлагам, е истина, 

всичко, което ви обещавам, ще се сбъдне. В Моето слово няма лъжа, с която вашият свят е пълен в 

момента! 

27 Съгласен съм с вас, че сте се превърнали в съмнителни на земята, защото вашите събратя са 

ви обещали много неща, но не са изпълнили нищо. Ето защо има милиони хора, които не вярват в 

нищо и не очакват нищо, защото са станали жертви на едно или друго разочарование. Но аз ви 

питам: Какво очаквате от един материалистичен, егоистичен и нечовешки свят? Какво очаквате от 

онези, които управляват света и не се ръководят от съвестта, която е единствената светлина, 

водеща към истинския път? 

28 Върнете се при Мен, но без да се оплаквате и да се възмущавате от ближните си. Елате при 

Мен и позволете на Словото Ми отново да запали светлината на вярата в душата ви. Защото тогава 

вече няма да сте слаби, горчивината ще си отиде от вас и вместо недоверие и страх от хората ще 

имате смелост да живеете, надежда и любов към ближния. 

29 Когато моята светлина проникне във всички сърца и хората, които ръководят народите, 

които ги наставляват, и всички, които имат най-важните задачи за изпълнение, се оставят да бъдат 

водени и вдъхновявани от тази висша светлина, която е съвестта, тогава ще можете да се доверите 

един на друг, ще можете да се доверите на своите братя, защото моята светлина ще бъде във всички 

и в моята светлина ще преобладава моето присъствие и моята справедливост на любовта. 

30 Днес живеете във време на духовно объркване, в което наричате злото добро, в което 

вярвате, че виждате светлина там, където има мрак, в което предпочитате излишното пред 

същественото. Но Моята винаги готова и услужлива милост ще се намеси навреме, за да ви спаси и 

да ви покаже светлия път на истината ─ пътя, от който сте се отклонили. 

31 Народите напредват и научните им познания се увеличават. Но аз ви питам: Каква е тази 

"мъдрост", с която хората, колкото повече проникват в нея, толкова повече се отдалечават от 

духовната истина, в която се крие източникът и произходът на живота? 

32 Това е човешка наука, това е стипендия, замислена от човечеството, болно от егоизъм и 

материализъм. 

33 Тогава това знание е фалшиво и тази наука е лоша, защото с нея сте създали свят на болка. 

Вместо светлина цари мрак, защото все повече и повече тласкате народите към гибел. 

34 Науката е светлина, а светлината е живот, сила, здраве и мир. Това ли е плодът на вашата 

наука? Не, човечество! Затова ви казвам: докато не позволите на светлината на духа да проникне в 

мрака на ума ви, вашите дела никога няма да могат да имат висок и духовен произход, никога няма 

да могат да бъдат нещо повече от обикновени човешки дела. 

35 Истинското познание, познанието за доброто, е в Мен и Аз съм този, който го внушава на 

онези, които са Ми предложили умовете си като хранилище за Моите откровения. Това са хората, 

които със саможертва са посветили съществуването си на едно откритие, на едно откровение, което 

е в полза на човечеството. Тези хора наистина са отворили пътища на светлината, наистина са 

донесли послание за мир, здраве и утеха на своите ближни. Някои от тях са извършили съвършени 

дела, а други са били откриватели на пътя. Но някои от тях, както и други, са ви научили чрез дела, 

че добротата, любовта, извисяването на душата са били ключът към тяхната победа. 

36 Истина ви казвам, че с идеала да правите добро и да носите мир на онези, които се нуждаят 

от него, ще можете да отворите най-тайната врата на съкровищницата Ми, защото няма 

врата, която се противопоставя на призива на любовта. От друга страна, онзи, който, воден от 

егоистични и високомерни цели, се стреми към познание, знание и власт, трябва да краде, да граби, 

за да притежава нещо от това, което иска да му бъде разкрито. 
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37 От всичко това можете да заключите, че ако целта на вашата наука е благоденствието и 

висшето развитие на човечеството, вратите на съкровищницата ще бъдат отворени и ще разкрият 

на човека безкрайните тайни на живота. 

38 Колко малко си спечелил за своето добро и колко много си откраднал срещу него, за да ти 

стори зло! 

39 Благословеният народ на Израел: Станете в молитва, за да почувствате моето присъствие. 

Блажени са онези, които чрез молитва усещат влиянието на Божествения ми Дух, защото няма да 

се чувстват сираци, когато Словото ми престане да се изявява чрез гласоподавателите. 

40 Блажени са онези, които практикуват молитва с любов, с чистота и се издигат, за да се 

приближат до Мен. Наистина, Аз не преценявам дали молитвите ви са по-добри или по-

несъвършени. Аз съм внимателен към всяка молба, но съм Учител и ви уча да се молите. Аз съм 

съвършен и ви поправям, за да не допускате никакви несъвършенства. 

41 Възлюбени хора: Колко често Отец е виждал хора на земята да извършват съвършено дело в 

рамките на човешкото, и това Ми е било угодно. И все пак все още не Ми показвате съвършени 

дела в духовното, защото ще постигнете духовно съвършенство едва след като се откажете от 

всякаква материализация. Тогава, хора, вашият дух ще съзре по-висш живот, ще види лицето ми и 

ще чуе любящия ми глас. То наистина ще разбере Моя закон и ще знае кой е, кой е бил и кой ще 

бъде във вечния живот. 

42 В този момент, народе на Израел, в тази телесна обвивка, в която ви изпратих да се 

преродите, вие сте като дете. Но не се притеснявайте, мечтайте за съвършенство, търсете го и се 

стремете към него. Защото вашата съдба е да проправите път на човечеството - път на мир, 

добродетели, наставления и откровения. 

43 Вашата мисия, Избрани хора, е да направите пролука за човешката душа, за да намери своя 

Създател в собственото си същество. 

44 В трите пъти сте намерили пътя, който води към съвършенство, защото съвестта ви е като 

светещ фар, в който гори факла. Но вие сте били слаби и не сте били в състояние да възприемете 

духовната слава по този път. Суетата и високомерието са подчинили душата ви и вие сте 

използвали дарбите си само за да създавате царства в този свят ─ царства, към които не 

принадлежите; но сте били господари и сте притежавали богатства, имали сте слуги и сте 

придобили титли, издигнали сте се над другите и сте забравили своя Отец, забравили сте своята 

мисия. 

Но след това дори светът се изправи срещу вас, унижи ви и ви подчини. Но в това робство, в 

което изпадна, Израел, ти не Ме забрави, а се възползва от времето на подготовката си, за да 

влезеш отново в пътя, който те води към Мен, и послуша гласа на съвестта си. 

45 Защо Отец е допуснал тези падения? Защо Отец ви е позволил да познаете цялата суета, 

всички трудности и фалшивата слава на този живот? Наистина ли Отецът е позволил това? 

Да, избрани люде, Аз позволих на кулата на покварата и човешкия грях да се издигне пред Мен. 

Позволих в Моето творение да се появят седемте големи гряха, на които се дължат всички 

останали. Но наистина ви казвам: Грехът не произлиза от Мен, той не произлиза от Мен. Позволих 

му да съществува само за да може душата ви да придобие опит, за да можете да оцените величието 

на вашия Бог, Неговото съвършенство, Неговата справедливост, Неговата любов, Неговата 

истинност ─ за да можете да оцените съвършеното и да познаете несъвършеното. 

46 Но Отец ви казва: Вече е достатъчно! Намирам ви в затвора, обременени с вериги, 

трудности и болести. Но и в затвора си не Ме забравихте, и Аз ви казвам: Вярвай в Мен и в теб, 

Израел, Аз ще те освободя! 

47 Развитието ти е велико, душата ти е велика и Ме познава. В него се натрупват истина, 

искреност, милосърдие и любов и с тези дарове ще можете да донесете мир, хармония, светлина и 

спасение на света. 

48 Кой може да ви даде мир в този свят и да ограничи войните, които завладяват народите? 

Това са способностите, които притежавате, това е истинското ви величие, което се основава на 

смирението, на кротостта. Благословени хора, никога не давайте словото на любовта или истината 
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за парите на земята, никога не преправяйте милосърдието с ласкателство, защото тогава няма да 

свидетелствате, че сте мои ученици. 

49 Народът на Израел от тази Трета епоха трябва да бъде образец на смирение, кротост и 

духовност. Вървете по пътя на съвършенството. Сега знаете, благословени хора, че мирът, 

мъдростта и наставленията, които изливам в душите ви, не са предназначени само за вас, за да ги 

трупате, но и за да ги разпространявате, да ги предавате, да ги разпространявате сред човечеството. 

Вие сте тези, на които е възложено да направят това. 

50 Учителят ви казва: Няма да ви е достатъчно да не вършите зло. Трябва да правите добро, за 

да сте достойни за Моето Небесно царство. Простих ти всички твои грешки, всички твои падения, 

очистих те от всички твои петна със словото Си, с кръвта Си и сълзите Си. Ето защо ви моля да се 

борите, да полагате усилия, за да стигнете до края на житейския път там, където съм аз. 

51 Осъзнайте великата мисия, хора, която Отец ви е поверил още в момента на вашето 

създаване. Не знаете дали това не е последната възможност да обитавате земята. Но ако оставите 

мисията си незавършена, ще ви изпратя отново на света ─ едни, за да пожънат реколтата, а други, 

за да довършат започнатата от вас мисия. Но други от вас няма да се върнат на земята. Ще им дам 

мисии, за да могат да работят и да се борят в духовната област. 

52 Ще ви разкрия великите уроци на Висшата отвъдност. Защото Аз сега ви подготвям за 

духовния живот, за истинския живот ─ този живот, който няма нито начало, нито край. Аз ще те 

подготвя, ще ти покажа пътя и ще ти покажа вратата, защото ти си първородният, когото винаги 

съм учил на пътя, на който ще научиш и другите. И както ви показах пътя в този свят, така трябва 

да го разпознаете и във Висшия свят. Тогава ще продължите да напътствате душите по пътя, който 

ви води към истинския мир. 

53 Хора: Дошло е времето да знаете как да се молите. Днес не ви казвам да паднете на земята, 

не ви уча да се молите с устните си или да Ме призовавате с избрани думи в красиви молитви. Днес 

ви казвам: Обърнете се към Мен мислено, издигнете душата си и Аз винаги ще сляза, за да ви 

накарам да почувствате Моето присъствие. Ако не знаеш как да говориш с твоя Бог, твоето 

покаяние, твоите мисли, твоята болка ще са достатъчни за Мен, твоята любов ще е достатъчна за 

Мен. 

54 Това е езикът, който чувам, който разбирам, езикът без думи, езикът на истинността и 

искреността. Това е молитвата, на която ви научих в тази Трета епоха. 

55 Винаги, когато сте вършили добро дело, сте усещали Моя мир, увереност и надежда, защото 

тогава Отец е много близо до вас. 

56 В Моето слово е огънят и с този огън унищожавам плевелите. 

57 "Обичайте се един друг! Не се подигравайте на фалшивия бог, на когото се кланя вашият 

ближен. Не обявявайте ученията на ближния си за лъжливи, колкото и погрешни да са те. Ако 

искате хората да ви уважават и да ви следват, първо трябва да покажете уважение. Но не се 

страхувайте от никого, защото Аз ви дадох истината и дара на словото. Изправете се, говорете и 

убеждавайте своите събратя. В словото е балсамът, любовта, силата и животът. В словото е силата, 

за да можете да се отворите. 

58 Моето Слово ще остане записано за всички времена, от него ще съставите Книгата на 

Третата епоха, Третия завет, последното послание на Отца; защото и през трите епохи Бог е имал 

своите "златни пера "*, за да остави мъдростта си на човечеството. 
* Този термин се отнася до обозначението на онези участници в Божествените благовестия, които са 

имали задачата да записват Словото на Господ в стенограма. 

59 Мойсей е първото "златно перо", използвано от Отца, за да напише събитията от Първата 

епоха с неизтриваеми букви върху свитък. Мойсей е "златното перо" на Йехова. 

60 Сред моите апостоли и последователи от Втората епоха Исус имаше четири "пера" и те бяха 

Матей, Марк, Лука и Йоан. Това са "златните пера" на Божествения Учител. Но когато настъпва 

времето Първият завет да бъде обединен с Втория чрез връзките на любовта, познанието и 

духовния прогрес, той се превръща в една книга. 

61 Сега, в Третото време, когато имате Моето Слово наново, Аз съм определил и "златни 

пера", за да може то да се запази в писмена форма. 
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Когато дойде времето, ще съставите една книга и тази книга, книгата на Третата епоха, ще бъде 

обединена с книгата на Втората и Първата епоха и тогава от откровенията, пророчествата и думите 

на трите епохи ще се създаде Великата книга на живота* за назидание на всички души. 

Тогава ще разберете, че всички думи ─ от първата до последната ─ са се изпълнили в истина и в 

дух, че всички пророчества са били очакваният ход на историята, разкрит от Отец на човечеството. 

Защото само Бог може да направи така, че да бъдат записани събитията, които ще се случат.  
* Обяснителен текст от Инструкция 85, стих 24, от Книгата на истинския живот: "Не е нужно да се 

притеснявате, за да може този (новопоявил се) Завет или Книга да бъде обединен с предишните, защото Аз съм 

този, който обедини в тази Книга откровенията и ученията от трите времена, като извлече същността им, за да 

създаде едно послание." 

62 Когато пророците са говорили, не те, а Бог е бил този, който е направил това чрез тяхното 

посредничество. 

63 Аз дадох на Моите нови избраници достатъчна подготовка, каквато имаха Мойсей и 

четиримата ученици от Втората епоха, за да бъде написано Моето Слово в пълна цялост, в пълна 

яснота и истина, защото то е за утрешните поколения; но ако някой възнамерява да добави или да 

изтрие нещо от тази Книга, Аз ще ви потърся сметка. 

64 Е, мили мои деца: кой отдава значение на книгата, която започвате да съставяте? В интерес 

на истината ─ никой! Но ще дойде време, когато човечеството, изпълнено с желание, с 

любопитство, ще ви потърси книгата ви и тогава ще се събуди, ще изследва словото ми и ще го 

обсъжда. В този сблъсък на идеи ще се появят страни ─ учени, теолози и философи. На народите 

ще бъде донесено свидетелството за Твоето Слово и Книгата на Мъдростта и всички ще говорят за 

Моето Учение. Това ще бъде началото на новата битка, войната на думи, мисли и идеологии, но в 

крайна сметка, когато всички разберат в истината и духа си, че Великата книга на живота е 

написана от Господ, те ще се прегърнат като братя и ще се обичат един друг, както е Моята воля. 

65 Защо през Първата епоха словото на Йехова не е било достатъчно, за да обедини света, а 

през Втората епоха учението на Исус не е било в състояние да го направи? Защо не е достатъчно, 

че от 1866 г. насам предавам Словото Си, за да могат народите да се обичат и да живеят в мир? 

66 Необходимо е трите книги да образуват едно цяло, за да може това Слово да просветли 

целия свят. Тогава човечеството ще последва тази светлина и проклятието на Вавилон ще бъде 

премахнато, защото всички хора ще четат Великата книга на истинския живот, всички ще следват 

едно и също учение и ще се обичат един друг в дух и истина като Божии деца. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 359 
1 Възлюбени ученици: Радвайте се на последните прояви на вашия Учител и след това елате 

на пътя на молитвата, за да разговаряте с Мен. Молете се винаги ─ в мирните дни, в дните на 

изпитания, за да се чувствате силни и смели да посрещнете изпитанията. 

2 Това време беше време на разширяване на духовните хоризонти и щастие за онези, които 

разбраха как да тълкуват моите учения. Детето е дошло да се срещне с Баща си и благодарение на 

поученията, които е получило, се е почувствало толкова сигурно на гърдите му, толкова силно в 

убежденията си, а също и толкова обичано, че ще живее само за да пази съкровището си и да помни 

привилегията, с която е било удостоено. Осъзнайте обаче, че обичам всичките си деца със същата 

любов. Всички вие съставлявате Моето семейство и дори само малка част от вас да са станали 

преки свидетели на Моето проявление чрез човека, всички вие сте получили светлина и 

вдъхновение от Мен. 

3 Всеки човек има среща с Мен и всички вие ще дойдете при Мен. Пътищата са подготвени. 

Първо са призовани най-простите умове, а след това ще дойдат и другите. Те ще пристигнат 

смирено, с преклонени души, без бунт и фалшиво величие. И в този час ще им простя за тяхното 

смирение и самопознание и ще им дам велики поръчения за изпълнението на великата мисия, която 

ги очаква. 

4 В онова време, когато ще призова всички, твърдоглавите ще станат предани, 

коравосърдечните - нежни, а горделивите ще знаят как да се подчиняват истински. Защото Моят 

Дух ще научи всички, ще просвети и благослови моите много обичани деца и от душите им ще се 

издигне молитва, една единствена любовна песен за техния Баща и Създател. В тези дни на тази 

планета ще навлязат души с големи добродетели, а тези, които вече са се обърнали тук, ще отидат в 

други духовни домове с голямо желание за съвършенство. 

5 Истина ви казвам, вие, които сте следвали Моите учения, когато тези гласоподаватели 

замлъкнат и вече не предават Моето Слово, няма да почувствате, че Аз стоя далеч от вас. Ще Ме 

усещаш близо, ще Ме имаш във вътрешния си храм и в него ще продължаваш да чуваш гласа Ми, а 

с него и Моето ръководство и утеха. 

6 За това, което ще се случи на този свят след 1950 г., знаете малко. Но аз ви предупреждавам 

и ви казвам, че в горчивата чаша, която човечеството пие в момента, на дъното й все още са 

останали дрожди и болката ще се увеличава. Но след това тя ще бъде отстранена от нея, когато 

изкуплението й приключи, и ще й бъде предложена нова чаша радост. 

7 Духовният свят ще продължи да приютява и защитава хората като внимателен пазител на 

техния живот и съвършенство, изпълнявайки по този начин мисията, която е получил от Мен. 

8 След последния ми урок ще продължите да изучавате моите думи, за да знаете какво да 

правите, и когато това се случи, ще образувате заедно с мен единен дух за помощ и защита на 

човечеството. 

9 Божествената Майка излива най-нежната си любов във всички свои деца. Тя е защитна 

мантия за бедните и сираците и нежна грижа за болните и безпомощните. Нейният дух, който се 

застъпва за всички, помага на света в час на изпитание. 

10 Преминете в мислите си през вашия свят и донесете послание за утеха и братство на вашите 

ближни. В последния ден на моето проявление ще говоря на всички народи и думите ми ще останат 

неизличимо записани в моите ученици. Оставям ви като апостоли да отидете при онези, които се 

нуждаят от вас. 

11 Почувствайте се спокойни на Моята гръд и забравете за премеждията си. Защото в 

последния ден на Моето проявление Аз ще разреша за вас големите проблеми, които поставяте 

пред Мен. 

12 Подгответе се, защото часът на изпитанието вече наближава! Благословени са 

гласоподавателите, които предадоха моето вдъхновение с преданост и съзнание за своята мисия до 

последния момент. 
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13 Виждащите ще имат впечатлението, че в Мен се извършва нова жертвена смърт, защото 

Моят Дух от любов към хората безкрайно повтаря Неговите страдания. Запомнете всички тези 

доказателства за любов, за да намерите спасение. 

14 Мария ще се погрижи за вас по време на дългия път, ще ви подкрепи, както направи с 

учениците ми във Второто време. Тя беше любящата и нежна Майка, която даваше кураж на тези 

души с нежността си, изпълваше сърцата им с радост и споделяше с тях часовете на болка. И 

когато се молеше, мислите на Майката също се издигаха и очакваха волята на Отца. 

15 В настоящето време Мария ще ви покрие с духовната си мантия, за да не бъдете изненадани 

от предстоящите изпитания. 

16 С душите и сърцата си вие ще създадете храм, в който Светият Дух ще се изяви, за да 

оставите в света следа от послушание и одухотворяване. 

17 Моето слово, подобно на светлината на нова зора, постепенно ще озари и събуди жителите 

на всички народи. 

18 Аз съм звездата, която ви води към Обетованата земя. Тук е концертът на Моето Слово, 

пропит с любов, който насърчава душата ви в нейното пътуване. 

19 Когато болката те приближи до Мен, Аз те приемам с любов ─ довери се на Мен. Искам да 

бъда с теб и ти да бъдеш с Мен, така че ти и Аз да бъдем едно в тази хармония. Искам да бъда 

вашият спътник, който ви показва пътя към вашето развитие ─ светлината, която винаги върви 

пред вас. 

20 Аз съм Учителят, който ви преобразява и одухотворява, който изпълва сърцето ви с 

нежност, за да може тя да се изрази в думите ви, във външния ви вид и в делата ви. 

21 Бъдете в хармония с любовта, която е силата, движеща световете във всеобщо съгласие. 

Приближете се до Мен, за да получите същността на Моето Слово, за да почувствате безкрайността 

на Моята любов, за да можете и вие да насърчите страдащите и да пресушите сълзите на 

плачещите. 

22 Ще ти дам утеха в твоите страдания, ще излекувам раните ти и ще оставя в теб само 

светлината на опита, за да можеш да размишляваш и да гарантираш, че душата ти се приближава 

към Мен. 

23 Ако се одухотворите, делата ви ще бъдат като благоуханни рози пред Мен. Когато се 

молиш, Аз ще ти отговоря без глас, без изречения, със сладка утешителна вибрация. Колко 

въодушевяващ ще бъде моментът, в който ще почувствате Моята ласка в отговор. 

24 Човечество, чуй Ме, не искам никой от вас да загине. Чуйте призива, с който пастирът 

призовава овцете си. Мнозина остават разпръснати по пътя на болката. Но всички вие ще стигнете 

до препятствието, където Моята любов ви очаква, за да ви изкупи. 

25 Възлюбени хора: обединете се с вашите братя, така че когато сте в общение с Мен, чрез 

любовта, която съм ви вдъхнал, да можете да прощавате и най-тежките престъпления. Защо да не 

простиш на този, който не знае какво прави? Той не знае, защото не осъзнава, че прави това зло на 

себе си. 

26 През Втората епоха Месията живее сред хората, за да ги напътства с любов, да облекчи 

страданията им и да им даде Своето учение, за да се обичат един друг. 

27 В онези дни открих, че народът е потънал в дълбок сън и е станал велик единствено 

благодарение на богатствата и съдбата на света. Когато научават, че обещаният Месия се е родил 

на незабележимо място, недоумението им е много голямо. 

28 Открих, че моите хора са станали поданици на императора. И все пак Аз им дадох светлина, 

мир и утеха. Беше написано, че Словото на Отца ще дойде да говори на хората, да ги научи да 

спазват Закона и да ги спаси от унищожение. Беше необходимо то да изпие чашата на страданието, 

за да ви покаже пътя към спасението. 

29 Още от нежното си детство говорех на учителите на Закона и бях като спасителна звезда, 

която водеше изгубените към пристанището на тяхното спасение. 

30 Възлюбени хора: Трудна беше борбата на моите апостоли да подготвят човечеството с 

моето Учение. След моето заминаване те тръгнаха да се бият, без да се колебаят, без да се 

притесняват от злобата на своите събратя. Те се довериха на Мен и ден след ден разпространяваха 
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Моето учение за любов и милосърдие. Но какво е направило човечеството с тях? Отхвърлете ги и 

ги повлечете към кървавото ешафодче. Те бяха преследвани и подигравани, но изпълниха мисията 

ми до последния миг от живота си. 

31 В този момент ви казвам, хора: вие вече няма да бъдете мъченици, днес искам от вас само 

подготовка, за да можете да донесете хляба и водата на човечеството. Но и през това време хората 

ще се изправят на пътя ви. 

32 Ти си Израел, силният от човечеството, когото съм определил за опора на твоите събратя. 

Чрез вас те ще получат милостта, прошката, любовта и състраданието на вашия Бог. 

33 През Втората епоха влъхвите, които вие наричате "влъхви", Ми предложиха злато, тамян и 

смирна като доказателство за своите знания. Простите пастири също положиха приносите си в 

нозете Ми. Днес обаче приемам от душите ви като жертва на любовта вашето въздигане, вашата 

молитва. 

34 Възлюбени хора: През всички векове съм ви говорил, а през тази Трета епоха ви научих на 

много неща. Някои от вас са Ме чували малко. И все пак великите Ми учения са записани от Моите 

"златни пера" и след като вече не Ме чувате чрез носител на глас, те ще продължат да ви 

напътстват и насърчават. Защото храната, която ще ти дам на Моята трапеза, ще бъде вкусна и ще 

укрепи душата ти. 

35 Забрави болката си в момента, в който получиш думите ми. Отстранете се от изкушенията 

на този свят, бъдете благочестиви на тази духовна трапеза. Блажени са онези, които слушат 

словото Ми с тази подготовка, защото то е живот за душата ви. 

36 Изкушението ви лишава от чистата дреха. Но когато видя у вас скръб и дълбока болка, 

отново ви покривам с духовната Си мантия. 

37 Бъдете силни пред изпитанията на този живот, решавайте проблемите си чрез светлината, 

която съм ви поверил. Премахнете всички препятствия по пътя си, които биха могли да ви спрат в 

развитието ви. Премахнете фанатизма и лицемерието от сърцето си, бъдете силните духом в този 

свят и създайте верига от любов и братство. 

38 Вие сте спиритуалисти, не строите материални църкви с бронзови камбани, а църква в 

душата си, в сърцето си, и Отец ще дойде в тази църква и ще бъде с вас вечно. Аз самият ще бъда 

светлината на тази църква. 

39 Разберете, че Аз дойдох в това време, за да ви събудя от съня на смъртта, да ви покажа нов 

ден, за да чуете гласа Ми и да Ме видите. 

40 Вие сте децата на светлината, на които е възложено да осветляват тайните, които хората са 

открили в Моето дело, за да могат всички да Ме разберат. 

41 Всички предишни обичаи, които сте добавили към моята работа, ще трябва да изоставите, а 

след това ще се одухотворите с една цел и с една воля. 

42 Вие бяхте потиснати от злобата и оковани в материализма, и Ме очаквахте под покрива на 

каменните църкви, създадени от хората. Вие не разбрахте, че в този момент дойдох в духа, за да ви 

дам Моето учение. И все пак Аз съм тук и се изявявам сред смирените, за да могат те да донесат на 

света посланието, което ще освободи духовно човечеството. 

43 Идвам при вас като любящ Баща, за да ви покажа любовта Си. Защото дори пред Съдията 

Аз съм вашият Отец, който ви прощава и покрива духовната ви голота с мантията Си. Но като 

съвършен Съдия Аз ти давам Моето Слово и ти давам възможност да възстановиш душата си в 

нейната първоначална чистота. 

44 Сега е време да изпълните Моя закон. Искате ли да ви призова отново на отчет, защото не 

сте Ме разбрали? Вие трябва да сте добрите и верни ученици на Третата епоха ─ не спете повече! 

Помнете, че раните Ми все още проливат Божествена кръв. 

45 Не чакайте Моята справедливост да се почувства сред вас. Станете, хора, и Ми покажете 

умножаването на семето, което ви поверих. Но ако все още не сте преживели обръщането на света, 

то е, защото не сте се подготвили и одухотворили. 

46 Израел, приготви се, защото трябва да тръгнеш и да разпространиш моето учение, за да го 

разбере човечеството, и тогава, когато вече не чуваш словото ми, в теб няма да има болка. 
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47 Избрани хора: Одухотворявайте се, движете се напред, за да не ви застигнат приливите и 

отливите на времето неподготвени. Направете така, че да сте достойни за наградата, която ви 

очаква във Висшите отвъдни светове. 

48 Дойде времето, когато Учителят вече няма да ви дава думите си чрез гласоподавателите. Но 

Моята воля не е да се върнете към начините, по които можете да загубите оборудването, което сте 

придобили чрез практикуването на моите учения. Използвайте моята сила и в умовете ви ще се 

появи светлина. 

49 Аз осветлих пътя ти, защото съм водачът на душата ти. Работя, за да ви спася. Аз съм твоят 

Отец и като Отец ти дадох Словото Си, за да не падаш повече по пътя си. 

50 Търсете Ме, деца Мои, в сърцето си, защото там обитавам. Почувствайте покаяние, за да 

живеете в Обетованата земя. 

51 Аз съм светлината, която непрестанно се излъчва. 

52 Аз съм "Вечното Слово", което ви пита: Кога ще се върнете при Мен? 

53 Бъдете здрави, благословени хора, Моят мир, Моята светлина и Моята любов са с вас. 

54 Народе мой: Днес е ден на възпоменание, когато цялото човечество се подготвя да 

отпразнува раждането на Исус. Хората се обединиха духовно, за да отправят своите молби за мир в 

света. Но докато за някои тази молитва извира от дъното на сърцето им, за други тя се състои само 

от думи. Истинската молитва, породена от одухотворяването, се практикува само от много малък 

брой хора. Но подготовката на всички народи на земята, обединена с подготовката на духовниците, 

образува една молитва, една молба, която достига до Мен. 

55 Любовта, която проповядвах на света като Учител, не беше разбрана и затова човекът 

разпалва убийствени войни със своите вражди. Именно делата ви носят плодовете, които ще 

пожънете след това. Ако искате да бъдете справедливи, имате всички възможности да правите 

добро. 

Изливам благодатта си във вас, за да можете да изпълните мисията си с пълно съвършенство. 

Но ако искате да наложите волята си и егоизма си и не се подчинявате на Моя закон, ще бъдете 

отговорни за злото, което сте причинили. 

56 Духовни хора: Вашата задача е да се обедините с духовните сили, които действат в 

пространството, за да помогнат на света. Обединете се и с тези, които мислят за свят на мир и 

спокойствие, любов и благополучие. 

57 Възлюбени хора: Моето Слово подхранва не само вас. Моето Слово се излъчва като 

вдъхновение към всички, които изпитват човешка болка ─ към онези, които желаят доброта и 

милост за човечеството. Блажени са онези, които прощават и се разкайват за дълговете си, които са 

готови да се пречистят и да преодолеят себе си, за да се издигнат духовно и да служат на 

човечеството. На тях давам Моята благодат, Моето вдъхновение, Моята прошка. 

58 Единственият начин народите да живеят в мир е да се подчиняват на християнските 

принципи, на които Исус е учил света през Втората епоха и за които ви напомням в момента. 

59 Това са принципите на любовта, разбирателството и милосърдието, които човечеството 

трябва да практикува, за да живее в мир. Но Аз давам любовта и милостта Си и на онези, които 

нямат духовно развитие, без да обръщат внимание на дълговете си. Считам всички вас за Мое 

стадо и ви обичам еднакво. Затова ви казвам: Никой не е далеч от Мен; Моята прошка обхваща 

целия свят. Дори да се бунтувате срещу Моя закон и да подхранвате враждите си, Аз ви прощавам 

веднъж и хиляди пъти, за да имате равни възможности да се обновите и да достигнете вечно 

съвършенство. 

60 Спиритизмът не е религия; той е същото учение като това, което разпространих в лицето на 

Исус, за да напътства всички хора по света във всички времена. Това е Моето учение за любов, 

справедливост, разбиране и прошка. 

61 В това Трето време Аз ви говоря с по-голяма яснота само поради вашето духовно, 

физическо и интелектуално развитие. 

62 Спиритизмът ще бъде във всички и във всеки човек. Говоря на душата, за да може тя да се 

издигне заедно с тялото си и последното да получи откровение и вдъхновение от собствената си 
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душа, което да приложи към себе си и към общото благо, като по този начин изпълни универсалния 

закон да работи за благото на човечеството. 

63 Моята духовна работа е била разбирана във всички времена от всички хора, които са се 

пробудили и са се развили към вечно съвършенство. Те са получили от неизчерпаемия източник на 

моята благодат и божествената ми мъдрост и, вдъхновени от духовния свят, са подготвили по-

добро бъдеще за човечеството. Цялото научно и полезно развитие на човечеството е вдъхновено от 

висши духовни същества, които като учители непрестанно напътстват мозъците, които се готвят да 

работят за общото благо. 

64 По този начин мозъкът получава смисъла на моите указания, вдъхновението на моята 

мъдрост. Но в зависимост от духовната подготовка на човека, с неговите наклонности и свобода на 

мисълта, той може да приеме тези идеи за свое добро или за своя гибел. 

65 Ако ученият работи с интелектуалните си способности за разрушаването и унищожаването 

на човечеството, нека не приписва това на вдъхновението на висшите духовни същества. 

66 Тези духовни същества са вдъхновили мозъка му, за да може да разбере природата, да я 

изследва, да открие великите ѝ тайни и да разбере всички нейни проявления. Но човекът има 

свободата да прилага това вдъхновение, тази благодат, по начина, по който иска. То му носи полза, 

но ако чувствата му са лишени от благородство или ако поради покварените си инстинкти или 

липсата на духовност иска да използва това вдъхновение, за да причини зло, той може да направи и 

това. 

67 Това е свободата на волята, която съм дал на човека, за да може той да носи отговорност за 

действията си и чрез тях да придобие заслуги или да се пречисти, което несъвършените му дела 

предизвикват. 

68 Човекът е създаден по "образ и подобие" на своя Бог, що се отнася до духовната част на 

неговото същество, тъй като е надарен със същите способности като Божествения Дух. Тялото ти 

принадлежи на земята, но духовната ти душа е излязла от Мен и трябва да се върне при Мен чиста 

и съвършена. Следователно пътят на душата е дълъг път на еволюция. 

69 Във вечното си съществуване едно тяло не е достатъчно за душата ви, точно както една 

дреха не е достатъчна за тялото ви по време на живота му в този свят. Ето защо прераждането на 

душата е необходимо за нейното развитие. На всеки етап научавате за богатството и бедността, за 

здравето и всички болести, които сполетяват хората. Научавате за егоизма, гордостта, скръбта и 

липсата на милосърдие, но също и за прошката и любовта, благородството и щедростта. 

70 До този момент вие сте се въплъщавали в различни тела. Душата ви постепенно се е 

пречистила от петната си. Защото от самото начало то се остави да бъде завладяно от 

наклонностите на тялото и така се отдалечи от чистотата и съвършенството, които притежаваше, 

когато излезе от Мен. 

71 Достигнали сте Третото време и душата ви е еволюирала, но не достатъчно, за да може да 

овладее напълно физическите си инстинкти и да живее в напълно духовен стадий. 

72 В този Трети път Аз обясних Моето Учение чрез човешкия орган за разбиране, за да ви дам 

нова възможност по пътя на еволюцията на вашата душа. 

73 Блажен народ: Точно както Моите ученици през Втората епоха не разбираха величието на 

Моите учения, докато Ме слушаха и бяха свидетели на великите Ми дела, докато вече не бях с тях, 

и едва тогава решиха да приспособят действията си колкото се може повече към Моите учения, 

същото ще се случи и с вас, хора. Оставям ви духовната мъдрост, за да бъдат действията ви 

достойни и достойни за Моето дело, и същото да ви служи като основа и вдъхновение, и да 

разказвате на света с всяко свое дело, че Христос се е разкрил духовно и излива вдъхновението си 

чрез интелекта, подготвен от Неговата безкрайна милост като неизчерпаем източник на благодат и 

мъдрост. 

74 Научих ви да мислите за Бога като за Всичко Едно, като за чудо, което няма граници за 

вашето духовно въображение, като за Силата, която предизвиква движение и действие във 

Вселената ─ като за Живота, който се проявява както в най-простото растение, така и в онези 

светове, които се движат с милиони в пространството, без нито един от тях да се подчинява на 

Закона, който ги управлява. 
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75 Този закон съм Аз, вашият Бог, законът на непрестанната еволюция, който удивлява човека 

и му открива обширни полета за изследвания, които му позволяват да прониква все по-дълбоко в 

тайните на природата. 

76 По този начин общението между човека и Бога ще се утвърди и чрез познаването на тази 

природа, в която се разкрива величието и силата на Бога. 

77 Тогава Бог не е фигура, не е символ, не е явление. 

78 Всичко, което е било създадено, се е формирало чрез постоянна еволюция ─ вече ви казах ─ 

от началото на живота, т.е. от момента, в който проявих живота в един атом, който се превърна в 

молекули, а молекулите - в елементи, а от тях възникнаха световете, които се населиха по същия 

закон на логичната и естествена еволюция. 

79 Моето учение е в основата на всяко знание, на всяка дейност ─ то е светлината, за да можем 

да разпознаем всички чудеса, които човек все още не е в състояние да разбере поради липсата на 

одухотвореност. 

80 Човекът е този, който издига прегради пред духовния си напредък. Бог не наказва и не е 

палач. Бог е всемогъщ, Той е сила, светлина, живот и любов. Той въплъти Своето "Слово", за да 

живее като вас на земята, подложен на същите изкушения, и чрез това ви обикна още повече. Тъй 

като Бог е мъдрост, разбиране, всеобщ мир ─ как можеш да вярваш, че макар да те обичам, както те 

обичам ─ че макар да дарявам човека с толкова много благодати и дарове ─ че макар да го 

подготвям за вечен духовен живот, мога да го накажа? 

Не, човечество, вие сами понасяте всички тези изпитания на болката, които ви сполетяват. 

Хвърляш копието, което ранява ближния ти, вдигаш убийствената ръка, за да ликвидираш този, 

който ти пречи. Ето защо ви казвам, че вие сте тези, които трябва да се пречистят според моята 

божествена справедливост. Ако делата ви са насочени към всеобхватно съвършенство, тогава сте 

спечелили награда чрез заслугите си. Но ако делата ви са лоши, пречистване, независимо дали в 

тялото или в духовното. 

81 Силите, които представляват злото, постепенно формират мощно ядро, за да потопят света в 

своите войни, така че хората да се отхвърлят едни други и навсякъде 

Разрушението е. 

82 Това ще бъде последната година, в която ще ви напомням за християнските принципи на 

любов и прошка чрез човешкия орган на разбирането. 

83 Обичайте ближния си, живейте в мир помежду си, прощавайте на онези, които ви обиждат. 

Защото Христос ви прощава, а вашият Учител, разкрит в тази Трета епоха като Светлината на 

Светия Дух, също така прощава на човечеството. 

84 Моят народ: Отворете устните си, за да давате утеха, насърчение и съвет. Нека всяко ваше 

действие да бъде пример за любов, така че Моите наставления да бъдат разбрани повече чрез 

делата ви, отколкото чрез думите ви. 

85 По този начин светът ще разбере, че Христос отново е ходил на земята ─ не в телесна 

форма, с тялото, което Исус е притежавал в продължение на 33 години, а чрез светлината и 

духовната мъдрост, която се е изливала върху всеки от Неговите ученици. 

86 Възлюбени хора: Заради това, което е благородно и великодушно в душите ви, ви казвам: 

Приложете моето учение, правете това, което е добро, не осъждайте никого. Погрижете се тялото 

ви да не е средство, което ви кара да се разлагате и да ставате нечисти, а да ви помага да издигате 

душата си и дори да сте изложени на изкушения, да можете да излезете победители от тях. 

87 Разберете тялото си като нещо крехко, което е дадено на душата за нейното развитие. 

88 Не осъждайте другите учения като несъвършени, а се ограничете само до това да работите 

добре. 

89 Поверявам моето чисто и непорочно дело във вашите ръце и вие ще бъдете отговорни за 

начина, по който ще се развие спиритизмът. 

90 Не ви оставям фиксирани ритуали, нито задължение да изпълнявате определени ритуали. 

Защото не е моя воля да изпаднете отново във фанатизъм. Вие трябва да се събирате заедно, за да 

изучавате Словото Ми и да се грижите за това другите да споделят това знание. 
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91 Одухотворяването ще стане осезаемо, когато всички народи имат един и същ мироглед. 

Тогава ще бъде царството на Христос. 

92 Християнският принцип ще надделее, а духовността ще служи на хората като ръководство 

за въвеждане на справедливите закони, които трябва да управляват човечеството. Само по този 

начин ще има мир в света. 

93 Колко често се събирате заедно, за да изучавате Словото Ми, да споделяте проблемите си, 

да направите нещо за общото благо, да поискате духовна помощ, да се молите духовно. 

Съсредоточете се върху себе си, а след това всеки от вас, който е подготвен по този начин, ще 

говори и ще дава съвети. В него ще се повтарят думите на Учителя, които Той е предал чрез 

носителите на гласа. Но няма да е необходимо той да е във възторг, само чрез вдъхновение ще има 

възможност да прояви милост и да накара делото ми да бъде признато и усетено. 

94 Хора, отидете при хората, говорете им така, както Христос говори на вас, със същата 

милост, цел и надежда. 

95 Нека осъзнаят, че има начини за издигане, които дават по-голямо удовлетворение от тези, 

които дават земни блага. Нека разберат, че има вяра, която ги кара да вярват и да се надяват на 

нещо повече от това, което могат да докоснат. Кажете им, че душата им ще живее вечно и че затова 

трябва да се подготвят да се наслаждават на това вечно блаженство. 

96 Изпълнете задачата си по този начин, тръгнете с истината и щедростта на делата си и щом 

стигнете до Мен, ще ви кажа: Бъдете благословени, станете част от Мен, насладете се на 

неизразимото щастие на Моята Божественост. Забравете за това, забравете, че сте имали страдания 

в света, и няма да имате повече причини да изпитвате болка и да бъдете изложени на безброй 

изкушения. 

97 Вие ще бъдете само духовни същества, които благодарение на заслугите си са изкачили 

стълбата към съвършенството - стълбата на Яков към небето, стълбата на развитието, която 

започва от земята и се губи в безкрая. Ще изкачвате стъпало по стъпало и накрая то ще ви отведе 

до вечния живот, до царството на светлината. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 360 
Моят мир да бъде с вас! 

1 Възлюбени ученици на Божествения Учител: Дойдете при Мен още веднъж и Аз ще ви дам 

място на Моята трапеза. 

Виждам, че сте се научили да говорите с любов. Дори и в най-горчивите дни вие умеете да се 

усмихвате с надежда и вяра сред най-голямата болка, защото сте се окуражили с моето учение. 

2 Искам да ви виждам такива - винаги изпълнени с мир, смелост и доверие. Достигнали сте 

момента, в който Ме усещате изцяло във и извън вашето същество, близо до вас във всеки един 

момент. Вие вече не сте онези, които казваха: "Отче, защо ме забравяш в изпитанието, защо не ме 

чуваш?" Днес знаеш как да се молиш в изпитание и след като се помолиш, очакваш смирено 

идването на Моя мир. Покорно позволявате на Учителя да ви изпитва. 

3 Сега вие сте истински мои ученици. Знаете стойността на своите достойнства и умеете да 

откривате и преценявате грешките си. Днес душата ти е просветена с толкова голяма светлина, че 

знаеш кога си бил угоден на своя Отец и кога си Го обидил. 

Имате моменти на студенина, на отчаяние. Но когато тези моменти отминат, пламъкът на 

любовта и вярата отново се разгаря в сърцата ви, олтарът на вътрешното ви поклонение на Бога 

отново се запалва и вие усещате присъствието на Отец във вашето светилище ─ този Отец, който 

винаги е във вас ─ независимо дали сте готови, или не. 

4 Не мога да осъдя нито едно от децата си, защото това би означавало да им отнема живота. 

Създадох те за живот, а не за смърт. 

5 О, ученико! На седмия ден човекът от това време си почива, издига душата си за миг към 

Отца в знак на благодарност или в желание за помощ. Но не всички са будни, не всички се молят. 

Но заради онези, които живеят будно ─ заради онези, които работят за мира, за благоденствието на 

хората, Аз правя така, че светът да получи частица от моята мантия на мира, капка от моя 

божествен балсам, моята целувка на любовта, в която е моята прошка и възможностите, които 

давам на всяка душа за нейното спасение. 

6 Сега е решително време за душите, истинско време на борба. Всичко е борба и раздор. Тази 

война се води в сърцето на всяко човешко същество, в лоното на семействата, във всички 

институции, във всички народи, във всички раси. 

Не само в земния план, но и в духовната долина се води битка. Това е Голямата битка, която е 

видяна в символична форма от пророците в други времена и която се вижда и във виденията на 

пророците или ясновидците от това време. 

Но тази битка, която се води и която разтърсва всичко, не е разбрана от човечеството, въпреки 

че то е част от тази битка и е свидетел на нея. 

Ходът на човечеството се ускорява в наши дни ─ но накъде отива то? Накъде бърза човек? Дали 

намира щастие по този главозамайващ път, дали постига жадувания мир, славния живот, който 

всяко сърце егоистично желае? 

7 Казвам ви, че това, което човекът всъщност постига с бързането си, е пълно изтощение. 

Духовната душа и сърцето на човека вървят към умората на живота и изтощението, а тази бездна 

е създадена от самия човек. 

8 В тази бездна той ще падне и в това пълно изтощение, в този хаос от вражди, удоволствия, 

незадоволени желания за власт, от грехове и прелюбодейства, от оскверняване на духовните и 

човешките закони, ще намери привидна смърт за душата, временна смърт за сърцето. Но Аз ще 

направя така, че човекът да възкръсне от тази смърт за живот. Ще го накарам да възкръсне и в този 

нов живот да се бори за възраждането на всички идеали, за възкресението на всички принципи и 

добродетели, които са качества и наследствена собственост на душата, които са нейният произход, 

нейната Алфа. Защото от Мен произлиза душата, от Мен тя приема живот, от Моето съвършенство 

пие, от Моята благодат се насища. 

9 Застанете с молитвите си до народа в този период на голяма духовна борба. Когато ги 

видите да плачат, не свързвайте плача си с причината, която ги кара да плачат, а плачете заради 
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тях, защото те са ваши ближни и сълзите ви от любов ще бъдат балсам и утеха. Ако ги виждате 

немирни, не участвайте в тяхното немирничество, защото вие сте деца на мира. Но се молете за тях 

и всички ще станат ангели на мира. Нека мирът се спусне от душата ти като роса, която е плод на 

любов към целия свят. 

10 Когато откриете, че те започват дискусии и обсъждания, които са в разрез с мнението на 

другите, издигнете се над всичко това. В този момент помислете за моето дело, за моето слово и 

преодолейте причините, които насърчават хората в техните борби и войни, със светлината на 

Светия Дух, с вашата молитва, вашия пример и вашето слово. Когато видите, че те тръгват с 

оръжие на рамо и после съдят без милост собствения си брат, вие също вземете оръжието на 

любовта, на милостта, на прошката, на вечния живот. 

11 Спечелете души за Царството на мира! Приобщавайте грешниците към живота на 

благодатта. По този начин слугите на Отец ще се умножат и царството на греха, разрушението и 

смъртта ще бъде унищожено от вашата борба! 

12 Благословени са онези, които сред такъв голям мрак все пак намират сили в сърцето си да 

Ме търсят или които все още пазят малко чистота в него, за да го превърнат в светилище за кратко 

време и да позволят на съвестта си да им говори за Мен, за тях самите и за ближния им. 

13 Обявих ви времето, когато човешкият дух ще се покланя на Бога както никога досега в 

миналото, когато ще предлага на своя Отец духовното поклонение, на което съм учил човека от 

най-древни времена чрез Моите съвършени учения. Винаги съм правил велики откровения, винаги 

съм бил учител, а също и като Отец съм отдръпвал завесата от тайните Си, за да могат човешките 

създания да Ме разпознаят по-добре и така да Ме обичат с по-голямо съвършенство. Но на човека 

земното съществуване му се е струвало толкова прекрасно, толкова богато на съкровища, които 

този свят съдържа, че той винаги е забравял ученията, които му говорят за духовния живот. Той е 

имал очи само за славното материално творение, дело на Отца и огледало, слабо отражение на 

живота във Висшата отвъдност. И докато е отворил очите си, ума си, сетивата си, за да гледа, да 

докосва, да копнее за благата на този свят, той е затворил очите на духа си и е забравил, че над 

всичко това има друго прекрасно съществуване, друг още по-богат живот и други наистина по-

големи богатства. В тази любов, в тази склонност на човека към земните блага той е 

материализирал себе си. 

Въпреки това душата му не Ме е забравила, тя запазва представа за Моето съществуване и 

освен това изпитва желание за храна, която земята не може да й осигури, и Ме търси. Но тя Ме 

търси половинчато и не винаги по най-добрия начин. 

14 Тъй като човекът е материален, той трябва да Ме търси чрез разумно поклонение, а тъй като 

очите на неговия дух не са отворени, той трябва да създаде Моя образ, за да Ме види. Тъй като не е 

станал чувствителен в душата си, той винаги изисква материални чудеса и доказателства, за да 

повярва в Моето съществуване, и Ми поставя условия, за да Ми служи, да Ме следва, да Ме обича 

и да Ми върне нещо за това, което му давам. Ето как виждам всички църкви, всички религиозни 

общности, всички секти, които хората са създали по цялата земя. Те са потънали в материализъм, 

фанатизъм и идолопоклонничество, в потайност, измама и профанация. 

15 Какво да взема от него? Само намерението. Какво ме достига от всичко това? Духовната 

или физическата нужда на Моите деца, тяхната малка любов, желанието им за светлина. Това е, 

което достига до Мен, и Аз съм с всички. Не гледам на църкви, нито на форми, нито на ритуали. Аз 

идвам при всички Мои деца еднакво. Приемам душата им в молитва. Привличам я към гърдите Си, 

за да я прегърна, така че да почувства Моята топлина и тази топлина да бъде стимул и подтик по 

пътя на посещенията и изпитанията. Но тъй като приемам добрите намерения на човечеството, не 

съм длъжен да го оставям да остане завинаги в мрак, обвито в идолопоклонничество и фанатизъм. 

16 Искам човекът да се събуди, искам душата да се издигне към Мен и в своето извисяване да 

съзре истинската слава на своя Отец и да забрави фалшивия блясък на литургиите и обредите. 

Искам, когато стигне до истинското си издигане, да се обнови, да се освободи от човешките нужди, 

да преодолее чувствеността, страстите, пороците и да намери себе си; така че никога да не казва на 

Отца, че е земен червей; така че да знае, че Отец го е създал по Свой образ и подобие. 

17 Това е причината за вашата отговорност в тази Трета епоха, о, народе на Израел! 
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18 Казвал съм ви, че човечеството е като нива, която съм направил плодородна, и в тази 

плодородност се крие пробуждането на неговите дарби и скрити способности. Понастоящем 

човечеството получава моето послание чрез интуиция, чрез духовни сънища и под различни други 

форми. Моят духовен свят също се пробужда и подготвя хората. 

     Събитията, случките говорят ясно на сърцето и душата и чрез всичко това човечеството е 

получило малко оборудване. То знае, че се намира на кръстопът ─ чувства, че е навлязло в епоха 

на значимост и духовна пълнота. Той смята, че божествената справедливост тегне неумолимо над 

всички създания. Но му липсва живото Слово и окончателното доказателство пред очите му. Но 

това доказателство и тази дума, която имате, хора. На вас го поверих, вие сте носителите на това 

откровение, което е семе на божествената любов, което ще посеете в полетата, вече плодородни 

благодарение на моята съвършена мъдрост. 

19 Продължавайте да се потапяте с готовност в молитва, за да мога да продължа да ви 

формирам, за да мога скоро да ви превърна в служители и апостоли на това Дело, което, както 

знаете, нарекох спиритуалистично, тринитарно, марианско - имена, които ще изчезнат, когато 

светът изпълни Моите закони. Тогава няма да има нужда нито от имена, нито от символи, защото 

всички вие ще носите в себе си един духовен камък, който заедно с всички останали ще образува 

истинския храм, истинското светилище, в което живее вашият Отец и Създател. 

20 Цялото човечество ли е тринитарно? Не, ученици. Не всички носят в душите си 

наследството на трите времена. Има много хора, които не пазят завещанието на двете минали 

времена, а някои не пазят дори и това на Първото време. Но вие ще донесете Троичното семе ─ 

Моя Закон, Моето Учение или Наставление, както искате го наречете, което ви поверих в три 

времена, като семе в сърцето на всички народи и всички хора. 

Не налагайте моето учение с проклятия, със заплахи или с болка. Представете го само, 

представете го чисто и силно такова, каквото е. Предложете този извор на вечна мъдрост и 

позволете на жадните да пият от кристалните му води. Истина ви казвам: онези, които чувстват, че 

са утолили жаждата си, ще бъдат с вас. Онези, които пият, но не са успели да утолят жаждата си, 

ще останат отхвърлени. Но ще оставите този въпрос на Мен. Ще има и други, които ще откажат да 

пият, но вие ще чакате, защото Източникът е вечен. 

Ако тези, които днес отказват, не пият от тази вода, утре жаждата им ще бъде още по-голяма. 

Жаждата им ще ги измъчва, а после ще стигнат до извора и ако не го намерят наблизо, ще го търсят 

през пустини и дълги пътища, като помнят, че е бил свеж и освежаващ, докато го намерят. Защото, 

въпреки че ми беше отказана вода, никога няма да я откажа на вас. 

21 Човечеството все още не е одухотворено, но душите вече се пробуждат и осъзнават 

глухотата и слепотата на своите идоли, вече осъзнават безполезността на фалшивите жертви и 

покаяния, а мнозина от тях срещам уморени и отвикнали от фанатизма. Те копнеят за храна, която 

е сладка и приятна за духовното усещане за вкус, копнеят за вино, което истински съживява 

душата. 

22 Виждам събрания, малки секти и големи сдружения на хора, които се стремят към 

одухотворяване, които влизат в духовното светилище, в дома на душите ─ някои от тях по пътища, 

близки до духовното намерение, което е това, което достига до Мен. Един ден ще ги възнаградя и 

истинската духовност, дълбоката доктрина, изпълнена с учения и откровения, утеха и духовна 

храна от Светия Дух, ще бъде разкрита на всички - на копнеещите, жадните, а също и на 

студенокръвните и безразличните. 

23 Цялото човечество ли е марианско? Истина ви казвам: Не, мнозина дори не познават Мария. 

Виждам една част от човечеството, която дори не знае името й, друга голяма част, която чрез вас е 

изпаднала в голям фанатизъм, в най-голямото идолопоклонство, в профанация, в алчност. И още 

една част от човечеството и от религиозните общности, които не ви признават за Духовна майка на 

човечеството. 

24 Нарекох ви "марианци", защото вие ще научите човечеството коя е Мария. 

25 Казвам ви, о, хора: Мария не е само жената, която е приела Спасителя през Втората епоха. 

Казвам на всички части на човечеството, които току-що споменах, на всички секти и религиозни 

общности, на всички раси и хора, че Мария е майчината, божествена същност, която винаги е 
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съществувала. Тя е женската, универсална същност, която можете да откриете и съзрете във всички 

произведения на творението. Тя е нежността, тя е застъпничеството и гърдите, които подхранват. 

Още в минали времена ви е било разкрито съществуването на Мария и нейното земно идване. 

Защото наистина, от първия до последния ─ на всички съм говорил като Отец, като Съдия и като 

Учител. 

26 Още през Първата епоха патриарсите и пророците започват да говорят за идването на 

Месията. Но Месията не идва само в духа ─ той идва да се роди от жена, да стане човек, да получи 

тяло от жена. 

Майчиният Дух на Бога също е трябвало да се превърне в човешко същество, в жена, в цвете на 

чистотата, за да може от нейния венец да се разнесе ароматът на Божието "Слово", което е Исус. 

27 Когато тази жена достигнала девическата си възраст, тя била сгодена. Отецът й изпраща 

ангел, за да й съобщи за нейната мисия. Но как ангелът я среща, как изненадва сгодената девойка? 

Да се молим. И като я намери подготвена, й каза: "Радвай се, Мария, която си намерила 

благоволение пред Бога. Не се страхувай, защото утробата ти ще роди Онзи, Който ще царува в 

дома Яковов, и царуването Му няма да има край." 

28 Мария знаеше, че ще получи по-силен и по-велик Цар от всички земни царе. Но дали заради 

това тя се е коронясала за кралица сред мъжете? 

29 Дали нейните устни са възвестявали на площади, улици, в прости колиби или в дворци, че 

тя ще стане Майка на Месията, че "Единородният Син" на Отца ще излезе от нейната утроба? 

Разбира се, не, народе мой: в нея имаше най-голямо смирение, кротост и благодат и обещанието се 

сбъдна. Нейното сърце на човешка майка е щастливо и още преди да роди ─ по онова време и след 

това през целия живот на Сина ─ тя е най-любящата майка, която познава духовно съдбата на 

Исус, мисията, която Той трябва да изпълни сред хората, и това, което е дошъл да направи. Тя 

никога не се е противопоставяла на тази съдба, защото е участвала в същата работа. 

30 Ако понякога проливаше сълзи, това беше плач на човешка майка, това беше телесната 

природа, която усещаше болката на сина, нейната собствена плът. 

Но дали тя е била ученичка на Учителя, своя Син? Не. Мария не е трябвало да научава нищо от 

Исус. Тя беше в самия Отец и се беше въплътила само за да изпълни тази красива и трудна задача. 

Дали сърцето на тази превъзходна майка се е ограничавало до това да обича само своя най-

любим Син? Със сигурност не; чрез това малко човешко сърце Майчиното сърце се разкрива в 

утешения и възвишени думи, в съвети и блага, в чудеса, в светлина и истина. 

Никога не се е изтъквала, никога не е разбирала погрешно думите на Учителя. Но както е била в 

нозете на яслата, която ѝ е послужила за люлка, така е била и в нозете на кръста, на който Синът, 

Учителят, Отецът на цялото творение е умрял и издъхнал като човек. 

31 По този начин тя изпълни предназначението си на човешка майка и даде възвишен пример 

на всички майки и на всички хора. 

И за да се вслуша човечеството в нея, за да бъде и тя обичана и за да не бъде заличен примерът 

ѝ от сърцата на хората, кървящият Учител на кръста посвещава на Майката едно от седемте си 

кръстни слова, като ѝ казва: "Майко, това е твоят Син!", а на Сина, който в този момент е Йоан, 

апостолът на Господа, казва: "Сине, това е твоята Майка!" 

32 С това Учителят искаше да остави Йоан като представител на човечеството, а в сърцата на 

хората - храм на любовта и уважението към Вселенската майка. 

33 Дали апостол Йоан е претендирал за това майчинство само за себе си? Не, наистина, той 

отиде при своите, при другарите в битката и в учението, при другите ученици и им каза: "Учителят 

каза това, преди да си отиде", и там учениците останаха с Мария, докато Тя се издигна в безкрая. 

34 В деня на Петдесятница, този празник, който народът празнуваше за първи път като Пасха, 

учениците се бяха събрали и сред тях беше Мария. И Светият Дух се приближи, символизиран от 

бял гълъб, и ги заля със Своята светлина и ги изпълни със Своята благодат. 

35 Учениците изпитват най-дълбоко уважение и любов към Мария. И след като тези сеячи, 

тези лекари на душата, са изпитвали това преклонение към Майката на Изкупителя като човек ─ 

защо тогава поколенията, които са ги последвали, да не го изпитват? Казах ви, че Мария е вечна, и 

наистина ви казвам, че ако се обърнете към Нея, много от вас ще я намерят. 
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36 Когато моят ученик Йоан беше сам на остров Патмос, в мястото си за уединение, където 

получи великите откровения за бъдещите времена, където проникна духовно във Висшата 

отвъдност и видя великите тайни на Господа, облечени в алегории и представени с фигури, той 

видя там и фигурата на Мария. 

В това велико откровение, поверено на Йоан от Отца за хората от бъдещите векове, той вижда 

там след голямо знамение жена, облечена в слънцето и луната в краката й, а на челото й - венец с 

дванадесет звезди. Тази жена изпитва родилни болки и когато болката е най-голяма, Йоан вижда 

злото под формата на дракон, който я преследва и чака само раждането на детето, за да го погълне. 

     Но Учителят ви казва: Тъй като това откровение, дадено на Йоан от Отца, говори за бъдещите 

времена, казвам ви: той видя Мария в Третата епоха, точно преди да роди Марианския народ, и 

злото, което дебнеше Господния народ. 

Йоан също така видя, че в момента на раждането се е разразила велика битка на ангелите срещу 

дракона, който е въплъщавал злото на хората ─ битка, която в момента се води сред вас, защото 

марианският народ се е родил, вече се е появил на повърхността на земята и днес получава своя 

щит и меч на любовта, за да излезе в голямата последна битка. 

37 Ето какво означава това откровение, о, възлюбени хора! Ето защо Отец ви каза днес: Онези, 

които познават Мария, не я познават в нейната истина. Виждат я само като жена, смятат я само за 

човешка майка и около нея са създали култове, обреди, фестивали и възторзи. Чрез това 

идолопоклонническо поклонение те са забравили за изпълнението на законите на Господа, за 

словото на Учителя и за любовта помежду си. 

38 Отец не иска светът да познава Мария по този начин, нито пък аз искам вие да я обичате по 

този начин. Мария не е просто жена, вече ви казах: Мария е майчинската същност, която 

съществува в Божественото и която се проявява във всичко сътворено. 

39 Ако я потърсите в нощната самота, в тишината, която нищо не нарушава, там, в космоса, ще 

срещнете образа ѝ. Ако я потърсите в аромата на цветята, също ще я срещнете, а ако я потърсите в 

сърцето на вашата Майка, ще я имате. Ако желаеш да я срещнеш в чистотата на Девата, там също 

ще я съзреш, и то като в Нея в безбройни произведения, където се отразява вечната женственост, 

която съществува в Бога и съществува във всички Негови творения. 

40 Щом физически тръгнете по пътя на изпълнението на мисията, на проповядването на 

учението, ще се сблъскате с твърдите сърца, с онези, които са създали затворена врата, за да не 

допуснат да влезе същността на любовта на Мария и нейното име. 

За мнозина тази същност не съществува. Какво ще направите тогава, о, хора? Ще използвате ли 

сила, за да съборите тази стена, тази врата, за да позволите на учението на Мария да проникне в 

тези хора и народи? Не. Казах ви, че трябва само да представяте моето дело, само да изтъквате 

моето учение, но да говорите с толкова много душа, с толкова много сърце, с такава истинност, че 

много от тези закоравели да се обърнат и да кажат: "Наистина, същността на Вселенската майка 

залива целия земен кръг, това учение е ясно и разбираемо. Той е като извор на живот, който 

приканва да се пие, но не принуждава да се използва." 

41 Истина ви казвам, че ако това се случеше, отдавна щях да доведа всички души с Моята сила, 

за да ги окъпя в тази вода, да ги накарам да я изпият и да ги доведа до целта, за която всички сте 

предназначени. Но вие ще стигнете до Мен не само чрез Мен, но и чрез себе си. 

Ето защо ви дадох дух, воля, интелигентност, способности и сетива. Ето защо ви разкрих Закона 

Си, дадох ви необходимото време и поставих душата ви на пътя на развитието, напредъка и 

изкуплението на същата. 

Искам сърцето ти и словото ти да бъдат като извор, като неизчерпаем извор сред хората, и 

гласът ти смирено да приканва да пият от словото Ми, което ще разпространяваш. 

42 Когато тази вода е кристално чиста, когато е толкова непрозрачна, колкото ви я поверих ─ 

истина ви казвам, хората ще намерят в нея своето здраве и своето спасение. Тогава те ще извикат с 

пълно гърло и ще признаят, че са открили Моята истина с вас, и това е отговорността на Израел в 

Третата епоха ─ това е бремето, което лежи върху духовно-тринитаристичния и марийски народ. 

43 Вашето кротко и смирено ходене ще разтърси религиозните общности, ще разклати основи 

и принципи. Твоето слово, което винаги ще бъде Мое, ще разруши фалшивите светилища и от тях 
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няма да остане нито един камък върху друг. Тя ще срине идолите, цялото идолопоклонство, което 

сте създали около поклонението на Бога, също и около Мария и нейното име, докато стигнете до 

най-големите преувеличения. Всичко това трябва да изчезне, изгорено от огъня на Словото на 

Светия Дух, което съм вложил и ще продължа да влагам във вас. 

44 След като това Мое Слово престане да се разгласява чрез носителите на гласове, ще ви 

намеря събрани като учениците Ми от Втората епоха на Пасхата и Моят Свети Дух ще дойде в 

изобилие, обединен дух в дух с вас, пионерите на тази Трета епоха, пионерите на съвършеното 

общение между Светия Дух и духа на хората. 

45 Какво ще ви разкрие Отец по това време? Това, което не съм ви казал чрез човешкия 

интелектуален орган. Но осъзнайте, че трябва да имате истинско посвещение и одухотворяване ─ 

осъзнайте, че за да постигнете тази подготовка, трябва да се отървете от всяка следа от фанатизъм 

и материализъм. 

Как ще постигнете това велико оборудване? Чрез изучаването на днешния ден, чрез 

разгръщането след това, по-късно чрез истинската ви любов. Защото словото Ми не е завършено. 

Словото Ми няма да свърши през 1950 г. Прокламацията ми ще продължи. Обаче вече не чрез 

гласоподаватели, не по този начин на провъзгласяване, защото вашето грабване ще става все по-

съвършено след 1950 г. Вашето духовно издигане ще бъде по-голямо и моето провъзгласяване ще 

се осъществи само чрез духа. 

46 Тези, които са били мои гласоподаватели, са изминали дълъг път. Онези, които често са 

получавали моя лъч, ще продължат да се развиват и да предават велики вдъхновения или 

откровения. При тези, които са получили божествения ми лъч само няколко пъти и при които 

словото ми е било рядкост, моето вдъхновение ще бъде голямо, много голямо. Нека те не 

възпрепятстват тяхното развитие, тяхното движение по този път. Защото онова, което не са 

постигнали в този период на проявление чрез човешкия интелект, ще могат да получат от дух на 

дух и тогава в душата им ще има радост и благодарност. 

47 Но Аз не само ще се изявя славно чрез онези, които са били посветени като носители на 

глас. Божественият Ми Дух също ще засияе славно над носителите на дарове. Тази благодат няма 

да бъде по-малка при тях, тя ще бъде еднаква за всички. 

Моят Духовен свят също ще свети, неговият течащ лъч, превърнат във вдъхновение и мисъл, ще 

бъде върху ученика на Господа, така че тези Същества на Светлината да продължат да се изявяват 

пред съществата на тази планета чрез лидерите на общността, "основните камъни", ясновидците и 

"златните пера", чрез белязаните и не белязаните; чрез тези, които са преживели символичния акт 

на белязване, както и чрез всички онези, които се смятат за твърде безполезни, за да бъдат част от 

моя народ. 

На "първите" и на "последните" ще бъдат огнените езици, които Светият Дух ще излее, така че 

утре, едно много близко "утре", ще можете да се изявите пред всички ваши ближни ─ в онази зора, 

която ви приближава и в която ще можете да донесете Моето Слово не само на онези, които 

говорят вашия език, но и на онези, които говорят езици, които вие днес още не знаете. 

48 Как ще можете да общувате с тях? Чрез вашата добра воля, чрез вашите усилия, чрез вашата 

ревност и любов. Аз ще ти помогна - казва Отец. Аз ще правя чудеса сред вас. Ще се погрижа сред 

вас, от вашите общности, да излязат пионерите, пратениците, тези, които са подготвени от Моята 

воля, които говорят други езици, за да донесат Благата вест, Третото Божие послание на други 

народи, други хора, други раси. По този начин Вавилонската кула, която в материалния свят е била 

разрушена с течение на времето от ръцете на хората, постепенно ще бъде разрушена и в духовния 

свят и над нея ще се издигне кулата на Светия Дух, истинската Църква, истинското място за 

поклонение и светилище, в което всички ще се обединят, в което всички езици ще се слеят, в което 

всички раси и поколения ще се слеят в любовта към Отца. 

49 В тази утрин на благодатта, когато сте приели словото ми на многобройни места за срещи, 

но които представляват един народ, Учителят ви моли за застъпничество, милост, молитва за света. 

Премахнете от сърцето си всякакъв раздор или предразсъдъци и се сближете духовно, за да 

създадете един силен по дух народ, и тази духовна сила ще помогне на хората. 
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Защо все още не сте успели да извършите велики чудеса в душата си и с мислите си? Защо 

оръжието на молитвата, което ви разкрих, все още не се е проявило със слава в тези времена? 

50 Поради липсата на подготовка, хора, поради липсата на единство, вие позволихте на 

хищната птица, на изкушението, което винаги ви дебне, да влезе във вас, за да ви раздели и 

отслаби: хитър ход на изкушението, което никога не ви е позволявало да се обедините. 

Макар че моето слово на любов винаги е било с вас, сърцето ви все още е склонно към зли 

шепоти, все още се оставяте да бъдете съблазнени от преструвките и лъжите на волите на 

мъдреците. Но бъдете бдителни, хора, бъдете бдителни, о, спиритуалисти, тринитарни мариански 

ученици, така че в тези времена на подготовка за вас ─ в тези времена на изпитание за 

човечеството, което в момента пие Чашата на страданието за пореден път ─ да можете да дадете 

доказателства за вашата сила ─ да хванете не много оръжия, а само един меч на светлината, и с 

него да разкъсате въжетата на изкушението, веригите на робството, да разрушите стените, да 

отворите вратите, за да освободите душите и да им позволите да се издигнат към светлината на 

Третата епоха. 

51 Можете да го направите, хора, чрез силата на мисълта, чрез молитва. Но то трябва да 

произтича от истинската любов, която ви вдъхвам в този момент. Обединете се, признайте се един 

друг, простете си, обичайте се, тогава ще преживеете чудеса по цялото земно кълбо и ще станете 

свидетели как това човечество, което се движи с бясна скорост към бездната, за която ви говоря, 

много скоро ще преживее падението, а също и "дотук и не по-нататък", което ще бъде 

отвращението, умората, изтощението на душата от омразата, материализма, чувствеността и 

удоволствията, така че да й протегнеш братската си ръка, да я докоснеш с любов и да я събудиш, за 

да й кажеш: 

52 "Ето, вече няма дворци на самочувствието. Владетелите са напуснали троновете си, алчните 

империи са изчезнали, а оръжията на войната вече не бълват смърт от устата си. Военните лидери и 

войниците са победени. Повдигнете лицето си и вижте на хоризонта светлината на нов ден, нова 

зора, която озарява нов живот." 

53 Сега приемам душата ти в нейната молитва. Искам да намеря благодарност в него и затова 

се разкривам в света още веднъж, за да излея Духа Си върху човечеството под различни форми. 

Бих могъл да го направя и без твоето посредничество, но чрез него ще покажа Своята милост. 

54 Така ви оставям в тази утрин на благодатта: извисени в любовта и милосърдието към 

вашите ближни ─ духовно извисени, за да почувствате благословията на вашия Отец във вашето 

същество. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 361 
1 Срещам ви в молитва и Духът Ми се установява с вас. Храня се с твоята любов, с твоята 

вяра. Опитах плодовете ви и те са ми приятни. Затова те благославям и ти давам мир. 

2 Душата ти е била изпитвана от Мен по различни начини. Но когато преживееш скръбен 

момент, се издигаш и Ме питаш дали съм те изоставил, и много скоро вече си с Мен. Наистина ви 

казвам, че не сте сами и че вашата вяра ви е помогнала да преодолеете трудностите и големите 

изпитания на това време. 

3 Вие, които изминахте дълги разстояния, за да Ме търсите, най-накрая Ме намерихте и 

когато чухте Моето Слово, съмненията ви се разсеяха и получихте ясен отговор на молбата си. 

Навсякъде чувахте молби и призиви за Моя Дух и дори да не Ме бяхте повикали, щях да дойда при 

вас, както обещах. Защото ви казах, че ще бъда до вас в изпитанията ви в тези дни на болка. 

4 Дадох ви чувствителност, за да усещате какво предстои, за да сте нащрек за всяко духовно 

проявление и да разпознавате идването на думите ми. 

5 Аз ви говоря със същата любов и мъдрост, с която съм говорил в минали времена, и 

потвърждавам думите Си от минали времена и доказвам, че пророчествата се сбъдват. 

6 В своето велико откровение Йоан видя как Моят Дух ще се разкрие в това време, как при 

разпечатването на Шестия печат Книгата на мъдростта ще освети душите. Той видя големите битки 

между хората и техните изпитания. Той видя книгата затворена и накрая отворена от Непорочния 

Агнец. Заедно с теб отворих страница след страница от тази книга за твоя дух. Той съдържа Закона, 

който ви дадох от началото на времето. 

7 Преценявайте работата ми, вниквайте в нея от началото до края. Припомнете си цялото 

минало и го съединете с това откровение, така че всичко да оживее в душата ви. Постановил съм 

закони и наредби за материалния живот на хората, дал съм указания за моралния и духовния 

живот. Поставих те в областите на духа и ти вдиша мира и блаженството на този дом, за да го 

опознаеш напълно и да постигнеш познание за моите закони. 

8 Живейте в името на висок идеал, уверете се, че душата ви възвръща смелостта и енергията 

си, за да изпълни своята мисия. Разпространявайте мир по пътя на живота си, приканвайте хората 

да се молят с молитвата, на която ви научих, за да могат отново да се почувстват достойни за своя 

Създател. Подхранвайте сърцата им, които са девствена земеделска земя, плодородна земя за моето 

учение. 

9 Следвайки моето учение, докато работите за благото на човечеството, душата ви ще 

укрепне, ще се радвате, но и ще страдате и ще разберете колко струват вярата и любовта. Затова не 

бива да позволявате да бъдете объркани в борбата от различните вероизповедания. Моето учение е 

над всяка религия и всяка секта. Донесете Моето Слово, което е Моят израз на любов, и не го 

използвайте като оръжие за борба с вашите ближни, защото то не обижда, не наранява, а е само 

живот за душата. 

10 Почистете съда отвътре и отвън, за да може да побере есенцията, която ви давам. Мисията 

ви е страхотна. За да победите, трябва да работите заедно. Смесете се с всички народи, слейте се с 

всички раси, носете моето послание за мир на всички. След това ще ви заведа в "долината", в която 

всички ще бъдете равни, в която човешката мизерия и човешкият егоизъм ще изчезнат, за да 

останете само духовни същества. 

11 Знам, че за известно време ще поправите раздора си. Но ще дойде ден, когато, уморени от 

слабостта си, ще се обедините, за да бъдете силни чрез единство и съгласие. 

12 Искам да си чист. Ето защо в момента се пречиствате с болка, за да върнете на душата 

нейната първоначална чистота и добродетел. Изпитанията, на които сте подложени сега, няма да ви 

накарат да умрете. Те само ще ви събудят от дълбокия ви сън, за да се стремите към 

усъвършенстване на душата си. 

13 Въпреки че все още не сте се доказали с делата си, ще дойде ден, когато смирението, 

постоянството, любовта и вярата на този народ ще бъдат похвалени с право. Когато разпознаят тези 

добродетели у вас, мнозина ще поискат да ви дадат име или титла, или да сложат корона на главата 
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ви. Но тогава ще си спомните за Исус и смирено ще се скриете. Както ви казах, вашето царство не е 

в този свят. 

14 Ако искаш да завладееш сърцата на хората, говори с истинност, с най-голяма истинност. 

Бъдете смирени сред най-смирените, за да намерите вяра в думите и делата си. 

15 Колко много ще се радва духът ми, когато види твоето дело да се появява изпод моралните 

и духовните развалини на човечеството. Вашата работа вече е започнала. Вижте болните, които са 

оздравели ─ невярващите, които са се родили за вярата ─ обновените грешници. Твоята работа е 

все още малка, но аз я смятам за добра и умножавам плодовете ѝ. 

16 Израел: Учителят е с вас, изпълнен с любов и милост. Неведнъж съм ви давал доказателства 

за Моята любов по пътя, който съм ви предначертал. 

17 Моето Божествено Слово говори на хората и това Слово ви е изпратено от Отца, за да 

познаете делото, което съм поверил в ръцете ви. 

18 Показвам ви Моите апостоли като пример за вас. Ето защо в този момент се вливам в 

душата ти, за да можеш да победиш тялото си. Докоснах твърдата скала, за да извира от нея 

кристално чиста вода. 

19 Не си мислете, че вече сте стигнали до края на изпълнението на мисията си, нито че след 

1950 г. ще продължа да говоря чрез човешкия орган за разбиране. Всичко, което ви казах, се сбъдна 

и ще се сбъдне, възлюбени хора. 

20 В Третото време душата ви е изпратена да се прероди, за да имате нова възможност да 

изпълните мисията си, като използвате присъствието на моя Божествен Дух в този момент. 

21 Аз съм с теб поради голямата Си любов и ти давам сила, защото не искам да те виждам 

слаб. 

22 Аз съм източникът на благодатта и любовта. Пийте, дайте живот на сърцето и душата си. 

Отстранете се от материализма, за да можете да разберете величието на мисията, която съм ви дал. 

23 Възлюбени хора: Когато сърцата ви са пълни с болка, елате при Мен, защото Аз ще 

превърна страданието ви в радост и ще ви укрепя духовно и физически, за да продължите по пътя, 

изпълнен с удовлетворение и надежда. 

24 Приемам множествата, които Ме търсят на тълпи, за да Ми съобщят за болката си. Аз ги 

чувам в тишина; те са множествата, които идват от различни секти и църкви на тези скромни места 

за срещи, за да чуят Моето слово, да приемат в душите и сърцата си Моето послание за мир и 

надежда. 

25 Когато стигнат до това дърво, те усещат прохладата на сянката му, която ги кара да си 

починат, и се радват, когато чуят пеенето на моите славеи. Тогава те усещат моето присъствие и 

сладостта на плодовете на това дърво. 

26 Писано е, че в тази Трета епоха ще дойда в Духа и като силна камбана ще призова 

човечеството, за да му дам утеха, хляб и духовна вода. Изградих моята Църква в сърцето и душата 

на моите деца. В тържествеността и тишината на тази църква ще почувствате моето присъствие, 

там ще получите това, което сте положили на сърцето ми във вашето размишление и молитва. В 

тази църква ще се почувствате озарени от светлината на Светия дух. 

27 В това време Аз подготвих дванадесетте племена на Моя избран народ, за да могат всички 

народи да получат светлината с тяхно посредничество, така че при звука на тръбата те да събудят 

заспалите и те, вдигайки поглед към небето, да Ме видят с очите на своя дух. 

28 Човечеството е дезориентирано, но Аз дойдох да го насоча чрез светлината на Светия Дух, 

за да разпознае Моето Слово по смисъла му. 

29 С течение на времето писанията, оставени от моите ученици, са били променени от хората и 

затова има разногласия между деноминациите. Но аз ще обясня всички свои учения, за да обединя 

човечеството в една светлина и в една воля. 

30 Скоро ще изтече 1950 г. Но ви оставих подробни указания, които да разкажете на новите 

поколения, за да намерят мир и живот за душата си. 

31 В твоите ръце поверявам книгата на Третия завет, за да можеш с нея да донесеш Благата 

вест на човечеството. 
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32 Сърцето ти вече предусеща носталгията по дома, която ще изпитваш, когато вече не Ме 

чуваш в тази форма. Затова ви казах: прилагайте Моето учение и не се подмамвайте от онези, 

които утре ще се издигнат и измамно ще твърдят, че Аз все още се проявявам чрез техните 

интелектуални органи. 

33 Вие сте свидетели, че всичко, което съм ви казал в Моето Слово, се е сбъднало, но трябва да 

живеете бдително, за да няма непокорство сред Моя народ. Ще почувствате болката на онези, 

които са слаби и които все още не са разбрали моето учение. Но вие ще им обяснявате Моята 

истина и ще ги напътствате чрез Моето Слово. Аз ще се изявя чрез онези, които са подготвени, и 

дори чрез "последните" ще се проявя като светлина и вдъхновение. 

34 Няма да оставя човечеството сираче, ще спася изгубените и ще поканя на трапезата си 

онези, които не са чули словото Ми под тази форма. 

Илия ще продължи да обединява множествата, за да им покажеш Книгата, която съдържа Моето 

Слово. С твоето посредничество ще събудя спящите души и ще премахна идолопоклонството от 

тях. Но ако не сте готови да говорите на човечеството, тогава камъните ще говорят и ще видите как 

най-невежите ще станат Мои истински ученици и ще говорят за Моята истина. 

35 Трябва да споделяте Благата вест с човечеството, без да изопачавате моето дело, да бъдете 

смирени като вашия Учител и да не се обличате с разкошни дрехи, за да привличате вниманието на 

ближните си. 

36 Утре не трябва да фалшифицирате моето учение, а да преподавате само това, което съм ви 

поверил. Дадох ви в изобилие Моето учение, за да можете да бъдете водачи и посланици сред 

човечеството. Когато вече не чувате словото Ми чрез гласоподавателя, ще си помагате и ще се 

обичате един друг, за да можете да разрешите проблемите, които възникват по пътя ви. 

37 Вие сте хората, които в момента обединявам, за да може човечеството да Ме познае чрез 

вашето посредничество. Аз съм върховната милост и ви нахраних с най-добрата храна. Голяма е 

борбата, която ще водиш. Затова ви говоря с любов, за да премахна от вас грешките, които 

приписвате на Моето дело, така че когато дойде времето, да бъдете светлината на света. 

38 Духовните войнства обкръжават душите ви, те са готови да се включат в битката, защото не 

сте сами в тази битка на световните възгледи. Моят духовен свят също ще бъде с вас. Тези духове 

ви вдъхновяват с мир и хармония, за да можете да се покажете пред човечеството. 

39 Голяма ще бъде вашата борба. Ще даваш пример за послушание и ще показваш в сърцето си 

закона на твоя Учител. Вие ще насърчавате хората, но моят Вселенски лъч вече няма да се 

проявява, нито моят духовен свят ще се проявява чрез вашия ум. Въпреки това Учителят ще ви 

даде своите наставления в по-висша форма и като Светия Дух, силата, благословията и милостта. 

40 Наближава краят на 1950 г., а спящото човечество не е усещало Мен. Но Аз ще ги събудя, за 

да Ме видят. 

41 Кога ще се проведат тези събития? Това време е близо. Скоро ще настъпи краят на Моето 

проявление чрез човешкия орган на разбиране. Чрез посредничеството на носителите на глас, 

които знаеха как да се подготвят в тези последни дни, ви дадох велики и ясни указания, любящи 

заповеди, за да ги изпълнявате, след като вече не чувате словото Ми в тази форма. 

42 Отворих пред теб книгата на Своята мъдрост и те наставлявам как да изпълниш мисията си, 

как да вървиш по Моя път. Показах ви опасностите и ви дадох силата да преодолеете 

препятствията и да разрушите бариерите. 

43 Преди да престана да ви говоря в тази форма, трябва да ви подготвя, за да можете утре да 

бъдете учителите, които ще предават Моите наставления на новите ученици. 

44 Ако се чувствате лишени от това наставление, не Ме обвинявайте за това, защото Аз съм ви 

дал в изобилие Моето Слово, хляба на вечния живот за вашата душа. 

45 Аз ви дадох моето учение по съвършен начин. Но ако добавиш към него нещо, което не му 

принадлежи, съвестта ти ще ти каже какво трябва да премахнеш, за да може утре човечеството да 

получи само моето съвършено учение. 

46 Кажете на човечеството, че Аз, Всемогъщият Бог, винаги съм бил с вас. Нищо не ти е 

липсвало, защото Аз изпълних душата ти с благодат и сила на всеки етап от развитието ти. 
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47 Хора, вие сте дали обет да Ме обичате в присъствието на Моята Божествена светлина. Но 

вашият материализъм винаги е бил пречка за изпълнението на мандата на Духа, защото не 

познавате себе си, нито знаете каква е целта и идеалите ви. Но Моята милост ви е обединила в 

препятствието, за да почувствате огъня на Моята любов и да познаете мира на Светия Ми Дух. 

48 Аз съм Даващият, имам да ти дам повече, отколкото можеш да поискаш от Мен. Познавам 

нуждите на тялото, познавам душата и знам вашите изпитания и скърби. 

49 Лука, Марк, Йоан и Матей бяха избрани по Моята воля. На всяка душа дадох мисия, 

отговорност и те разпространиха моето учение с постоянство, решителност и любов, създавайки 

Завета на Втората епоха. И подобно на тях, днес аз събуждам душата ви, за да може тя да разпознае 

времето, да почувства и разбере клетвата, която е дала пред моята Божественост, и да започне да 

изпълнява своята мисия. 

50 Исус свидетелства за Божествената сила, защото в Него беше самият Бог, който се показа на 

земята, за да Го познае светът. Самият Отец се е предал на хората в слово, в любов, в истина и в 

светлина. 

51 Това, което е записано в Книгата на златните спомени, ще се сбъдне и ще се сбъдне. С 

течение на времето всичко ще се сбъдне. 

52 Израел: Аз не ви говорих само през това време. Но душата ти е била вързана и не е 

използвала това, което й дадох в Първия път, във Втория път и днес в Третия път. Но какво 

очаквате от Господ в този момент? Какво е вашето решение и какво е вашето желание? 

В момента ви говоря, като изливам Божественото Си Слово. Но Аз няма да ви дам повече време 

да Ме последвате в проявяването на Себе Си чрез Гласоносеца и ако душата се съпротивлява, а 

тялото отказва да се подчини на Моите заповеди, ще трябва дълго да Ми отговаряте. Защото като 

съдия ще те призова и ще ти дам да разбереш какво е написано в книгата на твоята съдба. 

Щом душата застане пред върховния съдия, тя ще признае прегрешението си и, изпълнена със 

скръб, ще Ме помоли за друго време за поправяне, за друго прераждане. 

53 Говорих не само на душата ви, но и на тялото ви. Дадох й допълнителен живот, сила и 

милост, за да може душата да изпълни своята мисия. 

54 С любов излях Божественото си Слово, дарих ви с всичко, което Моят Дух и най-любящото 

сърце на Отеца бяха замислили за вас. Ти си най-ценното от моята Божественост. 

55 Вие сте в края на моето провъзгласяване чрез органа на ума на носителя на гласа. Но ако 

вече не слушате Моето учение, Аз ще продължа да ви напътствам, защото не бих бил вече Отец, 

ако ви изоставя в пустинята без хляб и вода. 

56 Подгответе се с Моите наставления, изучавайте това, което съм дал на сърцето ви в Моето 

Слово. 

57 Подгответе мозъка си да приеме вибрациите на моята светлина. Разгърнете дарбите си, за да 

можете да спрете природните сили, защото човечеството ще бъде сполетяно от големи катастрофи. 

58 Моето най-любящо бащинско сърце се отваря, за да може и последният човек да почувства 

в душата си топлината на моята Божествена любов. Аз съм отворена книга, Истината и Законът. 

59 Аз дадох на човечеството моето учение за духа, учението за любовта и учението за 

хармонията. Не само през това време ви дадох Моето учение. От първия миг, в който Божественият 

ми Дух даде на душата ви земята, Аз съм й говорил чрез моите избраници и никога не съм ви водил 

към тъмнина, фанатизъм или идолопоклонство. Защото тези дела не са приятни в Моите очи, 

защото отдалечават душата ти от светлината, от Моята любов, правят я вяла, удължават времето на 

спасението й и й причиняват голяма болка. 

60 Какво да направя, за да Ме разпознаят хората, да Ме разберат и сърцата им да Ме 

почувстват? Какво да направим, за да може душата да скъса веригата, която я обвързва с 

материализма? Да й дадем още един път и да отправим призив към душите на Избрания народ на 

Израел да се поставят като добри войници и работници начело на човечеството, за да бъдат негови 

водачи в битката, която наближава. 

61 Божественият Учител слиза, за да се изяви чрез човешкия мозък, но потърсете Ме в дъното 

на сърцето си, там съм Аз. 
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62 Потопете се в дълбока медитация, хора. Затворете очи и се опитайте да видите с духовния 

си поглед множеството хора, които ще се приближат към вас в желанието си да получат 

свидетелство, което да им говори за моето присъствие. 

63 Помнете, че трябва да ги очаквате със сърце, изпълнено с милост. Защото ще дойдат онези, 

които гладуват и жадуват за любов, както и вие дойдохте в желанието си Аз да утоля жаждата ви. 

64 Не се осмелявайте да извършвате велики дела, без да сте подготвени. Стремете се да 

постигнете по-голяма духовност, защото тогава една дума, една молитва или едно дело на любовта 

ще могат да извършат по-големи чудеса от тези, които може би сте искали да извършите в суетата 

си. 

65 Милост и пак милост е това, което съм предизвикал във вас. Милосърдието е чувството, 

което най-много оживих с Моето учение. Защото милосърдието е израз на любов и мъдрост. 

Истина ви казвам, че ако се подготвите да приемете с милосърдие вашите ближни, които тепърва 

ще дойдат, ще ги приемете с най-добрия прием, с най-красноречивото свидетелство, което можете 

да дадете за Моята истина. Малцина ще устоят на това доказателство за любов. 

Но ако искате да ги накарате да разберат посланието ми с други средства, ще трябва да се 

потрудите много, защото светът се е наситил на думи, учения и философии. Това, за което светът 

жадува страшно и до смърт, е любовта. Затова ви повтарям, че едно дело на милосърдие, дори да е 

малко, но искрено, почувствано и истинско, ще бъде по-силно от хиляди проповеди или беседи с 

красиви думи без съдържание и истина, каквито народите по света чуват ден след ден, без тези 

думи да бъдат приложени. 

66 Подгответе се още по-добре за това, което ще кажете, въпреки че владеенето на езика ще ви 

помогне, а Писанията ще ви послужат и като опора или подкрепа за паметта ви. Но не забравяйте, 

че онова, което душата ви осъзнава, което извира от дълбините на същността ви, ще бъде най-

плодотворното от семената ви ─ онова, чрез което ще направите най-големи услуги на ближните си 

и чрез което същевременно ще получите най-голямо щастие, когато дойде време да получите 

наградата си. 

67 Възлюбени хора, елате при Мен, съединете мисълта със съвестта, за да почувствате Моя 

мир. 

68 Това, което ви давам в Моето Слово, утре ще бъде вашата защита, вашият меч и щит, а 

когато се обедините в духовността, различните религиозни общности ще дойдат при вас, за да се 

обичате един друг. 

69 В Словото Си съм ви казал, че времето на Моето проявление чрез човешката способност за 

разбиране скоро ще приключи. Но вие ще продължите да приемате звука на моя божествен глас в 

най-дълбоката част на вашето същество. 

70 Когато се появи светлината на този нов ден, вие забелязахте призива на силната камбана да 

се чуе сред човечеството. Вие бяхте слепци, които видяха блясъка на тази светлина и които се 

почувстваха доведени до този път от моята милост. 

71 Вие сте Моите ученици, предшественици на множествата, които ще дойдат при Мен утре, 

които ще носят това послание за мир, живот, любов и светлина като пратеници. С примерите си ще 

засвидетелствате истината, която проповядвате. 

72 Изпитанията и паденията, които си преживял, ще бъдат светлината на опита ти, за да можеш 

утре да вървиш по Моя път с правда. 

73 Аз ви разкрих причината за всяко събитие и всяко болезнено изпитание сред човечеството ─ 

причината, поради която в това време на най-голяма поквара ви просветих със светлината на 

Светия Дух и обединих дванадесетте племена на Моя избран народ Израел. 

74 Точно както дойдохте в Ханаанската земя през Първата епоха, така искам и днес да 

тръгнете по пътя към истинската Обетована земя. Вече сте започнали да правите първите стъпки 

към планината, на чийто връх се намира великият град, който ви очаква. 

75 Утре няма да се почувствате сираци, защото Аз и моят духовен свят ще се застъпим за вас, 

за да можете да изпълните мисията си да разказвате на човечеството страница по страница книгата 

на моите наставления. 
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76 Работата ви няма да приключи през 1950 г., но много от вас ще се отклонят от пътя. Но 

добре за онези, които остават твърди, защото те ще бъдат като стълбове на храма Ми. 

77 Питате се: "Ще си отиде ли "Словото" на Отца и няма ли да чувстваме повече тази любов? 

Ще си отиде ли Учителят и няма ли да чуваме повече онова Слово, което е било радост за душата 

ни и нейно насърчение?": Не, народе мой, Отец не си отива, Учителят ще продължи мисията си на 

Светлина. Днес вие Ме чухте чрез един или друг орган на ума. Но утре подготовката ви няма да 

бъде ограничена, защото всички вие ще можете да общувате с Мен от дух на дух. И чрез всеки, 

който е подготвен, ще изливам вдъхновението Си. Тогава ще познаете истинския възторг, тогава 

проявлението на Учителя няма да има граници. По същия начин ще имате проявления на духовете 

от високото духовно ниво. 

78 Ти ще се молиш в мълчание, а Аз ще приема предложението ти и ще ти отговоря, като те 

украся с Моята благословия. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 362 
1 Учителят, в безкрайната си милост, ви приема, за да чуете словото му. 

2 Отец ти казва: Разберете духовно това, което ви поверявам, за да се подготвите да 

разпространите това послание сред човечеството. Защото скоро ще дойде време, когато вече няма 

да чувате наставленията ми чрез гласоподавател. Аз ви го съобщих, а думата ми е царска и трябва 

да се сбъдне. 

3 От 1866 г. насам Аз подготвям човешкия ум, за да предаде Моето Слово, и това проявление 

сега е към своя край. 

4 Работата ми не е нова. Вие вече сте в Третото време, в което човечеството се развива. 

5 Объркаха ли ви думите Ми, възлюбени хора? Запознах се с вас по различни начини: Едни са 

фанатици, други - идолопоклонници, които приписват съдбата на хората на звездите, а трети 

отричат Моето присъствие в този момент и затова ви срещнах слаби. Дойдох духовно в тази Трета 

епоха, за да ви подхранвам със Словото Си. 

6 В три пъти ви учех, но в този Трети път някои отрекоха истинността на Моето Троично-

Мариинско духовно дело и отново изпаднаха в идолопоклонство и объркване, мислейки да 

изпълнят Моята воля. 

7 Още в Първото време Моето дело започна да се проявява, като ви накара да разпознаете 

единствения истински Бог. 

8 В сегашното време Аз подготвих нетренирани мозъци, чрез които ви предадох Словото Си. 

Защото винаги съм се стремял към простота. 

9 По същия начин обучавах интелекта на Мойсей, един прост човек, изпълнен с добродетели 

и велик дух. Чрез него дадох Закона на Моя народ Израил и го водих през пустинята четиридесет 

години, за да го доведа до Обетованата земя. 

10 Във Второто време "Словото" на Йехова стана човек, както бяха видели пророците. Но 

преди това Илия идва, за да проправи пътя му. 

11 Сега се намирате в Третото време, времето на Светия Дух. От 1866 г. насам подготвям 

човешкия орган за разбиране, за да служи като подножие на Моя Божествен лъч, и оттогава ви 

говоря чрез мъже и жени. 

12 Това е епохата, в която душата трябва с любов да навежда тялото, а тялото да се подчинява 

на заповедите на душата. 

13 Душата ще преминава от едно стъпало на стълбата към следващото и така ще изпълни 

мисията си, която не е могла да изпълни в земното тяло. 

14 Къде има измама? Къде Моята работа е била превърната в бизнес, къде Моето Слово, 

дадено по всяко време, е било тълкувано погрешно? Винаги съм те молил за моя храм в душата ти. 

Но вашето объркване е голямо, когато вместо това сте построили църкви от гранит и сте ги 

украсили с каменни орнаменти и изображения, направени от човешки ръце. 

15 Човечеството: Открих, че сте станали идолопоклонници, търсейки Моя Дух в ограничени 

фигури. Не си ли спомняте, че във Втората епоха ви заведох на бреговете на реките, за да ви дам 

наставленията Си? Дали ви научих на идолопоклонство през това време? Не. 

Сега, през това време, търся храма в сърцето ви ─ храм, който няма да бъде разрушен от 

стихиите, защото моето дело, което ще направите известно, ще бъде толкова ясно и чисто, колкото 

и моето учение. По този начин фанатизмът и идолопоклонничеството ще бъдат унищожени. 

16 Искам да видя храма на сърцето ти винаги подготвен, за да мога да живея в него. Не го 

украсявайте с полски цветя, а с добрите дела на сърцето си, с молитва. В този храм искам да видя 

факел, чиято светлина никога не угасва: вярата. По този начин, когато стихията се развихри, вие ще 

бъдете спасителната лодка за вашите ближни. 

17 Елате при Мен, възлюбени люде, за да бъде във вас манната на Моето слово. Нека 

същността му бъде живот в душата ви. Дойдох в този момент, за да ви дам отново Моя Закон, 

Моята Истина и Моята Любов. 

18 Помислете за човечеството, което е в беда заради греховете си. Трябва да се заемете да му 

помогнете, като му дадете моето учение, за да може да се издигне в молитва. 
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19 Израел: Времето на битката за вас вече е настъпило и не е далеч моментът, когато 

човечеството ще изпие много горчива чаша. Тогава ще се издигнете в молитва и ще почувствате 

голямата болка на вашите ближни. Но разберете, че от любов към вас и към цялото човечество ви 

показах пътя за изпълнение на мисията, като пролях кръвта Си до последната капка, и чрез това 

дойдох да подготвя света с Моето слово - чрез вас самите. 

20 Аз съм Утешителят на страдащите, Аз съм любящият Отец, който те насърчава в твоите 

пътища. Народите се оплакват, те се нуждаят от Моето слово, търсят Ме и не знаят как да Ме 

намерят. Те са блъскани от вихрушките и в моретата на своето нечестие намират смъртта си. Но ти, 

народе, ще се изправиш като смел войник, за да може човечеството да бъде с Мен в този момент. 

21 Израел, Аз те подготвям със силата Си. Опирай се на Моя закон, покай се, за да може светът 

на греха да бъде в краката ти. 

22 Моето Слово ви дава светлината на истината. 

23 Не искам да виждам тази земя покрита с трупове. Искам човечеството да възкръсне от гроба 

като нов Лазар, а ти да помогнеш на същото със силата, която съм ти дал, за да намериш вечен 

живот. 

24 Хора, какво ви липсваше, за да се заемете да изпълните волята ми? Станете с кръста да 

изпълните дълга си. Блажен е онзи, който изпълнява дълга си, защото Аз ще му дам всичко, което 

съм обещал, и тогава, когато дойдете в Моето Царство, ще ви кажа: "Бъдете добре дошли, 

възлюбени хора, подгответе сърцето си като отворена книга, за да можете да напишете в него 

Моите Божествени наставления." 

25 Аз съм сред вас, защото имате нужда от моята светлина. В тази Трета епоха вие все още не 

сте одухотворили сърцата си, но Аз съм дошъл да ви подготвя с любов. 

26 Аз ви давам утеха и ви изпитах, за да разберете дали сте използвали словото Ми. Изпълнете 

моя закон и ще намерите истинско щастие. Но винаги, когато не сте се подчинявали, сте изпитвали 

само болка. 

27 Мнозина Ме разпознаха, чуха гласа Ми и се издигнаха към Мен. Светът, уморен от своя 

материализъм, също търси своя Отец. Вие обаче сте Моите избраници, които подхранвам със 

словото Си, за да можете да призовавате ближните си да приемат светлината, която съм ви дал. 

28 Аз ви подготвих, защото искам да вършите дела на истинска любов като Мен. 

29 Хората са объркани, те изпразват чашата на страданието и не знаят какво съм им дал в 

Моето дело с толкова много любов. Те са се поддали на изкушението в сърцата си и са позволили 

на плевелите да се разраснат, въпреки че това не е Моята воля. 

30 В Третата епоха използвах хора с добра воля. В някои от тях открих добра воля, в други - 

вдъхновение, а в трети - послушание и следване на Моите учения. 

31 Но истина ви казвам, че изкушението търси Моя народ, за да го лиши от Моята благодат и 

Моята светлина. Голяма е борбата на Учителя, но Аз обсипвам с милост избрания от Мен народ, 

защото виждам разкъсана бялата дреха, която му дадох. 

32 Всичко, което липсваше на душата ти, ти го дадох. Дадох ви Моето слово, за да 

одухотворите сърцето си. 

33 Подгответе се, хора мои, светът се нуждае от вас. Осъзнайте как разпалва своите войни, как 

изкушението го е засегнало и как поради това хората не могат да се изправят. Но в момента 

просвещавам човечеството, за да получи Моя мир. 

34 Моето царство се състои от мир и любов. От вас, хора мои, изисквам малко добра воля, 

твърдо решение и безкрайно желание да служите на човечеството. Искам да почувствате болката 

им в дълбините на същността си, да се смилите над онези, които не са чули словото ми и се борят 

само със страданията си. Осъзнайте, деца мои, че викът на болката се чува навсякъде, че 

човечеството е разтърсено, че виновникът се пречиства. 

35 Увеличавайте семената на любовта сред ближните си, използвайте дарбите си, за да могат 

те да постигнат своето спасение. Защото вие сте тези, които са упълномощени да го направят, 

защото Аз съм дал в ръцете ви ключа, за да отворите вратите на моите нови откровения за 

човечеството. 
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36 Когато изпълниш мисията си, ще получа умноженото ти семе. Ти си светилото, което ще 

освети мрака на народите. 

37 Разберете, че това, което съм ви дал, е вечно, защото съм го вложил в душата ви. Положих 

делото Си във вашите ръце, за да работите за спасението на човечеството. Аз ви дадох Закона, по 

който ще се управляват народите. Но не се заблуждавайте по пътя. Когато си сътрудничите с Отца 

в тази духовна работа, не извършвайте обреди и не подхранвайте идолопоклонство. Изследвайте 

Моите божествени напътствия, разберете Моята божествена цел, която ви давам чрез вдъхновение, 

докато се съединявам с душата ви. 

38 Аз ви изпратих на този свят, вие сте мои служители. Някои от тях са въплътени, а други са в 

духа; и те са се изявили с помощта на подготвените мозъци. Те са дошли за обезщетение. Любовта 

съществува в тези Мои служители, защото те произлизат от Мен. Те са просветени, защото Аз ги 

залях с Божествената Си светлина и я дарих на всички тях. Но в своето смирение те ще бъдат 

слуги, а не господари на човечеството. 

39 Илия дойде на света като предвестник на Моето идване през Втората епоха. Той беше 

пророкът на истината, когото изпратих, защото човечеството беше водено от лъжливи ученици и 

беше необходимо всички да се върнат на преградата, защото всички трябва да достигнат Небесното 

царство. 

40 В Третия път изпратих отново Илия, но в дух, за да се изяви чрез Роке Рохас, така че след 

това човекът да получи моето проявление чрез носителите на глас. 

41 Почувствайте страданието на човечеството, че не е открило спасителната лодка, че не е 

успяло да види светлината на новата зора. 

42 В изпълнение на пророчествата от минали времена Аз дойдох в духа на тази Трета епоха и 

се изявих чрез човешката способност за разбиране. Моят Дух просветлява човечеството от 

"облака". 

43 Аз съм Истината и идвам да подготвя сърцата, за да познаят Моя път и да разберат, че не 

съм изоставил света. 

44 Аз съм с вас като отворена книга. В момента ви давам същите инструкции, които душата ви 

е получавала в предишните времена. Но сега вие сте еволюирали и затова Моето Божествено Слово 

се е изявило чрез човешкия ум. 

45 Изпращам своя Вселенски лъч, за да научи душата ви, да я събуди и да я накара да осъзнае в 

какво се състои нейното поправяне и как трябва да се заеме с изпълнението на мисията си. Защото 

времето е минало твърде бързо за нея и в различните си прераждания тя не е знаела как да постигне 

необходимата еволюция. 

46 Не знаеш как да контролираш тялото си, за да го направиш доброволно и послушно на Моя 

закон. Защото сте се чувствали слаби и сте изпадали в изкушение, защото не сте се укрепили със 

същността на Моето Божествено Слово. 

47 Въпреки че Аз съм Съдията и Всемогъщият, не съм те изоставил, нито съм те осъдил, макар 

че си Ме нарушил и си нарушил Моя закон. 

48 Отново ви разказах как трябва да стигнете до съвършения път, който съм ви очертал, за да 

намерите живота на Духа. 

49 Всички вие дойдохте тук в този момент, за да изпълните мисията, която ви възложих. Но 

като те видях заспал, говорих ти и те призовах да отговаряш, защото не послуша гласа на съвестта 

си. 

50 Излях върху вас Божественото Си Слово като кристално чиста вода. Положих любовта Си и 

същността на Словото Си в сърцата ви като съвършено и уникално наставление. Но какъв беше 

примерът, който дадохте на своите ближни? 

51 Заради липсата на подготовка светът не е осъзнал величието на делото, което съм поверил в 

ръцете ви. 

Хората не са усетили в сърцата си мира на моя Божествен дух, те са разделени и подхранват 

различни идеали, търсят нови божества и нови закони, за да се нарекат представители на Бога в 

този свят. 
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52 Говорих ти справедливо, за да можеш да разпознаеш грешките си и да бъдеш пример за 

другите. Защото вие сте децата на светлината, аромата и солта на света, признати за народа на 

духовния Израел. 

53 Аз съм вашият Учител и ви изпращам своята светлина, за да премахна от вас всяка тъмнина, 

да ви превърна в добри ученици, които следват моите учения и обръщат своите ближни. 

54 Говорил съм ви за апостолите, които Моята Милост избра през Втората епоха. Аз им дадох 

доказателство, за да повярват в Мен и да Ме последват. Когато разбраха, че наистина са с Учителя, 

те коленичиха и предложиха да Ме последват, за да станат Мои ученици, проповедници на Моя 

закон, на Моето дело. 

55 Техните сърца бяха също толкова крехки, колкото и вашите. Беше необходимо Учителят да 

запечатва сричка след сричка в сърцата им, за да ги превърне в добри ученици. 

След като получиха Моите учения и всички доказателства за любов, които им дадох, Моята 

воля беше да ги изпратя, за да разкажат за това, което са чули от Мен. 

56 Но преди Учителят да си тръгне, беше необходимо да изпита сърцата им. Затова ги 

изпратих по различни начини, за да видя тяхната увереност, смелост и убеденост в Моята истина. 

Но когато остават без присъствието на Учителя, те се чувстват като малки деца, смелостта им 

намалява, волята им отслабва. Все още имаше малко издигане и доверие в себе си. Затова те 

изпитват горчивина и проливат сълзи. Но Учителят ги събра отново, за да им вдъхне увереност и 

любов. 

57 Когато дойдох на този свят, не се вдъхновявах от никакви човешки идеали, нито приемах 

учения от някоя религия или наука. Самият Аз бях Знание, Съвършенство, Самият Бог, който стана 

човек в този свят, за да изпълни вярно Мойсеевия закон, който е бил погрешно разбран. 

58 Когато тълпата се събираше, за да чуе учението на Исус, моите апостоли насочваха 

вниманието си към нея и благоговейно слушаха словото ми. Достатъчно е било едно изречение и те 

вече са разпознали безкрайната милост на "Божественото слово". Достатъчна беше една дума и те 

създадоха книга с огромна мъдрост и познания за учението, което разпространявах. Защото Аз им 

дадох съвършени наставления, за да могат Моите избраници да се изправят пред човечеството и да 

го поведат по пътя на любовта, мира и разбирателството. 

59 Никога не съм ви изоставял, винаги съм се застъпвал за вас, за цялото човечество, и съм 

давал на всекиго това, което му липсва, за да може душата ви да укрепне и сама да разкъса 

връзките, които я свързват с материализирането. 

60 Отново дойдох, този път в Духа като Сила и Любов над това човечество, тъй като то се е 

заблудило и хората са отправили призив за война ─ сега, когато силите на природата са отприщени, 

изпитания и болести поразяват земите, а домовете са покрити с траур ─ сега, когато сърцата 

ридаят, а измъчените тела вървят по пътя си без посока, без да намерят ръка, която милостиво да 

им предложи хляб, подкрепа и помощ. 

61 Любящият Отец не може да изостави човечеството в неговата несигурност, в неговите мъки 

или изпитания. Пророчествата, които ви дадох, сега се сбъдват. 

62 Отстранете се от материализирането, за да можете да изпълните Божествения и Духовен 

закон, който ви дадох. Тя е съвършена, чиста и изпълнена със светлина, за да можете да откриете 

живота, милосърдието и да знаете как да се ориентирате по пътя на любовта, разбирането и морала. 

63 Сърцето ви не се е преклонило пред Моята любов, тъмнината и неразбирането ви не са ви 

позволили да откриете смисъла на Моите учения в съвършената светлина, която изливам в душите 

ви, а слухът ви не Ме е чул. Искате ли Исус да слезе и да стане човек, за да Го почувствате до себе 

си и да докоснете с ръка раната Му, дрехите Му? Не, това време вече е минало. 

64 Възлюбени ученици, истина ви казвам, че в момента изливам върху вас Светия Си Дух и 

същността на Моето Слово в сърцето ви. 

65 Като Отец приемам всеки, който чува Словото Ми, и всеки, който е готов да тръгне по 

всички пътища, които Моята воля му посочва. 

66 Идвам в този момент, за да почувствате отново вярата, доверието и топлината на Моята 

любов ─ за да можете да живеете с Мен за вечността, за да се освежите и да четете Моите 

откровения и учения като в отворена книга. 
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67 Моят Божествен Дух е като блестяща звезда пред душата ви в този момент. Давам ви Моята 

светлина и Моята любов, за да можете винаги да имате доверие на вашия Отец и Създател. Защото 

е дошло времето, когато искам да ви видя с оборудване в душата ви. Не искам повече да казвате, че 

вашият Отец си е отишъл от вас. Не, деца Мои, вие не сте сами. 

68 Не искам да те виждам на път със скръб в душата ти, защото светлината на пладне озарява 

сърцето ти. 

69 В този момент ви давам това, което съм запазил за вас в съкровищницата Си. За тази цел е 

необходимо да Ме потърсиш в най-съкровените кътчета на сърцето си. Необходимо е да 

изпълнявате Божествения Ми закон, за да не грешите и да не внасяте смут сред ближните си, а да 

разбирате и вниквате в Моите учения и да бъдете Мои истински ученици, които ги следват. Така 

никога повече няма да има слепота в духовните ви очи и ушите ви ще бъдат подготвени да чуят 

гласа ми, така че наистина да почувствате, че Учителят, Спасителят на света, се заселва в сърцето 

ви и се изявява оттам. По този начин ще свидетелствате пред хората. 

70 За да се пречисти този свят, е необходимо да одухотворите живота си, да бъдете живо 

светилище, да се отвърнете от това, което не ви подхожда, и да пречистите душата си от проказата 

и мръсотията. 

71 Без да знаеш за какво си дошъл и защо Отец те е призовал, ти дойде, а Аз те приех и с 

любов те подготвих. Ако болката те е сполетяла за кратко време, Аз те утеших след това и ти дадох 

живот, като те насърчих с Моята милост, за да се покаеш за лошите дела. Защото Аз наистина 

искам да се представите пред Мен чисти и пречистени. 

72 Ако не беше така, нямаше да седнете на трапезата ми в това Трето време, нямаше да се 

съгласите да се възползвате от водата, която ви пречиства, и щяхте да се заблуждавате. Но гласът 

на Отец прозвуча в сърцето ти и възвърна чувствителността ти, така че ти беше в състояние да се 

явиш пред своя Господ. 

73 Аз ще ви въоръжа и укрепя, когато вярата ви заплашва да угасне. Аз съм този, който го 

запали, за да го подхранваш, защото не искам да угасва. Искам да се изчистите от петната чрез 

подготовката си. Защото вие наистина сте избрани и искам един ден да освободите събратята си от 

мрака. За тази цел трябва да опознаеш своя Бог от дълбините на сърцето си и да разпространиш 

знанието за Моето учение по целия свят, като запалиш факел във всяко сърце. Това е службата, 

която вашият Бог и Господ очаква от вас и която човечеството също очаква. 

74 Научих ви да издигате душата си и да я обединявате с Божествения дух. Аз изисквам от вас 

обновление и ви казвам: вашият Отец е пълен с любов и милост, а Аз се разкривам в пълнотата на 

Моето творение. Научих те как да предаваш любовта Ми, освободих те и вече не си в робство, 

защото изгорих всичко нечисто в теб и този огън пречисти делата и мислите ти. Разруших 

връзките, които ви свързваха с този свят. 

75 Вие се заблудихте ─ по пътища, които ви доведоха до смърт. Затова Моето Слово ви 

наставлява като глас, който ви поправя и събужда от дълбокия ви сън. Припомних ви това, което 

бяхте забравили. Аз те облагородих и превърнах сърцето ти в светилище. 

76 Това е Моята битка, за да ви спася, за да сваля превръзките, които покриваха очите ви, за да 

ви науча да Ме разпознавате в Моята истина. От париите, които бяхте преди, ви превърнах в деца 

на светлината, в избрани деца, които носят най-хубавите дрехи още докато са въплътени. Моята 

воля беше да осъзнаете Моето присъствие, за да се подготвите и да живеете в Моето царство. 

Аз пожелах вие първи да Ме видите духовно и да Ме почувствате, за да можете да 

свидетелствате за това на вашите ближни. Кажете им, че е дошъл часът да се подготвят, за да могат 

невярващите да повярват. Кажете на хората, че Моето Царство присъства в душите им. Чукайте по 

сърцата от врата на врата, за да събудите онези, които спят, защото смъртта е взела връх сред тях. 

77 Мъжете отприщват войни, за да защитят мимолетните си тронове и владения. Идете и им 

кажете, че Князът на мира е дошъл да се бори срещу злото. Но тази битка е с оръжията на любовта 

и светлината. Защото съм чувал въздишките и плача на вдовиците, риданията на сираците, виждал 

съм безпокойството и враждебността на хората. 
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78 Отидете при тях и им кажете, че живият Бог е дошъл, че нямат нужда от идоли, направени 

от собствените им ръце, нито от материални храмове ─ че Богът на любовта, светлината и мира 

призовава всички свои деца да се обновят и да се вслушат в гласа на съвестта. 

79 Казвам ви: Добре дошъл да бъдеш "Блудният син". Много сте плакали, защото сте се 

сблъсквали с нечестието и сте се отдалечавали от Моята вечна милост. Виждали сте само бездни, 

пустини. Но сега вижте изворите на жива вода, които утоляват жаждата ви завинаги. Вижте 

дървото на живота, което ви дава плод и сянка под листата си. Предлагам ви подслон и храна и ще 

премахна материализма ви от миналите времена. 

80 Поверявам ви Евангелието, за да го проповядвате, така че човечеството да Ме познае и да се 

възвиси в желанието си за Моята любов. Кажете на ближните си, че ги очаквам с отворени обятия 

като Отец, изпълнен с любов. Кажете им, че сега е дошло времето за тяхното духовно единение ─ 

за премахване на границите и за премахване на отчуждението помежду им. Защото за Мен всички 

вие сте Мои деца и Аз ви обичам еднакво. Носете им тези послания, отидете при тях като Мои 

представители и Ме вземете за пример по пътя си, за да бъдат думите ви пълни с насърчение, утеха 

и живот. 

81 Борете се по пътя на живота си и победете мрака на света. Премахнете идолопоклонството 

от сърцата; подгответе пътя, за да дойдат всички при Мен. Където и да призовеш, не ти, а Аз ще 

чуя гласа Му и където и да отидеш, там ще бъда Аз. 

82 Отец ти казва: Пригответе се, защото Аз ще живея в сърцата ви. Ако сте достойни за това и 

душите ви са силни, не вие ще дарите човечеството, а аз с безкрайна любов. 

83 Разберете, че ще се възползвам от вас. Трябва да се подготвите да свидетелствате за Мен и 

да покажете на човечеството стандарта на мира и закона като пристанище за спасение на 

корабокрушенците. Говорете, без да се страхувате от теориите, от фалшивите учения за 

одухотворяване. Кажете им, че Отец не желае гибелта на човечеството, че Той желае спасението на 

всички Свои деца. 

84 Кажи, че и ти си дошъл при Мен без нищо добро, че си бил глух и сляп за истината. Кажи, 

че утвърденият грешник, който е изгубил вяра, ще може да се спаси, че ще знам как да очистя и 

пречистя душата му. Затова не се страхувайте да се спуснете в бездната, за да спасите своите 

ближни. Изкачвайте планините и дарявайте и там. Но бъдете смирени по сърце, кротки и 

добродетелни. Като ваш водач ще ви дам светлината на Светия Дух, която се излива в цялата 

вселена. 

85 Ако лъжливите тълкувания на вашите ближни се противопоставят на вашето ходене, кажете 

им, че здравите хора нямат нужда от лекар. Гледайте и се молете, издигнете се духовно към Мен. 

Защото ще съборя Вавилонската кула, ще разруша идолите, ще объркам учените, ще покажа 

светлината Си, ще премахна слепотата от хората и ще изкореня враждите и злите намерения. Ще 

накарам мъртвите да възкръснат, онези, които са смятали, че са велики, да видят своята нищожност 

и ще накарам горделивите да се преклонят пред Мен. 

86 Аз търся спасението на душата и в това време на голяма борба трябва да говорите на онези, 

които искат да Ме разпънат наново. 

87 Отец ти казва: Ако Ме обичате, изпълнявайте закона Ми, работете върху себе си. Ако се 

чувстваш слаб или ти липсва нещо, помоли Отца, защото Аз ще те чуя. Но искайте това, което е 

правилно, и Аз ще ви изпълня с Моята благодат. 

88 Ако се подготвите, Аз ще направя от вас Мои апостоли, които да разкриват Моята любов. 

Но не се хвалете и не правете гигантски крачки, за да не се заблудите. Когато настъпи времето, 

Илия ще ви снабди със светлината на Светия Дух. 

89 Даровете, които ви дадох, не ги взимам обратно, нито ги променям. Те ще останат в душата 

ви завинаги, а когато стигнете до върха на планината, ще видите плодовете на своята борба. 

90 Ръководете се от моите най-съвършени напътствия, носете мир и спокойствие в сърцата си, 

за да можете да ги давате на другите. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 363 
1 Възлюбени ученици, чуйте словото, което ще ви направи силни. Убедете се в истинността 

на моето дело, за да го практикувате и да го показвате на ближните си с примера си. 

2 Когато човекът се обнови, когато Моята истина възтържествува в него и духовните му 

способности победят светските му страсти, тогава той ще е разбрал Моето дело. 

3 Голям е трудът на моите работници и пътят, който трябва да изминат, е много дълъг. 

Работата Му е започнала и семето е посято. Но с течение на времето ще дойдат други работници, за 

да съберат плодовете и да посеят семената отново. Вашата задача, народе мой, е да направите така, 

че делото ми да бъде признато в този момент и човечеството да получи благодатта на моята 

безкрайна мъдрост, тъй като никога не е било в състояние да почувства същото. 

4 Моята светлина, разпространявайки се по целия свят, доведе до това, че моята истина се 

търси във всяко учение. Това е причината за поведението на хората в различните им вярвания. 

5 Това е изпълнението на предсказаното. Кой от тях представлява истината? Кой крие 

гладния вълк в овча кожа? Кой гарантира с чисти дрехи своята абсолютна вътрешна искреност? 

6 За да откриете моята истина, трябва да се възползвате от спиритуализма, защото 

човечеството се е разделило на толкова вероизповедания и мирогледи, колкото е отговаряло на 

развитието на човешката мисъл. 

7 Така се формират все повече секти и деноминации и за вас ще бъде много трудно да 

прецените истинското съдържание на всяка от тях. 

8 Моето учение просветлява мислите и идеите на хората и малко по малко всеки ще схване 

основите, за да усъвършенства делата си и да ги насочи към по-съвършен и по-висш път. 

9 Спиритизмът не е нова доктрина, която се стреми да развие доктрините на вярата от 

миналите времена ─ не, той е същото откровение като това от Първото и Второто време. Това е 

основата на всички религии, за която искам да напомня на човечеството в тези времена на 

разделение, за да не забрави произхода си. 

Човешките дела, обичаи и начини да впечатлява сетивата, за да се ласкае и да се гордее с 

различните си религии, са в противоречие с това, което моята работа иска да види светът. 

10 Оставих съвършеното учение чрез Исус, за да има разбиране за любовта между хората. 

Резултатите от нея са благословия за света. Сега отново се сещаме за християнските принципи. Но 

светът е толкова далеч от тях, че само изпитанията, през които преминава човечеството в момента, 

ще му напомнят за любовта, на която Учителят учи със Своя пример. 

11 Моето учение е светлината, към която трябва да се стремите, за да цари винаги мир сред 

човечеството. 

12 Във всяко действие, в което се съдържат намерения за добро, се разкрива моята работа. Тя е 

съществена част от всичко, което човек може да изгради чрез благотворителни цели, чрез честни 

намерения да помогне на човечеството, да сближи народите, да поведе хората по пътя към по-

високо развитие и облагородяване. 

13 Одухотворяването, на което ви уча отново, е Божественото дело, което, макар и толкова 

велико, може да се ограничи, за да се разкрие в акт на любов. Но не се заблуждавайте и не се 

подчинявайте на поклоненията на никоя религиозна общност, нито следвайте идеите, които други 

хора са въвели като неизменни. 

14 Казах ви, че моята работа не трябва да ви разделя, че трябва да обедините мислите си и да 

правите добро, като споделяте учението ми с вашите ближни. Ако ги следват, няма значение какво 

е тяхното учение. Те ще се почувстват одухотворени, когато разпространяват любовта си сред 

своите ближни. 

15 Има много хора, които разбират духовната същност на моята работа и я вършат заради 

удовлетворението да даряват любов и милост. 

16 Когато настъпи времето, когато Моето слово вече няма да може да бъде чуто чрез човешкия 

орган за разбиране, ще има хора, които ще се опитват да говорят, като вземат името Ми напразно. 

Но Аз вече ви казах: те ще бъдат измамници! 
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17 Няма да те оставя сам. Вашият орган на ума постоянно ще получава моето вдъхновение. Аз 

ще бъда в думите ви, в делата ви. Ще продължите да се събирате заедно, за да помните Словото 

Ми. Ето защо позволих да бъде запазена в писмен вид, за да може да бъде предмет на постоянно 

изучаване за вас. Но Моята воля не е да провеждате чувствени ритуали по време на събранията си. 

Защото тогава това, на което ви научих, ще се превърне в обреди и традиции. 

18 Поверих ви моята работа, всеки от вас трябва да следва определен път, да изпълнява 

определен дълг. Адаптирайте нуждите си към учението на моята доктрина. Във всичките си 

действия ще откриете възможност да обичате и да прощавате на ближния си, да прощавате на 

събратята си ─ не от мистична гледна точка, а като естествен акт в съответствие с момента на 

еволюцията, който преживявате. По този начин, малко по малко, светът ще разбере моята работа. 

19 Ако човечеството беше чуло, разбрало и вникнало в моето учение, пред него щеше да се 

открие път на истината и любовта и то нямаше да преминава през изпитанията на болка и страх, в 

които се намира. 

20 Разберете, че никой не е справедлив и съвършен. Прегрешенията ви са големи, вие се 

борите със себе си. Точно поради това ви дадох Своята милост. 

21 Както онази група ученици, които избрах, скърбяха за заминаването на Исус, но които след 

това получиха Божествено вдъхновение, чиито умове бяха просветени и които положиха живота си 

в защита на Моето дело, така и вие ще скърбите за заминаването на Учителя по отношение на 

Неговите прояви. Но мозъкът ти ще се отвори, сърцето ти ще се разпали от любов и милост към 

ближния и ще продължиш да Ме обичаш, като обичаш и прощаваш на ближния си. 

22 Тогава моята истина ще се разкрие духовно и всичко ще стане по-велико, по-справедливо и 

по-истинско. 

23 Тъй като човечеството не е в хармония с Вселенския закон, който управлява цялото 

творение, ще настъпи неконтролируемо състояние, което ще се изрази в насилието на природните 

сили. 

24 Човекът е разделил атомите, а развитият му мозък използва това откритие, за да придобие 

най-голяма сила и да донесе смърт. 

25 Ако човекът се беше развил духовно до същата степен като науката и интелекта си, той 

щеше да използва откриването на нови природни сили единствено за благото на човечеството. Но 

духовното му изоставане е голямо; затова егоистичният му ум използва творческата си сила в 

ущърб на човечеството и използва силите на разрушението, като се отвръща от принципите на 

любовта и милосърдието на Исус. Ето защо, когато видите огнен потоп да се спуска от небето, това 

няма да е защото самите небеса се отварят или огънят на слънцето ви измъчва ─ не, това е дело на 

човека, който ще посее смърт и разрушение. 

26 Дойдох в този момент, за да ви припомня моите учения за любовта, а утре вашите внуци ще 

могат да чуят гласа ми, който ги призовава да си спомнят, да осъзнаят, че има по-големи сили, 

които могат да ги унищожат. 

27 Казвам ви същото, което казах и на учениците си по онова време: "Бдете и се молете да не 

паднете в изкушение", защото ще преживеете горчиви времена. Но ако вярата ви е голяма, ще 

видите, че всичко е за доброто на човечеството. А в бъдеще, когато хората разберат, че са работили 

само за вражда и разрушение, силите на природата ще бъдат освободени за доброто на 

човечеството и ще доведат до любов и мир. Тогава душата ще срещне по-благоприятно поле за 

своето развитие, защото Аз, възлюбени ученици, дойдох да ви дам мир и утеха. Говорих ви за по-

добър живот и ви разкрих великите чудеса, които душата ви ще може да покаже на света. Защото 

ще дадеш зрение на слепите и ще излекуваш душевноболните чрез словото ми за любов. Ще 

накараш хромите да напуснат леглата си, за да Ме последват. 

28 Ще дойде време, когато ще Ме разберете по-добре в резултат на изпълнението на мисията 

си и одухотворяването си. Тогава ще се почувствате обединени и в душата ви ще настъпи радост. 

Тогава всички вие ще знаете как да бдите и да се молите, за да може светът да види Моето 

благословено дело с чистотата, с която ви го поверих. 
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29 Ще дойде време, когато всяка секта и църква ще търси в себе си това, което принадлежи на 

Моето дело. Но за да намерят това съкровище, е необходимо да издигнат душите си и да се 

вслушат в гласа на Духа. 

30 Днес Учителят продължава да ви учи и да превръща хората в истински християни. 

31 Ученици Мои, вие не знаете кога ще видите края на мисията си, кога ще постигнете победа 

в борбата си. Защото вие ще продължите да работите от поколение на поколение, за да постигнете 

одухотворяване на човечеството. Ще пресичате граници и морета, ще ходите в провинции, страни 

и народи, за да разгласявате моята истина. 

32 Както през Втората епоха, когато моите ученици, преизпълнени със светлината на Светия 

Дух, тръгнаха, без да се страхуват от света и без да преценяват разстоянията, за да предадат моето 

учение, така и вие трябва да се подготвите и, когато дойде времето, да тръгнете да изпълнявате 

мисията си. 

33 В тази епоха Аз бях най-добрият учител, никога не съм ви лъгал, винаги съм ви говорил с 

прости и ясни думи, за да могат душите и сърцата ви да Ме усетят и да се подхранят със 

същността, която укрепва и съживява. 

34 Аз ви познавам и винаги, когато съм ви изпращал да се прераждате, съм ви се изявявал. Но 

мозъкът ви не може да си спомни миналите ви прераждания. 

35 Никога не съм ви отклонявал от пътя на изпълнението на дълга, никога не съм ви давал друг 

закон, нито съм ви вкарвал в отклоненията, които човекът е създал. Във всички времена хората са 

следвали собствената си воля и са показвали на множеството божества, които са създали в 

мозъците си. От техните устни са излизали лъжливи думи, лъжливи пророчества и е имало слаби 

сърца, вързани души, които не са били в състояние да се освободят и да осъзнаят, че ги очаква 

вечен живот. 

36 Да, Израел, човешкото сърце винаги се е стремяло да се покланя на материалните неща, а 

ухото е слушало мелодични думи. Следователно човекът е променил това, което донесох като 

християнско учение през Втората епоха, когато го е превърнал в "религия". 

Егоизмът, алчността и суетата винаги са се пробуждали в човешкото сърце и са се превръщали в 

царе и господари, за да могат хората да се прекланят пред тях, да ги превърнат във васали и роби, 

да ги приковат към греха и да ги поведат към мрак, дезориентация и объркване. 

37 Светът Ме отхвърли като Исус, прикова Ме на дървения кръст, а по-късно превърна кръста 

в обект на идолопоклонство и се поклони пред него, за да моли за прошка. Днес подхранвате 

материализма, враждебността и злобата. Човечеството днес живее в най-голямата поквара. 

38 По пътя на живота възрастният, младежът, девойката и детето са изгубили пътя си и не 

намират съвършения път, който Аз съм очертал с Моите примери на любов и милосърдие. 

39 Големите маси от хора са забравили как да търсят своя Създател. Душите са се оставили да 

бъдат определяни от материята и днес плачат, защото са загубили благодатта и властта, които 

Моята милост им е дала в момента, в който ги е изпратила на земята. 

40 Какво се случи с Израел? Какво е почувствало човечеството до днес? Какво са срещнали по 

пътя си? Само бодили и тръни, войната на светогледите. Цялото човечество е попаднало в грешка. 

Но кой трябва да поправи онова, което човекът е развалил, в което е сгрешил? Кой трябва да даде 

онова, което липсва на човечеството, за да може то да се ръководи от този закон, от това учение и 

от тази светлина...? Аз, Утешителят, който слязох "в облака" в Третата епоха, за да говоря на 

хората и да ги уча, за да ги накарам отново да осъзнаят, че са изгубили всичко по пътя си и че Аз, 

като Създател, съм ги хванал за ръка, за да ги водя по Моя път, за да им опозная духовния живот. 

41 Утре велики събития ще засвидетелстват това, което ви дадох като пророчество, и чрез 

болката, причинена от природните сили в земите и народите, хората ще се надигнат и ще потърсят 

народа на Израел. 

42 Атмосферата на войната, епидемиите, болестите и гладът се увеличават и в резултат на това 

човек няма мир нито в сърцето си, нито в дома си. Но дали Аз съм го пожелал и дали Моят Свети 

Дух слиза, за да се наслаждава на болката и страданието ти? Не, възлюбени хора, в моя Божествен 

дух съществува безкрайна тъга. 
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43 Човечеството е забравило благословената върховна заповед, която му дадох през Втората 

епоха: "Обичайте се един друг". 

44 Подготвил съм епоха, в която човечеството ще се издигне в послушание. Внуците ви ще 

видят славата, която ще излея на тази земя. 

Защото Моята воля трябва да бъде изпълнена на този свят, който ви дадох като земен рай, и ще 

дойде време, когато на тази планета ще дойдат онези души, които са достигнали високо ниво на 

развитие, които са се борили. Моята Божествена светлина ще озари земята и на нея ще се възцари 

изпълнението на Моя закон. 

45 Помнете словото ми до последния миг от живота си в материята, тогава духът ви ще ви 

припомни всичко, което сте чули в словото ми и което умът е забравил. 

46 В този последен миг душата ви ще пожелае още един миг живот, за да изпълни 

предназначението си, но съдбата ви трябва да се сбъдне. 

47 Казах, че ще дойде време на объркване, на непослушание, когато този "работник" ще се 

изправи и ще заяви, че моето провъзгласяване чрез човешкия интелект няма да приключи. Но ще 

дойде време, когато думата Ми ще се изпълни, дори ако човек иска да се противопостави на волята 

Ми. 

48 Колко много грешки по пътя са допуснали мнозина от онези, на които съм поверил мисия и 

благодат. Колко много неразбиране виждам да се разпространява сред моите деца след 1950 г. 

49 Поради неразбиране и глупост човекът отхвърля Моята помагаща любов, власт и благодат и 

се отделя от истинския път на закона, хармонията и истината. 

50 Не отричам това, което ви дадох преди години. От 1866 г. насам Аз говорих на хората чрез 

първия гласоподавател и им пророкувах, че ще дойде време, когато словото Ми вече няма да бъде 

известно на хората. Но когато видях, че отчаянието завладява сърцата, им съобщих с прости думи, 

че 1950 г. ще бъде последната за проявлението на моето учение чрез интелекта на 

гласоподавателите - слово, което току-що беше дадено в молитвения дом, носещ името "Дамиана 

Овиедо". 

51 Израел отново ще се раздели от племе на племе, отново ще се раздели и ще иска да потъпче 

чистия и беззаконен закон, който Аз предадох в ръцете му; отново ще потърси предишните пътища 

и ще изпадне в идолопоклонство и фанатизъм. То ще се обърне към сектите и ще изпадне в 

объркване, в тъмнина, и ще се храни с приятни и лъжливи думи, които човекът ще му предложи. 

52 Колко много болка са причинили на Сърцето Ми слугите, които не са разбрали Моя Закон, 

и колко много болка причиняват в момента онези, които, въпреки че съм ги обучил и назначил, 

днес са дали подслон на съмнението, на несигурността и в резултат на неразбирането и егоизма си 

са казали, че ще остана сред хората още известно време, че според човешката им воля ще изпратя 

още веднъж Своя Вселенски лъч и ще продължа да се проявявам дълго време. 

Затова ви казах: Кога съм показал нерешителност, несигурност или разногласие на волята в 

словото Си? Никога, наистина, защото тогава вече няма да съм съвършен, няма да съм твоят Бог и 

твоят Създател. 

53 В Мен има решителност, единна воля, и затова Аз говоря ясно като ярка дневна светлина, за 

да могат всички да почувстват Моето присъствие, Моята същност и Моята сила, за да може духът 

да разпознае (скритата) причина и Словото, които съм дал чрез човешката способност за 

разбиране. 

54 Учителят ви казва: Човекът е издигнал сгради и ги е нарекъл църкви, а хората, които влизат 

на тези места, се кланят, подхранват фанатизма и идолопоклонничеството и се покланят на това, 

което самият човек е създал. Това е отвратително в Моите очи и затова премахнах от теб, народе 

Израилев, всичко, което първоначално знаеше и чуваше, за да се откажеш от фанатизма си. 

55 Молитвените домове на израилския народ ще бъдат известни на човечеството, няма да 

бъдат затворени, защото ще дават подслон на слабите и изгубените, на уморените и болните. Чрез 

вашата подготовка, чрез послушание към Моята върховна воля и спазване на Моя закон, Аз ще 

засвидетелствам Себе Си в делата на истинските ученици на Моята Божественост. 
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56 Нека не ви огорчава фактът, че се появяват и фалшиви гласоподаватели, фалшиви църковни 

водачи, фалшиви "работници", че техните богохулни устни говорят на хората, твърдейки, че Моето 

Слово и Моят Вселенски лъч ще останат като наставление сред хората. 

Аз ще разкрия кой е измамник, кой не се подчинява на закона според Моята воля, кой е този, 

който изразява само своята воля, и ще разкрия работата, която е извършил погрешно, и закона, 

който е създал, и те ще бъдат отхвърлени и изгонени. 

Защото Аз ще задържа божествената благодат и сила, а изкушението ще ги улови в мрежите си 

и затова всеки, който ги търси, няма да почувства в душата си благодатта на Светия Ми Дух. 

57 Когато църквата и сектантите видят, че Израел се разцепва, че Израел се отрича един от 

друг и е слаб, те ще потърсят причини да грабнат скъпоценното камъче, да вземат Ковчега на 

Новия завет и да кажат утре, че те са истинските богоизбрани сред човечеството и представители 

на моята божественост. 

58 Всички знаете значението на първата заповед от Закона: "Да обичаш Бога повече от 

родителите си и децата си повече от себе си, а също и всичко, което притежаваш на земята." Ако 

действате по този начин, ще почувствате душевен мир, страданията ви ще бъдат леки, а 

природните сили ще бъдат милостиви към вас. Тогава ще преминете през изпитанията, 

предназначени да усъвършенстват душата ви, без да изпитвате чувство на неуспех. 

59 Щом разбереш тази заповед и я спазваш, ще бъдеш доволен от съдбата си, ще обичаш 

хората и ще уважаваш живота им. В делата ви ще има праведност и тогава ще използвате дарбите 

си за ваше добро и за доброто на ближния си. 

60 Вярно е, че пътят, който съм ви начертал, не е приятен, а живот на отказ и строго спазване 

на Моите заповеди, но не е път на жертви. Любовта и милосърдието не означават болка, а са радост 

и живот за душата и аз ви предлагам тази наслада, за да познаете истинското духовно щастие. 

61 Болката си причинявате сами, когато сте се отклонили от изпълнението на Закона. Искате 

ли да спрете разпространението на войната и нейните последици? Тогава обичайте и прощавайте, 

споделяйте хляба си и ще се чувствате по-удовлетворени. Доверете се на ефективността на 

божествените закони, на тяхната мъдрост и справедливост и ще бъдете защитени от тях. 

62 Бъдете души, които внимават за делата си и живеят в молитва и постоянна подготовка, за да 

бъдете непоколебими пред изкушенията и да преодолеете преобладаващия материализъм. 

Отначало стъпките ви ще са нестабилни като на малко дете, което започва да ходи. Но след това ще 

станете по-силни, ще придобиете знания, докато стигнете до разгръщането на духовните си дарби, 

чиято стойност е неоценима на земята. 

63 Ако тръгнете по този път, ще станете хора с велики добродетели, ще можете да 

контролирате тялото си и да живеете духовно. Съвестта ще бъде фар по пътя ви в живота. Той ще 

бъде ваш приятел и съдия. Тя винаги ще говори вярно за вас и нейните инструкции ще бъдат точни 

и верни в момента, в който се нуждаете от тях. Този глас е моят винаги нежен и любящ глас, който 

ви показва доброто. 

64 Кой може да се страхува от нещо от Мен, който съм Отец и Господ на вашия живот? 

Създадох за твоя радост и трайно щастие всичко, което познаваш, както и онова, което ти е 

непознато. Не се съмнявайте в Този, Който ви обича безкрайно повече от това, което можете да 

разберете и схванете с ума си. Спомнете си значението на Моите страсти и след като разберете кои 

сте, ще насочите благочестиво погледа си към Мен, за да Ми дадете любовта си и да се подчините 

покорно на Моите закони. 

65 Давам ви Моето Слово, което ви дава живот като небесен концерт. Някои от вас намирам 

потънали в дълбок сън. Но както дадох живот на Лазар, така днес събуждам душата ти за живота на 

благодатта. Използвайте Моята сила и се издигнете, за да можете да започнете пътя, който ще ви 

доведе до живота на Духа, който е вечен живот. 

66 Остава малко време, преди Божественият Учител да оттегли думата си. Но преди това искам 

да се подготвите, за да можете да изпълните мисията, която съм ви отредил. Искам да ви науча на 

делата, които са угодни на Божествения Ми поглед. 

67 В момента предавам на вашия интелект книгата, която трябва да прочетете и разтълкувате 

утре. В него след моето заминаване ще откриете огъня на моята любов, а вашите ближни ще 
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споделят Божествените му учения, които свидетелстват за интелигентност, знание и сила - всичко, 

което притежава моята Божественост. 

68 В тази Трета епоха ви научих, че всички сте деца на един Отец, че всички сте братя и сестри 

в очите на Моето безкрайно милосърдие и че съм дал на всички души едни и същи дарове. 

69 Благословени хора, за вас започва нов етап на осъществяване, в който ще направите 

известни Моите учения. Защото вие сте мои ученици, мои избраници, и ще бъдете подготвени, за 

да сеете семето на любовта по пътищата на хората, както правя Аз. Не си мислете обаче, че всички 

ваши ближни ще ви повярват, защото от много от тях ще получите само подигравки и презрение. 

Но семето все пак ще покълне и те ще дойдат при Мен. 

70 Щом всички природни царства и цялото творение дават доказателства и прояви на моята 

справедливост, не го приемайте като наказание. Това ще бъде само изпитание, което ще накара 

човечеството, което не се е вслушало в думите ми, да осъзнае грешката си, след като е преживяло 

объркване и страдание, приписвайки разгръщането на природните сили на различни причини. Вие 

обаче не бива да се оставяте да ви объркат, трябва да сте готови да преминете този изпит 

победоносно с истинска вяра, с любов и милосърдие към ближните си, което ще послужи за 

спасяването на човешките маси. 

71 Пригответе се, израилтяни. Оставям ви моята благодат, за да продължите да бъдете силни. 

Нека призивът се отправи към човечеството. Искам да се проявя във всяко сърце, искам да се 

почувствам във всяка душа и да ѝ дам водата и хляба, които я подхранват и укрепват. Разберете, че 

човечеството е жадно и че не бива да го изоставяте, което страда в пустинята. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 364 
1 С любов идвам при теб, за да просветля ума ти и да направя сърцето ти чувствително чрез 

Моето Слово. 

2 В това време приемам този, който слуша това учение, и този, който е далеч от него ─ този, 

който Ме е забравил, както и този, който е създал светилище на дъното на сърцето си. 

3 Учителят е изпълнен с радост, когато вижда, че вие сте добрите работници, които са 

изкоренили семената си и са отстранили сламата от зърното си, за да Ми предложат само златния 

житен клас. 

4 Вие, които работите по този начин, сте изпълнили обещанието, което дадохте на вашия 

Отец в момента, в който дойдохте в Моето присъствие, за да ви поверя семената и парцелите. С 

послушанието си ти Ми напомняш за умноженото семе. 

5 Броят на моите работници се увеличи. Но се сбогувайте с онези, които умеят да сеят и да се 

грижат за нивите си, защото те ще донесат голяма реколта. 

6 Гласът на Баща ми отправя призив към всички хора. Но онези, които живеят за светски 

удоволствия, са създали преграда, която пречи на душата им да чуе призива ми. Болката ще бъде 

тази, която ще ги събуди и ще ги накара да чуят гласа ми чрез съвестта. 

7 Този, който се подчинява на моя закон, ще знае как да се подчинява и на човешките закони 

и няма да има пречки, нито препятствия, които да му попречат да работи в рамките на моята 

работа. 

8 Ако човечеството живееше според моя закон, то нямаше да бъде роб на своите страсти, 

нито щеше да изпразва чашата на страданието. 

9 С непослушанието си тя е превърнала тази земя в долина на сълзите. Навсякъде се чува 

плачът на болката, в сектите и религиите няма единство на мисълта, нито пък братство между тях. 

10 Подготвих този народ тук, за да може със силата и мъдростта на Отца да разкрие 

посланието за мир, светлина и любов, което трябва да достигне до всички народи. Поверил съм му 

меч, щит и знаме, за да се бори неуморно, докато волята ми му подскаже края. 

11 Възлюбени хора, подгответе се и тръгнете на странстване, както през Първата епоха, и 

напуснете тази "долина", за да се отправите към Обетованата земя. Уповавайте се на Мен, защото 

както в онова време, водите на моретата ще се отдръпнат, за да ви пропуснат, и в пустинята отново 

няма да липсва манна, нито вода, извираща от скалата. 

12 Щом човечеството последва моите указания, то ще премахне от пътя си болезненото 

пречистване, което си е навлякло. 

13 Днес Моето Слово слиза при теб, Израел, за да ти помогне в развитието ти, за да можеш да 

изпълниш трудната мисия, която съм ти поверил, за да бъдеш пример за близките си и за ближните 

си. Защото народът на Израел, в единението на сърцата и душите си, ще бъде пример, ще бъде 

огледало за цялото човечество и то ще трябва да види собствените си лица, отразени в духа на 

Израел. 

14 Просветлявам умовете ви, така че всички вие да свидетелствате за Мен с мислите, думите и 

делата си. Защото вие, които сте начинаещи, сте призвани да бъдете Мои велики ученици и по-

късно учители сред човечеството ─ добри учители на Учението на Светия Дух, които не са 

материализирани, не са оглупели по предишните обичаи. 

15 Ето защо в настоящия момент Аз изисквам от вас духовност, възвишеност, простота и 

чистота във всяко ваше действие и процедура в рамките на Моя закон. 

16 Илия духовно подготвя целия свят, духа на Израел за моето близко заминаване, така че да 

бъдете смели и изпълнени със светлина за битката, която ви очаква. 

След моето заминаване не изпадайте в летаргия, не оставайте или не се отклонявайте от 

практическия път, а смирено, достойно заемете мястото ми на учител. Вие ─ с вашето 

себеотрицание, подготовка и извисяване на душата, с вашата любов и милосърдие ─ ще тръгнете да 

сеете духовно-тринитаро-марианското семе по всички пътища и пътеки, където сърцата ви очакват, 

където ръцете ви са отворени, за да ви приемат, където душите, жадни и гладни за моята истина и 



U 364 

174 

любов, очакват идването на моите избраници. Защото скоро ще тръгнеш да разтърсваш света, за да 

не го оставяш повече да спи, защото това е Моята воля. 

17 О, възлюбени хора на Израел! Илия ви е помогнал да издигнете душите си. Той е обединил 

мислите и волята ви в едно. Той е обединил всички души, за да може моят благословен лъч да се 

настани в самия дух на Израел. 

18 Елиас върви пред вас и подготвя пътищата, прави ги проходими. Той е този, който ви 

пречиства, който ви помага да изчистите и най-малкото петънце в сърцето си, така че съвестта ви 

винаги да е спокойна и готова да служи на моята Божественост и на вашите ближни. Той е този, 

който ти дава нов кураж по пътя, когато те види натъжен и потиснат ─ той е този, който ти 

съобщава за опасностите и те просветлява в моментите на заблуда и мрак. Илия е този, който ви 

утешава в моменти на болка и ви води стъпка по стъпка към една единствена точка на единение ─ 

към точката, към която са призовани всички души, която е Високата Отвъдност и до която ще 

стигнете чрез извисяване на душата си, истинска молитва и истинско поклонение на Бога. 

19 Не се страхувайте от присъдата или критиката на хората. Аз също ще бъда осъден, 

обсъждан, бичуван, но не и убит в този момент. Моето дело, Моята светлина и Моята истина няма 

да бъдат победени. Спиритизмът, който е моето учение, не може да загине, той ще продължи да се 

проявява въпреки неразбирането, непослушанието, неблагодарността, недоверчивостта и суетата 

на хората. Моят Божествен дух и моето учение ще продължат да се разпространяват и да се 

развиват от сърце на сърце, от дух на дух, от народ на народ и от свят на свят, без да спират. 

Защото няма сила, няма власт, закон или препятствие, които да спрат моя Дух и моята Светлина ─ 

няма сянка, която да закрие моята Вселенска светлина. Затова винаги ще бъда Светлина, винаги ще 

бъда Истина, винаги ще бъда Дух. 

20 Но както ви казах: Вие сте Моите деца, които направих Свои ученици, за да Ме приемете за 

свой образец и да станете като Моята Божественост, за да разберете напълно вашия Отец, който е 

Светият Дух. Но вие ще разберете това благодарение на одухотворяването си чрез тази 

спиритуалистично-етринитарно-марианска доктрина. 

21 Молете се за "първите" и работете за новите поколения ─ за тези, които ще дойдат след вас. 

Ако "първият" е направил първата крачка, вие ще направите втората, а тези, които идват след вас, 

ще направят третата. И така, от поколение на поколение и от период на период човечеството ще се 

приближава все повече до Мен в духовно отношение, докато достигне истинско духовно 

извисяване и съвършено поклонение на Моята Божественост. Но аз ви казвам: Мирът на целия свят 

не зависи от едно сърце, нито от много сърца ─ нито от разпространението на Моето дело, което е 

световно, което е духовно. Всичко зависи от Моята воля, но по Моето милосърдие, по Моята 

безкрайна любов, Аз ти давам, Израел, да участваш в Моето дело за духовно съвършенство, за 

умиротворяване на света. Деца мои, исках да участвате в моето дело, в това дело на любовта, в тази 

битка на светлината срещу тъмнината. 

22 Помнете, че светът ви очаква, че народите очакват Моя народ, че този свят, който не намира 

лек, който не познава истинското поклонение на Бога ─ този свят, който не намира своя Бог, ви 

среща и че във вас ще Ме намери, ще Ме чуе и ще Ме види. Защото искам да бъдете Мой образ ─ 

искам да отразявате Моето лице и Моята любов в душата си и в делата си. 

23 Не изпадайте във фанатизъм, защото не на това трябва да преподавате. Не изпадайте в 

идолопоклонство, защото не това трябва да давате на света. Духовно ще давате водата, която 

утолява жаждата ─ хляба, който засища гладния, дрехата, която покрива голия. 

24 В тази Трета епоха Аз се изявих чрез човешкия интелект, а онези, които удостоих с 

благодатта да бъдат "подножия", притежаваха един от най-големите дарове на Светия Дух: 

предаването на Моя Божествен лъч чрез тях, за да предадат Словото Ми на света. И вие сте имали 

много смирени, невежи и незначителни сърца, чрез които съм ви удивлявал с моите думи на 

съвършенство, мъдрост, здраве, милост и насърчение ─ с моето слово, което винаги е един 

безкраен поглед, който чете в сърцата ви вашето минало, вашето настояще и вашето бъдеще. И 

винаги, когато сте го чували чрез носителите на гласове в това Трето време, сте усещали, че 

Учителят е с вас и че ви съзерцава, чува и е внимателен дори към последната ви молба ─ че приема 

изпълнението на мисията ви и преценява всяка ваша мисъл, дума и дело. 
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25 В тази Трета епоха моят Свети Дух напълно отвори вратите на Високата Отвъдност, за да 

позволи на моя Духовен свят от Светлина да дойде при вас, изпълнен с еволюция, желаещ да 

изпълни мисията си, за да се изяви чрез човешката способност за разбиране, да разговарям с 

хората, да обяснявам моето Божествено Слово и да лекувам духовните и физическите болести с 

духовната течност ─ онази течност, с която Исус, вашият Учител, лекуваше болните през Втората 

епоха ─ течност на любовта, живота и духовното здраве. 

26 Моят Духовен свят е бил ваш приятел, лекар, брат, но съвършен брат, изпълнен с любов, 

търпение и милост. 

27 Благословени израилтяни, във вашите ръце поверих ковчега на Новия завет. Вие сте Моите 

избраници, които превръщам в извори с кристално чиста вода, за да може човечеството да намери 

сред вас съживяващата вода. 

28 В теб съм излял духовните си дарове на благодатта, ти си Моят храм, в който е Моята 

светлина и Моята любов. Вие сте тези, които, изпълнени със смирение, трябва да отидете при 

множествата, които са изпаднали във фанатизъм и идолопоклонство, да покажете Моята светлина 

на онези, които са скрили Моята истина и са фалшифицирали Моя закон. 

29 Хора, вие повярвахте в Моето духовно присъствие, защото Ме почувствахте в най-скритата 

част на сърцата си: това е душата ви, която се е развивала с времето. 

30 Говорих ви чрез грешници, за да ви науча да търсите Моето царство. Но вие сте 

материализирали това, което принадлежи на моята работа. Вие сте създали етап от живота, който 

не е този, за който ви говорих. Вие сте материализирали кръста, който е символ на спасението. 

Кръстът, на който Агнецът ви изкупи с божествения си пример ─ този кръст вече е изчезнал от 

материалните ви очи в онази Втора епоха, за да не се превърнете в идоли. 

31 Още в Първата епоха Отец ви говори чрез Своите пророци, за да не изпаднете в изкушение 

и идолопоклонство. Във Втората епоха Аз дойдох чрез Исус, за да дам на цялото човечество Моите 

учения за любов и истина. Не съм ви учил на никаква религия, защото религиите са създадени от 

хората. 

32 Още през Втората епоха ви казах: "Ще се върна при вас", и изпълних думата Си. Колкото и 

велики да са фанатизмът и идолопоклонничеството, тук отново е вашият Учител, проявен духовно. 

Аз пречиствам сърцето ти със словото Си, за да дам възход на душата ти и тя да постигне 

спасението си. 

33 Блажен е онзи, който, като е приел Моята любов, Моя мир и Моята светлина, знае как да 

спаси този, който загива, и с молитвата си е в състояние да просвети онези същности, които живеят 

в "духовната долина" ─ онези тъмни сили, които не са били в състояние да приемат светлината на 

Светия Дух. 

34 Вие сте скромни, Избрани хора, но Аз ще ви направя велики и мъдри по дух, за да давате 

напътствия и утеха на човечеството. Говорих ви чрез различни носители на глас, за да можете да 

работите с Мен като пример за обновяването на това човечество. 

35 Вие сте хората, които научих на духовност, за да можете по този начин да свидетелствате 

вярно за вашия Отец. 

36 Донесете пълно разбиране за Моето дело, за да Ми се покланяте от дух на дух. 

37 Не желайте да останете в материализма си, не попадайте повече в мрежите на объркването и 

мрака. В това време, когато ви спасявам от блатото на греха, познайте Ме чрез Моята светлина, 

чрез Моята любов и чрез Моята справедливост. 

38 Не искам да се разделяте и не искам да нарушавате указанията ми. 

39 Защо е избухнала буря сред вас? Заради липсата на подготовка и разбиране на Моето Слово. 

Когато настъпи краят на Моето проявление към вас в тази форма, искам да се обедините пред 

вашия Учител с удовлетворението, че сте изпълнили Моите заповеди. 

40 Бъдете готови, народе Мой, и не се подмамвайте от лошите църковни водачи ─ не им 

позволявайте да ви представят своя закон. Защото виждам, че те крият моето учение и оповестяват 

само своето, че са започнали да се занимават с моята работа и я представят пълна с тайни и 

материализации. Моята воля е да направите Моето дело известно с чистота, с одухотворяване. 
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Защото това произведение е излязло от Моя Дух и съдържа същността на Моето Слово за 

обновяване на човечеството. 

41 Искам всички вие да се заемете с истинското изпълнение на мисията и да отстраните 

несъвършенствата си от работата ми. Признайте, че от самото начало на Моето проявление чрез 

човешкия орган на разбиране Моята борба е била голяма, за да ви спаси от греха. 

42 Все още виждам моите овце по различни пътища, но Илия като блестящ фар ви обединява в 

момента и ви събира на един път. Той отправя призив към Моите избраници с мощна камбана, за 

да стигнат те до пристанището на спасението. 

43 В Първата епоха Отец спасява Своя народ чрез Мойсей. Той е избраният да изпълни тази 

трудна мисия. Той беше послушен и вървеше пред теб, изпълнен със смелост, а неразбирането на 

хората не му позволи да отслабне нито за миг. 

44 Във Втората епоха дойдох като "Словото" на Отца, за да стана човек и да се изявя на хората. 

45 Това беше заповед на Отца и трябваше да бъде изпълнена. Беше необходимо да живея със 

самите хора, за да им предам моето учение и моята истина. Моето Слово се разкри в същността, 

присъствието и силата си да почука на вратата на сърцата и да ги отвори. 

46 Винаги съм говорил на човечеството като интуиция, като откровение чрез пророчески 

видения. Днес, в това време, дойдох в изпълнение на пророчествата в Духа, за да може 

човечеството да разпознае светлината на новата зора и да се издигне. Знаменията са били 

пророкувани още през Първата епоха и е трябвало да се изпълнят през Третата епоха, епохата на 

Светия Дух. 

47 Говоря ви ясно, така че нищо да не остане скрито, и ако не съм ви говорил в Първото и 

Второто време за това, което ви разкривам днес, то е защото такава е била волята на Отец. Защото 

Аз Самият изпълних словото Си и ви давам свидетелство за Моето присъствие сред вас в този 

момент. 

48 Дванадесетте племена на израелския народ Ме обкръжават и Аз давам Словото Си на 

всички тях, така че когато дойде времето, да можете да станете и да свидетелствате за Моето 

присъствие пред човечеството. 

49 Издигнете се в последните мигове на Моето проявление в тази форма, обединете се като 

един работник, като един лидер на общност, за да мога да си тръгна с радост в сърцето Си, защото 

накарах народа Ми да образува едно тяло и да има една воля. 

50 Аз съм непобедим от греха на човечеството и вие няма да можете да унищожите Моята 

светлина, Моята любов, Моята милост чрез вашите несъвършенства, защото Аз съм над всички 

сътворени неща и няма сила, колкото и да е мощна, която да може да победи Моята мъдрост и 

Моята сила. Затова ви говоря и ви дарявам с любов, за да Ме разпознаете като Отец и да Ме 

почитате като Бог. 

51 Работници на Моята нива: поверявам ви словото Си като добро семе, за да Ми го покажете 

умножено в края на труда си. 

52 Изпълнете мисията си, за да може Отец да изпълни обещанията, дадени на вашия дух. Защо 

искаш да ти дам това, което не заслужаваш? Защо искате да пожънете това, което не сте посяли? 

Преди това трябва да положите усилия и да работите. Не искам съвестта ви да ви укорява. 

Бъдете благословени, деца мои, защото разбирате своя Отец и искате да спечелите тази награда 

с усилия и труд. Трябва да се борите за тази цел и ако хората се жертват за материална цел и губят 

дори живота си, вие ще постигнете тази духовна цел, където няма да загубите живота си. Защото, 

ако постоянствате докрай, ще постигнете вечен живот. 

53 Спечелете заслуги, за да стигнете до Обетованата земя. Там ще си починеш от голямата 

битка. 

54 Когато двама или трима от Моите избраници се съберат и издигнат духа си до Моята 

Божественост, Аз ще бъда с тях и ще ги вдъхновя. На всяко място, където Ме призовете, Аз ще 

присъствам. Защото ви казах, че всяко грешно и негрешно око ще Ме види и всички ще почувстват 

присъствието Ми. 

55 Вие, работниците, сте под могъщото дърво, защото знаете, че ви очаквам с отворени обятия. 

Знаеш, че аз съм този, на когото трябва да покажеш изпълнението на задачата. Защото само Аз ще 



U 364 

177 

мога да го преценя, защото това е Моята работа и само Аз мога да ви възнаградя или да ви призова 

на отчет. 

Но ти имаш доверие в твоя Отец и знаеш, че колкото и сурово да е Моето изобличение, заедно с 

него проливам върху теб и Своята милост и състрадание. Защото ви обичам и ви съчувствам, и ви 

давам сила да издържите на удара на Моето изобличение. 

Всеки от вас има нива в моята земя и в нея трябва да сее и жъне. Аз, като Отец, приемам вашите 

усилия, вашата жертва и вашите страдания. Виждам сълзите ви и ви окуражавам със словото си, за 

да можете да продължите да напредвате, винаги напред към вечността. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 365 
1 Ученици, Аз ви поставих на Моята трапеза и на нея ви предложих богатата трапеза на 

Моето наставление: Моето Тяло и Моята Кръв, Словото и неговия смисъл, за да можете чрез тази 

храна да бъдете безсмъртни и непобедими в големите битки на живота. 

2 Ти Ме заобикаляш, а Учителят влиза в сърцето ти и вижда твоята тъга. Защо, деца Мои? Аз 

ви подготвих за истинско проявление ─ през това време, когато бях с вас и се изявявах чрез прости 

и смирени хора. Но това не е най-добрата, нито най-съвършената от формите, които съм избрал, за 

да общувам с човечеството. Това е подготвителна проява, за да могат очите на вашия дух скоро да 

Ме видят да идвам "на облак", а след това душата ви да може да се свърже и с ангелите в тяхното 

възвишение. 

3 Най-съвършеното общуване с Учителя е това, което ще настъпи след отделянето на Моето 

Слово. Липсата на тези прояви ще направи мнозина слаби във вярата им, тези, които не Ме 

разбират и не знаят как да тълкуват Моите учения. Но онези, които са разбрали добре Моето Слово 

и са използвали времето с дела на любов, ще знаят, че Аз съм поставил граница на Моето 

проявление в подходящия час, в подходящото време, за да ви оставя след това в Безкрайността, във 

Вечността, в Духовното. 

4 Гледайте и се молете, това време е решаващо, това е часът на изпитанието, о, народе мой! 

Трябва да бдите за човечеството и за себе си, защото молитвата ви ще бъде като мантия, която ги 

покрива ─ и като неразрушима стена, която ги защитава. Изкушението ви чака под хиляди форми, 

не се поддавайте на съблазън. 

Учителят ви дава тези пророчества, защото ще изпиете много горчива чаша, която хората са 

приготвили за себе си ─ чаша, която Аз изпих в отвъдното и която сега ще ви дам да изпиете. 

Защото сега си силен, защото Аз поставих в душата ти Своята мъдрост и готовност и ако бдиш, ще 

можеш да устоиш на изпитанията и бурите. 

5 Какво има в тази чаша, която е оставила такъв горчив вкус в устните на Учителя? Това е 

неверието на този народ, непослушанието му, материализмът му, идолопоклонството му, 

фанатизмът му, липсата на обновление, малкото одухотворяване, което е постигнал, и малкото, 

което е ценил и използвал по време на учението ─ раздорите и разприте, които винаги са 

преобладавали сред този народ между работниците и между събранията. И всичко това заедно сега 

образува чаша, която вие сами ще изпиете. Но Аз ви давам силата да устоите в изпитанието. 

6 На вас, които чувате това слово, казвам: вие не сте напълнили тази чаша, но въпреки това 

ще изпиете част от нея, защото ще бъдете в битка и няма да сте безразлични ─ ще се докоснете до 

липсата на чувствителност на онези, които на пръв поглед винаги са бдели и са се молили, а в 

действителност са спали дълбоко в рутината си ─ ще трябва да се изправите срещу слабите, 

многобройните жертви на непослушанието, оскверняването на мнозина, защото ще бъдете войници 

на Моето дело сред вас и сред външните хора. 

7 Искам утре да бъдете защитна армия. Но се подгответе, съберете духовни сили, за да не 

останете слаби нито за миг. С тези думи ви насърчавам да се молите и да се подготвяте за битката, 

за да достигнете Моята гръд, върха на планината, където съм Аз. 

8 Елате при Мен, възлюбени хора, и изпълнявайте Моята заповед. Ела при Мен, Израел, и се 

нахрани с Моето Слово, за да не те мъчат глад и жажда. Блажен е онзи, който, когато чуе словото 

Ми, го приема със смирение и го пази в сърцето си. Защото ще дойде време, когато човечеството 

ще потърси този хляб, а вие ще му предадете това, което съм ви поверил в Моето дело. 

9 Времето е минало, душата ви се е развила и сега се намирате във времето, когато сте 

напреднали и сте се одухотворили. 

10 На три пъти предадох закона Си в ръцете ви. Моето дело е същото като онова, което ви 

дадох за първи път, когато ви поверих скрижалите на Закона чрез Мойсей, а той ви беше водач в 

пустинята четиридесет години. 

11 Във Втората епоха Аз изпълних този закон, за да изкупя човечеството. И за трети път 

дойдох отново като Светия Дух, за да ви обясня същия закон. 
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12 След това ще свидетелствате за Моята истина пред човечеството ─ онова човечество, което 

очаква да Ме види с физическите си очи, за да повярва, а след това Ме отрича. 

13 Това е време на объркване в света, време на борба за вас. Три години преди края на 1950 г. 

ви говорих подробно, за да се подготвите и да се обедините духовно, но сега, когато 1950 г. 

приключва, много от вас са се заблудили в своя материализъм. 

14 Битката ви очаква и вие ще се издигнете като войници. Поверих ви оръжия, за да бъдете 

непобедими в битката. Започнете, като победите себе си. 

15 От много години ви поверявам Словото Си. Но онези, които не са разбрали своя Учител, 

искат от Мен да им се изявя чрез човешкия интелект за друг път. Но Моето слово е слово на цар и 

трябва да се сбъдне. 

16 Фалшивите ученици ще продължат да съществуват и ще объркват човечеството. Тогава те 

ще извикат и ще кажат: "Къде си Ти, Боже мой, къде е Твоята истина, какво е Твоето дело и къде са 

Твоите избраници? 

17 След моето заминаване ще свидетелствате за моето присъствие и ще се подчинявате на моя 

закон, за да направите това дело известно в цялата му чистота. 

18 След като Моето провъзгласяване чрез носителите на глас приключи, светът ще се издигне 

към одухотворяване, към светлина, към мир, а когато дойдат новите поколения, няма да има повече 

фанатизъм, нито идолопоклонство. Тогава ще ме търсят в храма на Светия Дух, където ще бъда 

завинаги. 

19 В този ден на благодат Аз обединявам и събирам дванадесетте племена, които съставляват 

Моя избран народ Израел, в подножието на планината. 

20 В тази Трета епоха вие сте подготвени от Моето Слово, от светлината на Светия Дух, за да 

изпълните мисията, която ви поверих от самото начало, да бъдете хора, послушни на Моя Закон, 

пратеници на Моята Божественост за хората. 

21 На този ден съзерцавам твоята подготовка и приемам душата ти. Покажете Ми какво сте 

научили от Мен. Защото Аз излях в теб Божественото Си Слово, за да ти дам наставления, живот и 

одухотворяване, така че да бъдеш духовно "по Мой образ и подобие". 

22 Моят бащински поглед прониква в твоето същество на този ден и изследва всичко. Виждам 

душите ви подготвени и им давам Моите заповеди, за да ги изпълните, както е написано още от 

Първата епоха и както е потвърдено и в този момент от Моите гласоподаватели. 

23 Като Учител, Аз бях неуморен с вас и ви дадох наставленията, за да ви направя Мои 

ученици. Пречистих ви и ви дадох живот с кръвта Си. Отвърнах ви от други пътища и премахнах 

фанатизма и идолопоклонството от вас. Сега сте свободни от всичко това, защото съм вложил 

истината в сърцето и душата ви и чрез нея съм ви одухотворил, а на този ден ви показвам нова 

страница от Книгата на мъдростта. Но цялата светлина, цялото откровение, ще ви дам от дух на 

дух. 

24 Ще подготвите сърцата си и ще издигнете душите си, за да приемете моята мъдрост в 

съвършеното общение на дух с дух. 

25 Ще разгърнете дарбите си и винаги ще бъдете подготвени, за да може Светият ми Дух да се 

излее върху вас. 

26 На този ден ви казвам в Моето присъствие, в присъствието на Мария, Илия и патриарсите 

от Първата епоха: Вие, душите, които съставлявате Моя избран народ Израел, Аз ви посвещавам да 

направите първите стъпки в изпълнението на великата и възвишена мисия, за която съм ви 

подготвил. 

27 Приемете ласката на моята любов и се посветете на изпълнението на мисията си сред 

човечеството. 

28 Върви по всички пътища, показвай на ближните си Моите дела и свидетелствай за Мен, 

тогава с Моята мъдрост, с Моите наставления ще вдъхнеш живот на "мъртвите" и ще покажеш на 

хората Моя закон. 

29 Споделете с всички милостта, която съм ви поверил, почувствайте в духа си отговорността 

за работата, която съм ви дал, и носете този кръст, за да одухотворите света. 
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Тези от вас, които са подготвени, ще учат народа ─ "първите" и "последните" ─ с моите 

наставления. Бъдете като факли, които осветяват душите, и подредете трапезата с хляба на вечния 

живот за онези, които гладуват, и за онези, които търсят моята мъдрост. 

30 Свидетелствайте с делата си на милосърдие, които носите в душата си. Борете се неуморно 

ден след ден и "бдете" за човечеството и за себе си, защото искам да ви видя обединени пред Моя 

Божествен Дух. 

31 Аз нося в ръката си книга - Книгата на живота. Напиши имената си в него, Израел, за да 

имаш вечен живот и да получиш от Мен всичко, което съм ти обещал от началото на времето. 

32 Оставям ви моето присъствие, присъствието на Илия и нежността на Мария. Подготвям 

духовните войнства да се обединят с вас в дух и истина. Ти ще бъдеш храм на твоя Бог, защото 

това е Моята воля. 

33 Като благословена сянка възвишената Ми любов се спуска, за да те покрие по пътя ти. 

Защото виждам момента, в който се намираш, и изпитанието, през което преминава духът ти. 

34 С голямо безпокойство се подготвяте да чуете словото Ми в този ден. 

Блажени хора: Вече осемдесет и четири години Учителят е с вас, за да ви обучава. И все пак 

виждам, че все още заекваш първата сричка и си слаб пред Моите заповеди. 

35 Човечеството е дезориентирано, объркано и жертва на гладния вълк. Въпреки че моето 

заминаване чрез човешкия ум е толкова близо, вие не знаете на какво голямо изпитание е подложен 

вашият дух от този момент нататък. 

36 Разбери, Израел: Три години ви дадох, за да постигнете голяма подготовка, за да бъдете 

всички обединени и събрани като овце в кошарата на Моята любов ─ за да се трудите и да 

пожънете голяма реколта ─ за да не дойдете в този ден в Моето присъствие с наведени глави, 

представяйки пред Мен само златен житен клас. 

37 Но вие не сте разбрали напълно думите ми и не сте разбрали вдъхновението ми. Вие сте в 

задънена улица, оставили сте кръста на пътя и сте обезпокоени от непослушанието си. Но вашата 

борба не е приключила: Аз ще ви говоря чрез откровение и интуиция, за да продължите да 

работите в моето дело и да бъдете духовно обединени. 

38 След моето заминаване носителите на глас ще се разделят помежду си. Всичко това вижда 

погледът ми. Но Моята воля е всички вие да имате същото оборудване. Ако действаш по този 

начин, ще те държа буден. 

Оставих словото си и неговия смисъл отпечатани в сърцата ви, а това, което "златните пера" 

записаха от моите учения, ще съставлява Третия завет. 

39 Учителят никога няма да се отдалечи от вас, защото на всеки, който наистина знае как да се 

подготви да Ме търси, Аз ще дам според неговото издигане и одухотворяване от дух в дух. Аз ще 

се изявя като откровение, интуиция и вдъхновение, за да можете да водите множествата и да 

достигнете върха на планината. 

40 Ще ви накарам да преминете през големи изпитания, защото всяко изпитание ви призовава 

да изпълните дълга си и да се подчините. 

41 Затова днес говоря на стадото, което Илия избра в това Трето време, и като Отец приемам 

изпълнението на вашата мисия, вашите усилия и вашата готовност. 

42 Чрез носителите на гласове ви казах, че в последния ден на 1950 г. ще чуете за последен път 

моето слово и че всеки, който след този ден призове моя лъч или моя духовен свят да общува в 

предишната форма, ще изпадне в лъжа, в измама. Днес ви повтарям указанието си. 

43 Когато започне 1951 г., Светият Ми Дух ще ви просвети за диалог между духовете и като 

Отец няма да отклоня погледа Си и любовта Си от вас. 

44 На този ден сълза на любов от Моя Дух пада върху теб, защото си успял да се възползваш 

от моите духовни блага и да почувстваш присъствието Ми в душата си. 

45 Ти ще изпълняваш Моите заповеди на земята, защото те виждам подготвен, пълен с 

наставления, сила и мъдрост. 



U 365 

181 

46 Ти си бил послушен на Моята воля. Одухотворих ви по пътя на живота, премахнах 

съществуващия във вас материализъм и направих присъствието си осезаемо за вас, като издигнах 

душата ви. 

47 Отварям по-голяма врата, но пълна със светлина и духовно съвършенство, през която ще 

преминете вие и през която ще позволите на вашите ближни да достигнат до царството на 

одухотворяването. 

48 Предавам пророчествата, откровенията, интуицията и истинското разбиране на моята 

Божествена воля. Вие ще бъдете като кларинети и тръби, които разгласяват моето учение и по този 

начин пробуждат човечеството. 

49 Очаквам те на върха на планината и когато изпълниш Моите заповеди, ще те наградя с 

лавров венец. Ще те прегърна в бащинските си ръце и като награда за послушанието ти ще влезеш 

в Обетованата земя, а после, когато си с Мен, ще ти кажа: 

50 "Добре дошъл да бъде ученикът с оглед на книгата на съвършените наставления." 

51 От момента, в който бяхте белязани с моята божествена светлина, вие получихте трудната и 

велика мисия да се застъпвате за човечеството. 

52 Виждам през какви изпитания сте преминали, но наистина ви казвам: Не аз поставих 

болката на пътя ти. Ти беше този, който го предизвика, и днес аз връщам на душата ти това, което е 

твое. Но Аз ви изпълних с Моята благодат и ви казах: вие ще бъдете силните на човечеството и ще 

му давате Моята светлина. 

53 Трябва да бъдете жив пример за любов и милост към ближния, когато му показвате Моето 

дело. Защото вие сте децата, които Ме разбраха, и виждам, че винаги сте готови да Ме слушате и 

да следвате стъпките на вашия Учител. 

54 Отдавна ви казах, че дезориентираните хора ще дойдат при вас, за да поискат моите учения. 

Днес ви казвам: Покажете им в истината, че не сте идолопоклонници, че живеете във времето на 

светлината, за да Ме търсят от дух в дух. По този начин те ще намерят любящия Баща, всемогъщия 

Бог, най-добрия лекар и най-добрия си приятел. 

55 Когато философите дойдат при теб, ти ще им обясниш онова, което те не са могли да 

разберат, а когато дойдат учените, ти ще им дадеш светлината на моята мъдрост. Защото 

светлината на Светия Ми Дух е с целия Ми народ. 

56 Възлюбени ученици на Учителя: В тази Трета епоха ви обявих, че когато изтече 1950 г., ще 

престана да ви давам Словото Си чрез човешкия орган за разбиране. Но Аз ви оставих думи на 

утеха и напътствие, за да можете да насочвате действията си по подходящ начин, за да укрепите 

вярата си и да бъдете като вашия Учител утре. 

57 В този период на духовно и умствено развитие, когато човек се бори със себе си, с 

различните възгледи за света, за да открие истината, вие трябва да се заемете с работата си, за да 

видите, че човечеството изоставя своите обичаи, обреди и навици от миналото, за да може да 

опознае и разбере духовността по един цялостен начин. 

58 В днешно време светът не се оценява правилно: един брат убива друг, жените забравят 

срама и достойнството си, родителите не оценяват децата си, а децата - родителите си. Стойността 

на един живот не се оценява достатъчно. Хората следват различни идеали и между тях няма 

единство. Лидерите на народите не се разбират помежду си. 

59 Затова дойдох в Духа и се изявих чрез човешкия интелект, за да разбере светът, че Моето 

дело е спасителната лодка, и да му напомня същото учение, което му дадох през Втората епоха. 

60 Учителят няма да се отдели от вас, но няма да се изявява повече в тази форма, защото 

навлизате в нов етап на духовно развитие, в който е необходимо да разгърнете дарбите си. Защото 

само по този начин ще докажете, че сте се възползвали от моето учение и че сте достойни да 

популяризирате моето дело. 

61 Само веднъж "Словото" на Отца, с всичките си способности на сила и любов, се проявява в 

съвършено подготвено тяло - това е тялото на Исус. Но в настоящето време, благодарение на 

Моята милост и състрадание, "подножията" бяха подготвени, за да може Духът на утехата, който е 

Моят собствен Дух, да се изяви. Ако се подготвите, ще получите моето вдъхновение по цялостен 

начин в идните времена. 
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62 Защо дойдох отново, деца Мои?..: Защото човекът, благодарение на собствените си 

инстинкти, на собствените си страсти, все повече се стреми към това, което го отдалечава от 

одухотворяването. Той е вървял по толкова различни пътища, че опитвайки се да разбере Моето 

дело, го е изопачил. 

Човекът е в духовен застой, защото духовното му развитие не е в хармония с научното му 

развитие. Не чрез спазването на ритуали хората ще се издигнат повече, нито чрез страха от 

наказание или наказание за делата си. 

63 Душата, въплътена в едното и в другото тяло, е имала различни преживявания, за да научи 

достойнствата на доброто и подлостта на злото. По този начин, изпитвайки удовлетворение от 

това, че правите добро от любов към Създателя, ще можете да постигнете вечно съвършенство. 

64 Моето дело е любов, а любовта се отдава без егоизъм, без да търси облаги за себе си. Затова 

беше необходимо да дойда, за да ви напомня Моето учение. 

65 Всеки от вас е бил снабден с моята светлина, а също така сте усещали присъствието на 

висши същества, които са ви помагали точно в момента, в който сте имали нужда от тях. Чувствате 

Учителя с вас. Живях с децата си в моменти на изпитания и съмнения. Кой би могъл да се съмнява 

в проявите, които Господ е допуснал за утеха на човечеството в това време? 

66 Не ограничавам никого. Трябва да оставите Делото Ми да разцъфти и да го направите 

известно според подготовката си. Практикуването на милосърдието ще бъде най-добрият опит за 

вас и чрез тази добродетел ще се издигнете духовно. 

67 Тези прояви, които сте получили от Мен чрез гласоподавател, сега приключват, но вие ще 

продължите да получавате Моето вдъхновение, защото душата ви е просветена от Мен и 

подготвена за диалог между духовете. 

68 Моята духовна работа не се нуждае от материални символи и ритуали. То е продължение на 

учението, което Исус е оставил във Втората епоха. 

69 Спиритизмът не е религия, не е секта, не е ново учение, а закон на всички времена. Това са 

любовта, прошката и светлината, които Исус остави на света през Втората епоха. Ако разберете 

моето учение и го следвате, ще бъдете достойни да се наречете духовници. 

70 Онези, които от 1950 г. нататък продължават да карат събратята си да вярват, че Аз все още 

се изявявам чрез човешкия интелектуален орган, ще си навлекат осъждане и навреме ще си понесат 

последствията и ще се събудят от съня си. 

71 Отец вече не се проявява в настоящата форма, но всичко, което ви дадох, остава в писмена 

форма. 

72 Оставих словото Си за напътствие, изливайки любовта Си, така че всички вие да я оставите 

да вдъхновява делата ви. Простих всички престъпления, защото Аз съм прошка и любов, защото се 

проявявам в справедливост. Но не по начина, по който го разбирате, ако мислите, че ви наказвам, 

като ви унищожавам с освободените стихии. 

Не, Моята праведност ви се разкри, когато ви подготвих и ви просветих, за да Ме разберете, 

когато ви показах собственото ви дело и ви накарах да разберете какво сте и какво ще бъдете, 

когато ви разкрих какво е получил светът и какво трябва да получи човечеството с ваше 

посредничество. 

73 Ще се събирате, за да изучавате Словото Ми, което ще бъде запазено в писмена форма, и 

колкото повече го разбирате, толкова по-голяма сила и назидание ще имате. 

74 Оставям ви обединени и убедени във важността на моята работа в света в бъдеще. Вече ви 

казах, че вие сте сеячите, но че няма да пожънете реколтата в земния си живот. Не. Защото това, 

което сееш в този момент, е предназначено за утрешния свят. 

75 Моята работа ще бъде за вас като кристално чисто огледало, което отразява действията ви и 

ви позволява да се разпознаете. 

76 Моят народ: няма да ви оставя сами. Винаги, когато е необходимо, Аз ще бъда с теб и 

когато говориш в Мое име, Аз ще бъда там, за да ти дам любов и милост. 

77 Според подготовката си ще можете да получавате от Мен живот, вдъхновение, любов, 

знание, разбиране, сила, лечебна мощ и всичко, което ви липсва, когато сте в хармония с Мен. 
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78 Етапът ви на пречистване ще приключи, за да можете да започнете етапа на възнесение. По 

този начин ще почувствате неизразимо блаженство в душата си, когато се слеете с любовта на 

Небесния си Отец. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 366 
Моят мир да бъде с вас! 

1 От височините на Новия Сион ви изпращам Словото Си, възлюбени люде. По своята 

същност, присъствие и сила за последен път се изявявам чрез човешката способност за разбиране - 

средство, избрано от Моята Божествена воля в тази Трета епоха, за да се изявя, да излея Словото 

Си сред хората и да ги подготвя за съвършеното проявление от дух към дух, а чрез тази подготовка 

да получа от хората съвършеното преклонение пред Моята Божественост. 

2 Това беше време на подготовка, през което Отец, заобиколен от своите духовни войнства, 

ви даде наставления, с които отвори пред вас Великата книга на живота, Книгата на Божествената 

мъдрост, Книгата на седемте печата, за да може този народ, четейки страница след страница, да чуе 

Божественото обяснение на всички негови учения, може да се превърне в ученик на Светия Дух, в 

силен апостол, който със своя пример, начин на мислене и слово да донесе моето дело в сърцето на 

човечеството, на този свят, който в този момент, когато ви предавам последното си послание, се 

мята и върти в своята скръб, в своята болка и в собствената си кръв. 

3 Дойдох при теб и те видях подготвен. В молитвата, която отправяте към Отца, възлюбени 

хора, виждам изграждането на светилище, което Ме кани да бъда в него. Това е собственото ви 

сърце, о, деца Мои. В него приемам приноса, вашето благоухание, а в нозете на духовния олтар 

виждам вашата жътва ─ онова, което сте работили и жънали с течение на времето и което сте 

довели до върха сега, когато сте били Мои работници. 

Моят поглед като Съдия, като Баща и като Учител съди семето на всички вас. В него се 

съдържат вашите борби, желанията ви за духовен напредък, страданията ви, идеалите, които сте 

видели да се осъществяват, и тези, които все още не сте видели да разцъфтяват. Но смирението на 

твоя дух направи своето предложение, което аз наистина приемам. Ръката на Отец Ми се протяга, 

за да приеме плодовете, които Ми предлагате. 

4 Съзнанието на моя народ се избистря и се самоосъжда. Споменът става все по-ясен и си 

спомняш моментите, онази сутрешна набожност, която е била щастлива за душата ти, в която за 

първи път си извървял пътя, по който вървиш днес, в която си чул гласа, който звучеше в 

пустинята, а също и момента, в който той се е обърнал към теб. И от този ден нататък, въпреки 

несгодите, препятствията и тръните, ти следваш моята пътека стъпка по стъпка. 

5 Колко много преживяхте, колко много видяхте и почувствахте и най-накрая достигнахте 

датата, от която се страхува моят народ! За този ден на съд, съвест и подготовка! 

6 Никой не знаеше дали Отец му е позволил да стане свидетел на последната от Моите прояви 

в сегашния му земен живот и в сегашната му телесна обвивка. Но вие сте тук! Постепенно сте се 

превърнали в едно сърце, в един работник, в едно цвете, което излъчва аромат, достигащ до 

височината на моя трон. И поради тази духовна подготовка идвам при вас отново изпълнен със 

сила, светлина, мир и благодат, за да ви кажа, о, възлюбени хора: вие не сте сираци. Не 

позволявайте на тъгата да навлезе в сърцата ви ─ не позволявайте на отчаянието да ви обземе, 

когато вече не чувате Словото Ми чрез тези предаватели. Не се обръщайте назад, винаги вървете 

напред, търсете в сърцевината на моето Дело насърчението, което ще ви води стъпка по стъпка към 

целта. 

7 Хората са се подготвили, а отвъд, над вас, небето също е в готовност. То е облечено като 

булка, която очаква идването на Съпруга, и тази всеобща подготовка има чистотата на девица, има 

аромата на цветя и светлината на нова зора. 

Отвъд теб, но там, където твоят дух се е издигнал в този момент на слава и съд, са великите 

духове, които заобикалят Отеца ─ все още непознати за теб духовни същества, които утре ще 

видиш и обикнеш като свои братя и сестри, като свои пратеници, които са осветили пътя на твоето 

съществуване от Безкрая като блестящи звезди, а сред тях са и тези, които познаваш по име. Това е 

Мойсей със Закона в духа си, с безсмъртния, неизменен Закон. Това са патриарсите, апостолите, 

пророците, мъчениците, светците, праведните, невинните и великите каещи се. Всеки се е 

подготвил. 
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8 Духовната долина те обсипва с блясък и дори природните сили надигат глас като глашатаи, 

за да разтърсят душата, сърцето на човека и да му кажат: "Този час е като онзи, в който Исус 

издъхна за последен път на кръста." Всъщност в този момент бих могъл да повторя седемте си 

думи от Втората епоха, които изрекох, докато висях на кръста. Но наистина, казвам ви, те вече са 

записани в съзнанието на човечеството с божествена кръв. 

9 Аз дойдох с нови думи, но съдържащи същата светлина, същност и мъдрост, за да не каже 

някой, че Светият Дух само повтаря ученията, разкрити в миналото. 

10 Ако се подготвите и проникнете все по-дълбоко в това, което ви облъчва в този момент, ще 

можете да видите, подобно на Йоан в неговото видение, Всемогъщия на Неговия престол. Той е 

Този, Който ви говори ─ Този, чието лице не можете да видите ─ Този, Който ви позволява само да 

предполагате, че е Цар на царете и Всемогъщ. Той е Този, Който ви говори в този момент от най-

високата височина на планината на Новия Сион и Който позволява да бъде видян от всяко духовно 

око, което се издига и подготвя. 

Той е заобиколен и от старейшините = дванадесет от дясната Му страна и дванадесет от лявата, 

от патриарсите на племената на Божия избран народ, от апостолите на Втората епоха, 

последователите на Исус. Те са тези, които заобикалят Отец завинаги, за да продължат да ви 

осветяват оттам за цяла вечност. 

Някои от тях ще ви дадат живота на това земно кълбо, Кръвта, силата и началото на пътя. 

Другите ще ви дадат духовен живот, като свидетелстват за моето дело, за моята страст, за моето 

слово. И в този момент, заедно с Отца, те съдят своя народ, съдят своето семе, изпитват своя плод и 

също така се прекланят пред Божествения Съдия. 

11 Но моята преценка в този момент се отнася не само за ученика от Третата епоха, нито само 

за дванадесетте духовни племена, някои от чиито членове са въплътени, а други са в духовно 

състояние. Моята преценка е всеобхватна. В този момент всяко същество, всяка душа се претегля 

на моите Божествени везни. И след като бъдат преценени, Аз отново ги поставям на безопасния 

път. 

12 От самото начало на моето провъзгласяване чрез човешкия орган на разбиране, от 

гласоподавател на гласоподавател, от поколение на поколение, от работник на работник, денят, 

часът, определен от моето правосъдие за края на моето провъзгласяване, ви беше обявен. 

За Отеца това време е само миг от вечността, но за този народ то е дълго и достатъчно за 

неговата подготовка, духовна трансформация, възраждане сред човечеството, а краят на този 

период е определен от Моята воля за 1950 г. 

13 Тази година не посветих само на вас. Това е благодат, която Отец е дарил на човечеството, 

озарявайки светлината на Учителя във всяка съвест, която е 

Институциите се разтърсиха дори в основите си и разтърсиха хората, които изпълняват функциите 

на духовници в сектите и църквите, за да може в това време, в тази година човечеството да се 

опомни, да се събуди и да се моли, за да постигне мир, съгласие и братство, да извади чашата на 

страданието от устата си и да превърне убийствените си оръжия в оръдия на труда. 

14 Всичко е дадено на този свят в началото на 1950 г. Духовно изпратих посланието си за мир, 

насърчение и светлина на всички мои деца. Благослових всички пътища и дадох плодородие на 

всички семена. 

Но сега, в края на годината, когато идвам да получа реколтата от ръката на човека, когато се 

допитвам до собствената му съвест ─ какво Ми предлага той? Какво е това, което този свят Ми 

предлага?..: Нейното непослушание, нейният материализъм, нейното недоверие към Моята 

Божествена справедливост, нейната липса на благоговение пред Моята сила. 

Но наистина ви казвам, че този народ, на който преподавах, е като огледало на цялото 

човечество, отразява раздора, който съществува в света. Защото когато виждате, че този свят е 

разделен на блокове, вие също сте се разделили на духовни блокове. Ако великите народи, 

великите нации на Земята имат намерение да погълнат другите, да ги присъединят и поробят, то аз 

виждам и сред този народ много хора, които искат да бъдат първи и да привлекат другите на своя 

страна. И когато виждате сред човечеството, в тези велики народи и нации, убийствени войни ─ 

когато виждате хора, които вървят към смъртта под новите оръжия, които са създали, аз виждам 
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сред този народ и такива, които се снабдяват с нови оръжия, за да унищожат вярата на хората, да 

издигнат едни над други, да накарат "първите" да унижават "последните" и да се отхвърлят едни 

други. Но ако този свят не Ми се доверява, Аз приемам неговото недоверие, позволявам да бъда 

подложен на изпитание и наистина съм подложен на изпитание. Вие обаче ─ как ще устоите пред 

Моя съд, народе? 

15 След като получих плодовете ви, след като ви обсипах с благословии, ви казвам: Духовното 

не може да умре. Само грехът ще изчезне. Страстите ще отминат, гордите сили на това човечество 

също ще паднат и от тях няма да остане камък върху камък. Тази човешка наука, която е 

предназначена да служи на злото и разрушението, ще бъде унищожена от Моята справедливост, а 

също така сред вас ще премахна вашата измама, вашата светска суета и раздори и ще запазя само 

вашата душа, в която съм поставил светлината на Шестия печат ─ онази глава, която се отвори в 

това време и в която е написано, че в нея ще преживеете великия ден на Божествената 

справедливост на Господа. 

16 Това е един велик ден, който не се състои от двадесет и четири часа. Защото не знаете колко 

време ще трае денят на съда, не знаете кога ще свърши. Но във всеки случай вие вече сте в разгара 

на времето и живеете под съда на Господа. 

17 "Бдете и се молете в това време" - ви научих аз. Вие сте Моето семе, вие сте Моите ученици, 

вие сте Моят народ, който ще изпратя сред другите народи на тази земя, който ще въведа в 

тъмнината, защото тя е светлина ─ който ще направя да влезе в редиците на болните, прокажените, 

отчаяните, за да донесете там светлина и утеха, балсам и мир. Ще те накарам да видиш сираци и 

вдовици, мизерията във всичките й форми, греха в най-ниското му ниво, така че пред тези образи 

на скръб, изоставяне и смърт душата ти да се извиси, чувствата ти да се пробудят, сърцето ти да се 

отвори като извор на любов и най-накрая да изпълниш сред хората божествената съдба, която съм 

ти предвидил от самото начало. 

18 Кога ще видите отново слънцето на справедливостта във вашия свят? Кога ще видите 

отново мир в сърцата на хората? Кога, възлюбени хора, ще чуете песен, химн на мира, който се 

издига от душата на човека към сърцето на Отца? 

19 Наистина, за да дойде това време, все още ще трябва да видите как в този свят протичат 

велики събития. Шестият печат все още е отворен и ще трябва да обърна много страници, за да 

може седмият печат да бъде разтворен сред вас. 

20 Какви знамения ще ви дам, за да разпознаете по целия свят, че Седмият печат се отваря за 

човека?: Когато по целия свят настъпи голяма тишина. Това ще бъде моят знак. Но каква ще бъде 

тази велика тишина, о, хора, чрез която ще можете да засвидетелствате на изуменото човечество, 

че това е краят на един период и началото на друг? 

21 След като войните спрат за кратко, след като природните сили се успокоят, след като спре 

преследването на моите закони и учения, тогава в човечеството ще настъпи голяма тишина и тази 

тишина ще бъде съобщението, че Седмият печат се отваря, за да разкрие тайните си на 

човечеството. Това е последната част от книгата, която трябва да опознаете, която вашият дух 

трябва да притежава, за да опознае Отец и себе си. 

22 Одухотворяването ще се появи в цялото човечество. Времето на борбата е съвсем близо, 

предзнаменованията вече се приближават. Хората сами ще ги дадат. Ще накажа с правосъдието си 

ръководителите на църквите, свещениците, всички духовници и пастири. В този момент те усещат 

присъдата ми дълбоко в духа си. Няма човек, който да е спокоен в този час. Някои превиват врат, 

други ридаят, трети се опитват да заглушат гласа на съвестта си. Но всички Ме усещат, всички Ме 

чувстват, защото Аз съм с всички в този момент. 

23 Искам да открия в човечеството Църквата, която Петър е основал, но виждам, че върху този 

основен камък не е построено светилище. Колко малко са тези, които се жертват, следвайки 

стъпките му. 

Виждам големите църкви, големите религиозни организации, блясъка и богатството, блясъка и 

властта, но не виждам духовния блясък, не виждам празничните одежди на добродетелта, не 

откривам силата, която е част от Моята универсална сила. И наистина, казвам ви, виждам тези 

"последователи на Петър" да ридаят в Духовната долина, когато се замислят за онези, които са ги 
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последвали и са довели човечеството до нещастие и смърт ─ че устните на онези, които се наричат 

апостоли и последователи на Петър в това време, говорят за любов, говорят за Христос, говорят за 

световен мир, но зад думите си подклаждат убийствени войни. 

Петър не е посял смърт. Измъкнах меча от ръката му. Научих го да полага живота си, за да даде 

живот на другите. Научих го да пролива кръвта си, така че тя да бъде като семе на любовта, като 

свидетелство за истината, като истински печат на собствените му дела, и той изпълни това до края 

на житейския си път. 

24 Ето защо в тази Трета епоха, когато съдя за потомството на онези, които оставих сред 

хората като примери, като посланици, мога само да кажа на хората, че те са градили върху пясък 

като глупаци и че не са знаели как да градят върху непоклатимата скала на Петър, върху която 

човекът е трябвало да изгради истинската Църква на своя Отец и Господ. Казвам ви също: от 

цялата тази слава, от цялата тази сила няма да остане нито един камък върху друг. 

Но какво ще правят масите след това? Какво ще правят стадата без пастири и без прегради? 

Къде ще се насочат стъпките на овцете, когато камбаните вече не ги викат в кошарата? 

25 Тогава, хора, когато овцете обърнат блеенето си към отвъдното, когато потърсят своя 

пастир на върха на планината, тогава Моето царство ще дойде за всички. Ще дойда според 

обещанието Си, според думите на Моите пророци, "в облаци", и всяко око - на грешници и на 

негрешници - ще Ме види. Тогава хората, разтърсени от духовното, ужасени от истината, ще 

погледнат нагоре и ще забравят всичко, което е под краката им. И те вече няма да съзерцават 

светилища от гранит, нито пък ушите им ще продължат да чуват тоновете на камбаните. Тогава 

човечеството ─ пробуждащо се от сърце на сърце, от народ на народ и от нация на нация ─ ще се 

надигне в желание за Светия Дух, който е отворил Своя ковчег, за да разкрие съкровището и да го 

постави във всички хора с добра воля. 

26 Но в онова време ─ кой ще бъде обяснителят на моите откровения? Кой ще обясни тайните 

на Светия Дух на човечеството, което тогава вече ще се е пробудило за Отец? 

27 Знаете добре, че ще бъдете такива, че ще бъдете разпределени от Мен в различни точки на 

земното кълбо, така че устата ви да бъдат като тръби посред нощ ─ така че свидетелствата ви да 

бъдат мощни дела, които да движат сърцата на хората. Тогава ще можете да кажете на света: "Ето 

го Шестия печат в неговото великолепие! Това е Шестият печат в разгара на своето време! Тук 

Светият Дух се предава на човешкия дух ─ Пастирът търси овцете и ги кара да чуят гласа Му, 

словото Му, концерта Му, без посредничеството на нещо материално!" И мнозина ще ви послушат, 

защото вие ще бъдете тези, които вървят твърдо. 

Няма да се види, че се колебаеш, няма да има заекване на устните ти. Вие ще предадете своето 

ясно, дълбоко и изчерпателно свидетелство на всички, които желаят да го получат. И вие ще бъдете 

считани за апостоли, ще бъдете слушани като пророци и ще бъдете приети в лоното на общностите, 

домовете и институциите като пионери и пратеници на моята божественост! 

28 Станете силни, о, хора! Бъдете подготвени и позволете на работата ми да проникне дълбоко 

във вас. Запазете го, запазете го там, защото сега ще го изучавате. Истина ви казвам: макар че вече 

разбирате много от Моето дело, все още не сте разбрали всичко. Във времето за размисъл, което ви 

предоставям, ще можете да разберете много уроци, които ще ви изненадат. 

     Сега живеете в Третата епоха, но все още не сте разбрали как да тълкувате пророците от 

Първата епоха. Вие не сте се задълбочили в Словото, което Исус ви е казал в онази Втора епоха, и 

все още не сте усвоили в разбирането си Делото, което Светият Дух ви е разкрил. Но вие ще трябва 

да обедините тези три завета, тези три откровения в едно в духа си, защото всички те 

представляват един закон, една книга, един път, една истина. 

29 Наближава времето, когато книгите от Първото и Второто време ще се върнат в ръцете ви, в 

очите ви, в умовете ви и тогава ще можете да разберете миналото чрез настоящето и да потвърдите 

настоящето чрез разкритите учения от миналите времена. 

30 Позволих на човешките ръце на Моите пратеници да напишат историята, която е вашето 

минало. В тази Трета епоха Аз се изявих чрез тези носители на глас, избрани и подготвени от Мен, 

за да ви предадат нови откровения. Това е вашият подарък. 
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Аз също ви говорих в пророчески тон и издигнах пророци в тази Трета епоха, за да ви говорят 

за събитията, които предстоят, и това пророчество е вашето бъдеще. 

Миналото, настоящето и бъдещето са като вас - те съдържат всичко. Аз ви дарявам вечността, в 

която живеете и която ще притежавате според Моята воля, така че да не притежавате само земното 

време, нито да сте господари само на това време. 

31 Разтворете духовните си ръце! Разперете криле! Отворете очите си и приемете вечността, 

защото вие сте духовници, които са наясно с живота, със съдбата на събитията и разбират всичко, 

което е било, което е и което ще бъде. Моята светлина ви е помогнала да разберете много неща и 

ще разберете още повече, когато се подготвите. 

     Ще застанете пред теолози и теософи и те ще бъдат изумени. Тогава няма да има малодушие в 

теб, няма да ти липсва вяра, Израилю, защото тогава ще трепериш пред онези, които наистина, 

наистина не са велики в Моите очи. Другите духовни очи също ще ви видят като равни, като 

"работници" на това време ─ като души, които днес са част от моите духовни хорове, които 

отдавна са сред вас като работници по тези коридори, като пътепоказатели, пратеници и носители 

на глас. 

32 Вижте, о, ясновидци! Почувствайте, о, възлюбени хора, тези велики легиони, които са тук, 

които са изпълнени с любов, с уважение, с радост в душите си заради вас и с вас. 

Там са Роке Рохас, Дамиана Овиедо, всички носители на глас, които са заминали за Духовната 

долина ─ "работниците", "стълбовете", лидерите на общността и много от онези, които носят 

духовния знак на Моето обозначение и формират народ, легион от духовни работници, които се 

смесват с вас в този момент, за да формират народа на Третата епоха, духовния работник на тази 

Трета епоха, който се подготвя да приеме Светия Дух, който се проявява сред човечеството. Те 

също Ми предлагат изпълнението на мисията си, показват Ми семето си и ви помагат в 

подготовката, за да сте достойни да го покажете на Отец. 

33 Всички вие сте обединени в този благословен час, в този миг на съд и любов, образувайки 

едно семейство, един народ пред Отец. В коя област вибрира душата ви в този момент? В 

духовната сфера. Ето защо усещате този мир и блаженство. Забравили сте за нещастията на света. 

Вече не усещаш тежестта на товара си и горчивината в устата ти в този момент е само сладост. 

Защо, хора? Защото си се издигнал над хората, религиозните идеи и всички секти. Издигаш се 

тайно, смирено, защото твоят вик на радост не намира отзвук в необятния свят. Но там, в духовната 

сфера, виждате издигането, дематериализирането на всички същества, за да отдадат почит на 

Създателя. 

34 Чувствате, че сте заобиколени от безкраен брой същества, които се усещат, защото са се 

пробудили за гласа на справедливостта. Но когато чуете това да звучи чрез човешкия глас-носител, 

целият земен кръг го чува в най-съкровената част на духа и Ме пита: "Отче, ще бъде ли сега 

Царството небесно, Твоето Царство, изцяло с нас?" Но Отец ви казва: "Исках, исках да носите 

Небесното царство вече в сърцето си. Но до днес не сте постигнали това, о, войници на Моето 

дело!" 

35 Все още ще трябва да се борите, ще трябва да работите и да страдате, за да постигнете своя 

съюз. Но именно постигането на собственото ви единство ще ви накара да почувствате, че 

Царството на Отца е в най-съкровената част на сърцето ви. Това царство е Вторият Йерусалим, 

белият град, в който ще живеете според Моята воля. Вратите му са отворени и жителите му са 

подготвени, а в стените му има мир, спасение и вечен живот. 

Ще трябва да вървите още малко по пътеката, след което ще стигнете до този град. Днес мога да 

ви кажа, както за първи път, както на Мойсей: "Вижте на хоризонта 

Обетована земя!" 

36 В последния си час Мойсей не видя влизането ви в Обетованата земя. Дори Учителят, в 

навечерието на смъртта си като човек, не е могъл да види обръщането на хората към Неговия 

закон. Когато Господ се изкачил на една планина, както Мойсей през Първата епоха, и видял 

земния Йерусалим да греши, както винаги, потънал във вековния си сън, очите и сърцето на 

Учителя пролели сълзи над този любим град и Той извикал: "Йерусалиме, Йерусалиме, ти не 
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познаваш доброто, което е било с теб! Исках да ви събера заедно, както чучулигата събира 

пиленцата си. Но ти си заспал и не си усетил стъпките Ми, нито си чул думите Ми." 

В сегашното време, в този час, ви казвам същото, народе: "Израел, Израел, толкова време Ме 

имаш при себе си, но не си в състояние да се обичаш един друг с любовта, с която Аз те възлюбих. 

Не сте се обединили, въпреки че Отец толкова пъти е вдъхновявал тази любов и това братство и се 

е превърнал в скакалец, под чиито крила всички пиленца са могли да намерят място и да се 

признаят едно друго. Но както и в миналото, във вас остава силата да продължите пътя на живота. 

37 Ще пристигнете ли, за да завладеете Обетованата земя? 

38 Да, любими хора. Оттук вече можете да зърнете светлините на Големия град. Още тук 

усещате аромата на неговите градини. Дори оттук се чуват гласовете на жителите му, на хората, и 

това впечатление за реалност ви насърчава по пътя, за да не се отклоните от него. Тази красива 

небесна панорама ви приканва да вървите непрестанно напред, за да стигнете до нейните порти и 

накрая да кажете: "С мои усилия завладях Обетованата земя". 

39 Вярата и смелостта на Мойсей ви доведоха за първи път до Обетованата земя ─ земя, която 

е отражение на небесното Отечество, вечната родина. Кръвта на Агнето, Кръвта на Учителя ви 

спаси във Второто време. Това е вашата награда. Никой няма да може да отнеме от Мен това, което 

е Мое. И през това време Моето Слово, предадено чрез човешкия орган за разбиране, ви издига в 

Пътя ─ средство, чрез което ви разкрих великите учения на Третата епоха ─ още веднъж. 

Светлината на съвестта ви не ви позволява да се отклоните от пътя, тя е същият отворен пролом за 

истината. 

Никога не се отдалечавайте от него, защото наближават времената на война на думи и 

светогледи, война на гледни точки, на тълкувания в моята работа. Никога не преценявайте 

погрешно Моя закон, Моите откровения, Моето учение, но се пазете от тълкуванията, които им 

дават вашите ближни. Подложете тълкуването, което другите дават на моя закон, на вашата 

преценка, на вашата духовна чувствителност, и ако смятате, че това тълкуване е правилно, 

приемете го. Ако другите са по-напред в разбирането, бъдете безпристрастни и справедливи и 

дайте първо място на тези, които са се пробудили преди вас и които са открили в сърцевината на 

моето дело неговата истина, неговата вечна стойност, неговата светлина. 

40 Отново ви оставям като овце сред вълци. Но тези овце са подготвени, те не отиват без 

пастир. Те знаят какъв е безопасният път и къде е препятствието. Докато вървите по пътя, няма от 

какво да се страхувате. Защото е по-лесно вълкът да стане овца, отколкото овцата да стане вълк. Но 

ако се отклоните от пътя и се вмъкнете в кожата на арогантността, непослушанието, 

самочувствието или материализма, тогава ще се превърнете в хищни вълци, в грабливи вълци. Но 

тогава горко ви! Защото ще има по-силни вълци и по-силно правосъдие, капани и пропасти. 

41 Моят път е написан в твоята съвест. Скоро няма да имате повече пастири на душите на 

земята, нито духовници, които да отслужват обреди пред очите ви, нито места за събиране, които 

да символизират универсалния храм на Бога. Целият свят ще бъде твой храм, а пред духа ти ще 

стои Господ, Учителят, твоят любящ Исус, пълен с мъдрост и любов, винаги готов да те изслуша. 

Няма да имаш друг олтар освен сърцето си, нито друг водач освен собствената си съвест. 

42 Тези уроци са ви разкрити и са се оформили в съзнанието ви. Вече няма да можеш да се 

отклониш от пътя, защото го познаваш добре. 

Когато светът ви види, че живеете без земни богове, без обреди и без пастири, той ще се 

възмути, ще ви осъди и това, което би могло да им даде свидетелство за моята истина, и че именно 

вашите дела, вашата добродетел, вашият живот ще ви накарат да не останете сами. Защото вие не 

само ще разпространявате Делото ми чрез устните си, но и трябва да го живеете, защото едно 

действие от живота ви струва повече от хиляди ваши думи, колкото и убедителни да са те. Любов, 

кротост, жертвоготовност ─ така светът ще Ме разпознае във вас. 

43 Оставям ви на Моето място като учители и дори да се чувствате винаги като малки деца с 

Мен, с хората ще бъдете като учители, като по-големи братя и сестри, които поставят в 

изостаналите всичко, което съм ви дал. И ако заради любовта си, заради отдадеността си на Моето 

дело, те станат по-велики от вас, признайте им това и се усмихнете ─ но с усмивка на любов, на 

духовно удовлетворение. Защото за вас наистина ще настъпи ново време, в което ще ги догоните 
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по пътя, така че всички да бъдат равни, защото всички вие сте излезли по един и същи начин от 

началото и трябва да стигнете до Мен като равни. 

Всички вие ще бъдете велики, за да Ме разберете. Всички вие ще бъдете духове със сила, с 

мъдрост и с любов, за да усещате и разбирате Отец и заедно с Него да управлявате вселената, както 

е Моята воля. 

Защото в момента вие сте по-висши от по-нисшите човешки същества; но както ви поверих този 

свят, за да го управлявате, така и след това, когато ви доведа в Моето царство, всички вие ще 

бъдете князе на Отца и ще управлявате цялото творение. Тогава ще бъдете владетели на истинско 

величие. Никой няма да се чувства по-висш от друг. Любовта ще управлява всичките ви дела и 

винаги ще имате съвършено духовно блаженство, ако обичате Отец и себе си. Няма да усещате 

нито Отец, нито ближния си отсъстващ или отдалечен. Един свят ще бъде до друг свят, както сега 

един дом е до друг дом. 

44 Така, хора, така, ученици, Аз искам да ви доведа до съвършенство, така, по Моята воля, ще 

стигнете до този велик "град", подготвен от вечността, за да бъдете обитатели, вечни обитатели в 

този мир и в това съвършенство. 

45 Всичко, което съм ви разкрил от 1866 до 1950 г. чрез предишната форма на предаване, 

можете да намерите в Книгата на седемте печата, а всички събития на това човечество 

потвърждават написаното в нея. Винаги съм се разкривал пред децата Си. В момента все още имате 

тази форма на проявление, която сега ще бъде преустановена при вас. 

46 Ще дойде нов начин да се изявявам: Съвършената форма на взаимодействие между 

духовете. Духовната проява ще достигне висока степен на съвършенство сред хората, но тя ще има 

най-високата си степен само когато сте напуснали света и телесната обвивка. Ще продължа да 

разгадавам много тайни чрез този дар, ще ви направя нови и велики разкрития. Хората ще навлязат 

в пътя на одухотворяването и по този начин ще намерят светлина за своите начинания, за своите 

мисии, за своите поръчки и за своята наука. 

47 Чрез диалога между духовете аз ще продължа да бъда разпитван и търсен от всички. По 

този начин ще говоря на децата Си и ще ги вдъхновявам. Блажен е онзи ─ казвам ви днес ─ който 

Ме търси чрез тази благодат със смирение, с кротост и с благоговение, защото ще намери в Мен 

богат и неизчерпаем източник на светлина, на откровение и на блага. Но горко на онзи, който Ме 

търси по лош начин, защото Аз ще го посетя, за да разбере грешката си. Ако той все още е глупав, 

ще се сблъска само с привидната светлина, която е тъмнина и изкушение! 

48 Малко по малко вие дойдохте от началото на моите учения. Вие дойдохте при нозете ми, 

уморени от пътя, болни ─ и много без нищо добро ─. Словото Ми и доказателствата за любовта Ми 

преодоляха всяко неверие. Моята духовна същност победи материализма. Превърнах твърдите 

сърца, които приличаха на камъни, в чувствителни и направих грешниците Мои слуги. Мъжете и 

жените, които се отдават на пороци, преминават през обновление, за да ги превърна в мои 

работници. Мнозина, които не бяха в състояние да направляват собствените си стъпки, превърнах в 

лидери на общността, за да изострят съвестта на хората. 

По-късно много скверни устни трябваше да произнесат Божественото слово. Много 

необразовани и тромави умове, затворени за светлината на науката и човешкото познание, се 

отвориха доброволно, за да получат достъп до светлината на Духовния свят. Но истина ви казвам: 

Не съм разделил призованите от Мен на класи, касти или семейни полове. Не съм отхвърлил 

учените, не съм отхвърлил книжарите. Не съм затворил вратите за образованите хора, защото често 

образованите Ме разбират по-рано и по-добре от необразованите. В други случаи необразовани и 

невежи хора са признавали по-рано, че в тях е настъпило просветление на душата. 

49 Обадих се на всички. Поставих на пътя на Моите деца пратеник, вестител, и ако мнозина 

бяха послушни и се вслушваха в гласа на призива Ми, други бяха глухи и никога не дойдоха при 

Мен. Но от тези, които са упорствали ─ едни в убеждението си, във вярата си, други, за да 

преодолеят неверието си, докато победят, трети в болестта си, докато си върнат здравето, и още 

други, които Ми казаха: "Отче, ако не ме изцелиш, ще Те последвам и така." 

50 От всички тези, които Ме обикнаха, формирах Моето тяло от "работници", Моето ново 

апостолство, и позволих наличието на множество скромни и бедни места за срещи, така че хората 
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да се събират в сянката им и там да получават Моето Божествено проявление чрез Моите 

гласоносители, дароносители, църковни водачи, "стълбове", ясновидци, "златни пера" и "основни 

камъни". Защото Аз говорих на този народ чрез седемте дарби, които олицетворяват седемте духа 

(пред Божия престол), напътствах го и го подготвях. 

     Въпреки несъвършенството на Моите избраници, въпреки техните грешки и неразбиране, Аз 

винаги съм разкривал Моето дело, било то с дума, с лице, с изпитание, така че това да бъде стимул 

и подтик за този народ и тези, които вече са повярвали в истината на това откровение, никога 

повече да не се съмняват. 

51 Въпреки че мнозина Ми обърнаха гръб, мнозина останаха на пътя и Ме последваха до края 

на този период. Тези непоколебими, тези работници, тези водачи на множествата сте вие. Защото 

всички вие сте привлекли зад себе си множество души, сърца и сте станали свидетели на 

преобразяването на същите тези множества в тяхното здраве, морал и религиозна практика. Макар 

че при първите им стъпки сте ги виждали бедни, болни, нуждаещи се и невежи, сега виждате 

светлина в устните на множествата на Израил, истинност в действията им, обновление в живота им 

и копнеж, желание и съвършенство в поклонението им на Бога. 

52 На никого не съм отказал думата Си. Винаги съм бил в готовност за този народ и чрез 

всички тези посредници съм проливал същност, истина и живот. Не всички са знаели как да се 

подготвят, не във всички съм открил духовността. Тези, които са постигнали най-много, са го 

направили благодарение на подготовката си, на издигането си и на отдадеността си на Моето дело. 

Но сега настъпи последният ден, който обявих на всички. Защото няма човек, който да не знае, че 

на тази дата Отец трябва да приключи завинаги словото Си във вида, в който го получихте. 

53 Готови ли са хората за това събитие? 

54 Достатъчно силен ли е ученикът за този тест? 

55 Едни виждам силни, а други слаби, и Учителят казва на силните: Попитайте за слабите! И за 

събудените: Внимавайте за спящите! И за тези, които са напреднали най-много: Чувствайте се 

отговорни към тези, които са останали назад! И за тези, които са получили най-много: Бъдете 

наясно и споделете тези учения с другите, когато настъпи моментът! 

56 Но Отецът пита целия си народ: Защо искате да задържите повече Учителя? Защо искаш от 

Отец да излезе извън рамките на Своето собствено Слово, давайки ти пример за несъвършенство? 

Не разбрахте ли, че Аз съм неизменен, че съм неумолим, че съм съвършен? Липсва ли ви Моето 

Слово, което търпеливо ви давах толкова много години? 

57 Словото Ми беше съвършено дело, което сега приключва с вас. Вие имате дарбите, имате 

учението, имате моите откровения. Подготвил съм ви: Какво повече можете да поискате? Какво 

още искате от Отца, о, хора? 

58 Но онези, които са заспали ─ непокорните, които са свикнали да оскверняват, да 

пренебрегват Моите заповеди и казват: "Можем да пренебрегнем словото на Господа. Той може да 

даде на Своя народ всичко. Нашата воля може да бъде изпълнена." 

59 О, наистина, тези хора не знаят какво говорят, нито знаят на какво се излагат, защото съдът 

на Отца може да се разрази! 

60 Великият ден на Господното правосъдие вече е при вас, а и човешкото правосъдие ─ 

бдително, заплашително, осветено от Моето божествено правосъдие ─ може да се заеме да съди 

делата на хората! 

61 Всички онези, които са приели Божествено дело, Духовно слово ─ всички онези, които са 

използвали моето учение и моите закони, за да управляват хората, да ги учат, да ги възпират в 

пороците и греховете им, да ги водят по пътя на вечността, са подсъдими. Сред тях ти, Израел, си 

пръв, а след теб идват всички религии. 

62 Ето моите везни! Тук е Моето правосъдие, а също и Моят безмилостен меч! Не ми се 

доверявай повече, народе Мой! Не бъдете като това човечество, което в Годината на размисъл, в 

Годината на прошката и помирението, се надигна, грабна убийствените си оръжия, опетни бялата 

страна на мира с братска кръв и ─ наистина, казвам ви ─ се противопостави на Моето предложение 

за мир! 
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63 Горко на света! Тя е на ръба на своята бездна! То е близо до това да изпразни голямата чаша 

на страданието до утайката и ще трябва да нададе силен вик на болка, за да се събуди. 

64 Така е искал човекът. Предлагал съм му Моя мир, предлагал съм му Моята любов, 

приближавал съм се до него и все пак той не иска нищо от Моето царство, иска своето. Нито пък 

нещо от Моята сила ─ той предпочете собствената си сила. Нито пък нещо от Моите празнични 

одежди ─ той иска да продължи да се обгръща с гордост. Той не иска живот във вечността, а само 

временна власт и смърт, която ще разреши всички човешки дела. 

65 Предначертал съм място за всички, които търсят Моя мир и които намират смърт в 

несправедливите човешки войни. Защото има много хора, които са на бойното поле с оръжие в 

дясната си ръка, но съвестта им говори. Оплакващата се съвест, отчаянието в сърцето, казва на 

Отца: "Прости ми, защото сея смърт. Защото Те нараних с него." 

66 Това са тези, които са Ме усетили. Ще ги спася. Молете се за тях, хора. Мнозина ще се 

върнат в мир, мнозина ще се върнат в Дома. Тези, които падат, тези, които оставят телата си в 

руини, ще възкръснат славни духом, защото моят глас ги призовава в това царство на мира и 

справедливостта, за да им каже: На земята вие не намерихте справедливост, но моята 

справедливост съществува и ви призовава, обгражда ви и ви възкресява за живот. 

67 Все още ще преживеете много болезнени изпитания. 1951 г., до чието начало остават само 

няколко часа, ще донесе на човечеството "подарък" от изпитания и ако 1950 г., подготвена със 

светлината на Отца, беше засенчена от трагедията на хората, беше обляна с кръвта на самите тях, 

беше разтърсена от великите събития ─ наистина ви казвам, че 1951 г. ще разтърси човечеството 

още повече. 

68 Вие, които сте част от Мен и сте подготвени да преживеете всички тези изпитания, не 

спирайте да "гледате", не спирайте да се молите. Помнете, че вие сте като мантия на мира. Не 

забравяйте, че вие сте собственици на балсама. Помнете, че вие сте утеха в този свят и че затова не 

ви вземам със себе си в този час, когато искате да останете свързани с моя Вселенски лъч и с моя 

духовен свят и не искате да напуснете този свят, за да можете да изпитате Върховното царство. 

Това време все още не е дошло за вас. Останете с хората и бъдете за тях благословия и прошка. 

69 Оръжията ви са готови. Силата ви ще ви държи до края. Но наистина ви казвам: Не си 

мислете, че тези нещастия се усещат само от вас. Мислете, че във всяко изпитание ви давам 

милост. Всяко страдание и беда ще бъдат придружени от благодеяние и доказателство за любов 

към вас. 

70 Говорих ви като съдия. Бях при вас като съдия, но юрисдикцията ми е универсална. 

Като Учител вие Ме имахте през тези години на обучение, чиято кулминация бяха последните 

три години, които посветих на спомена за онези три години, през които проповядвах във Втората 

епоха, а също и като спомен за трите времена. 

Моята преподавателска работа като Учител е цялото ми слово. Моето откровение като Светия 

Дух е всичко, което съм ви казал през това време на учение. Тази книга е написана с огъня на 

Светия Дух в твоята съвест, в самата плът на твоето сърце, където Моето Слово ще остане 

незаличимо. Тя е насочена към целия свят. И всичко, което е било поставено във вас като нещо, 

което е било непроницаема мистерия в минали времена, сега се изяснява от лъчите на светлината, 

прекрасни за вашия дух в тази Трета епоха. 

71 Оставям ви като тълкуватели на Моето дело, на Моето слово, на Моите заповеди. Виждате 

ли как хората само се объркват в желанието си да проникнат в Словото на Господа, в Неговия 

закон, в пророчествата Му и във всичко, което Йоан е предал на човечеството по моя Божествена 

заповед! Как хората, богословите, тълкувателите ще могат да достигнат до истината? Чрез 

свидетелството, което давате за това, което Святият Дух ви е говорил. 

Светият Дух е хвърлил светлина във всички Негови учения. Той не криеше нищо. Всички завеси 

са отстранени и съкровищницата е отворена за хората. Вие сте пазителите на тази светлина, защото 

сте наречени ученици и деца на Светия Дух. Затова отидете при хората и им дайте да разберат. Ще 

видите колко много ще се зарадват, когато най-накрая могат да прочетат стенограмите и да 

разберат това, което не са могли да разберат преди ─ пророчествата, които са видели, че са се 

изпълнили, и тези, които тепърва ще станат реалност. 
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72 По този начин ще осъществите това високо предназначение, о пророци и апостоли на 

Светия Дух, о благословен народ на Израел! Така сте били Мои ученици през това време, така сте 

Ме имали за Учител, но Аз искам най-накрая да Ме признаете за Отец. 

73 Още веднъж сядаш на масата на любовта ми. Всички вие сте мои ученици. Винаги съм 

разделял хляба на дванайсет части и дванайсетте племена на моя народ са яли същото количество. 

     По време на Светото причастие, когато за последен път ядох, заобиколен от Моите апостоли във 

Втората епоха, им казах, като взех хляба: "Вземете и яжте, това е Моето тяло." Благослових виното 

и им го дадох да пият с думите: "Пийте, това е Моята кръв." Но след това добавих: "Правете това 

за Мой спомен!" 

74 През цялата Втора епоха човечеството се е хранило с този символ. Но когато Отец се яви 

отново сред вас, вече не в тяло чрез Исус, а духовно сред облаците, и се изяви чрез светлината на 

Своя Божествен Дух посредством смирени човешки създания, ви казах: Времената се промениха, 

времената отминаха и днес Моето Слово е Тялото, а неговото значение е Кръвта. Общуването ви с 

Учителя е духовно. 

Но в този момент, когато ви давам Словото Си за последен път в тази форма, ви казвам: не 

забравяйте, че това Слово, което е било храна за вас и е било същност и живот, изкупление и 

обновление, здраве и надежда за този народ, съдържа вечна същност и че дори когато вече не го 

чувате чрез гласоподавателите, то винаги ще бъде във вас като източник на живот, като хляб, като 

изискана храна, като балсам и надежда. 

75 Пазете това, което ви оставям, и винаги го носете в душата си. Но ако искаш да влезеш в 

съвършено общение с твоя Учител, ако искаш да Го приемеш напълно в сърцето си, подготовката, 

чистотата на мисълта и сърцето ще ти бъдат достатъчни, за да позволиш на душата да избяга, която 

ще знае как да Ме намери много бързо. Тя ще ме намери превърната в храна, в храна, пълна с 

живот и добър вкус. 

76 Подгответе се по този начин, о, хора, за да можете винаги да влизате в това съвършено 

общение. Никога няма да ви липсва моето насърчение и мир. 

Вие сте седнали около Мен, ядете този Хляб на живота, а Учителят ви казва, както и друг път: 

Сред смирените, сред тези, които много Ме обикнаха ─ сред тези, които Ме следваха търпеливо и 

упорито въпреки изпитанията, има такива, които ще предадат Моето дело в ръцете на човешкото 

правосъдие. Някои ще продължат да фалшифицират Моето дело, Моето собствено Слово, Моя 

Завет за мизерни пари и вие ще се запитате още веднъж: "Ще се превърна ли утре от усърден и 

послушен работник в предател?" 

"Кой е този Учител?" - ме пита духът ти и Аз ти казвам: Вие не знаете. Но в този момент Аз ви 

подготвям, давам ви сила, за да оставите на Мен да ви съдя. 

77 Ако видиш на пътя си предател, неискрен, коравосърдечен, слаб или невярващ, богохулник, 

светски настроен, стани, прости му ─ да. Говорете му с любов, с това слово на съд, с което ви 

говорих. Но нека това бъде Моята присъда, а не вашата, хора, защото вашата все още не е 

съвършена. 

Докато работите в рамките на моето дело и го изпълнявате, мислете, че няма предатели ─ 

забравете, че има светски настроени, и мислете, че има само послушни. Не осъждайте никого, а 

само обичайте, прощавайте и работете. Защото зад изпълнението на твоята мисия ще стои Моята 

справедливост, която ще определя всичко, ще връща на всички тяхната светлина, тяхното 

съвършенство, ще поправя и ще прави достойни в рамките на Моето дело и Моите закони онези, 

които са съвършени в началото на живота си и също така в края му. 

78 Последните ми думи ─ вярваш ли, че мога да те водя от височината на кръста? 

Човечеството не се обновява. Достигат до Мен плачове, достигат до Мен хули на хора, 

оглушителен шум от войни на хора, плач на деца, опустошение на мъже и жени. 

Виждам скръб и бедност, виждам империи в упадък и сили, които са близо до колапс, виждам 

дъх на смърт в цялото човечество. И сред всички тези гласове на проклятия и призиви, един глас, 

който звучи сред хората и достига до Мен, раздвижвайки Божествения Ми Дух. Това е дума, която 

казва: "Ела!" Това е, което този свят Ми казва: "Ела!" Защото Духът има Моето обещание, защото 

хората знаят, че съм обявил Моето завръщане, защото хората се събуждат един друг, като казват: 
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"Господ обяви, че ще дойде отново." Защото пред лицето на липсата на човешка правда те се 

обръщат към Мен с желание за Моя мир и правда, за да Ми кажат: "Господи, защо не идваш?" Защо 

не виждаш болката ми? Защо не се замисляш за моята трагедия?" 

79 Сега гледам към теб, човечество. Моят поглед на Отец те вижда, но очите Ми са и на съдия. 

Никога не си искал да Ме имаш за баща. Вие не сте Ми дали върховенство над вас. Вие не сте Ме 

искали като Учител, а само като Съдия, и като Съдия Ме имате сега, в този момент. 

За да не утежнявам съвестта ви, не ви казвам, че вися на кръста. Невидимо съм на планина, на 

върха на планина, но ─ както на онзи кръст ─ с отворени, неизмеримо отворени ръце, за да ви 

прегърна. И както тогава Моята страна се отвори, за да излее върху вас водата и кръвта на любовта, 

така и днес Моят Дух се отваря, за да излее върху всички божествената вода и кръв на прошката, 

милостта и мира. 

80 Ръцете ми са разперени! Целият ми дух усеща болката ви. Но не тази физическа болка, не 

тази човешка болка, не тази болка на измъчените души. Тя е божествена болка ─ непонятна за 

ограничените същества, тя е болка, която не можеш да познаеш. Защото наистина ви казвам: 

Жадувам, хора, жадувам, човечество, за твоя мир, за твоето спасение и твоята любов! 

81 Онези, които слушат в момента чрез човешки глас, не биха се осмелили в този момент да 

вдигнат ръка, за да обидят собствения си брат във вярата. Те не можеха да отворят устата си, за да 

изрекат някаква обида пред своя Господ. Онези обаче, които не присъстват на тази проява, много 

добре могат да се нараняват един друг, да се убиват, да се лишават един друг от скъпоценното 

съкровище на живота, благополучието и любовта. Това се случва, защото те изобщо не знаят какво 

правят. 

Но в този възвишен ден, ден на световна любов и справедливост, всички, които оставят телата 

си, за да прекосят духовните пространства, отново чуват мощния глас на Исус, който им казва от 

върха на тази планина: "Истина, точно днес ще бъдете с Мен в рая." 

82 Всички онези, които са подготвени под това божествено влияние, са се събудили и Ми 

казват: "Господи, в последния ден на тази година, наречен "свят", напускам тялото си, за да се 

издигна в Незнайното. Приемете Ме!" Истина ви казвам: ще Ме намерят в Моето царство. Но за 

тези, които хулят Бога, когато затворят завинаги очите на тялото, очите в духовното ще бъдат 

затворени за Моята светлина и те ще ги отворят едва след собствената си преценка. 

83 Когато Христос, като човешко същество, почувствал цялата болка и бил изоставен от Духа 

за кратко време в тази болка, Той казал, като човешко същество, като човешко същество: "Боже 

мой, Боже мой, защо си Ме оставил?" 

84 Днес казвам на всички, които живеят, ходят, страдат и грешат с Мен: Когато почувствате 

слабостта на "плътта", призовете духа си, както е направил Учителят. Духът е по-силен от плътта. 

"Плътта" е и винаги ще бъде слаба. Но ако изпитанията са много големи за духа и са по-силни от 

него, тогава се обърнете към Мен. Това ще бъде единственият случай, в който ще позволя на 

вашата телесна обвивка да каже, когато почувства отсъствието на духа в резултат именно на тази 

сила на изпитанието: "Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?" Тогава в очите ви, в душата ви 

веднага ще се появи лъч светлина, който ще я издигне по пътя на светлината и ще ѝ даде 

доказателство, че не е сама, че Бог никога не я изоставя, че Отец не може да изостави децата си, 

особено в момента на големите изпитания, когато те напълно свидетелстват за своя Господ. 

85 Оставям ви обединени и поставям върху вас мантията на нежността, която винаги ви е 

обгръщала и чиято топлина вече сте опознали. 

86 Мария беше в нозете на Христос, без да изрече нито едно оплакване или упрек към това 

човечество. Затова тя е велика в очите на Отец като жена и като дух. Защото тя е Духът на 

универсалното майчинство, който съществува в Бога. И в този благословен час Аз оставям тази 

любов отпечатана в Моя народ, защото вие сте марииният народ на Третата епоха, който ще 

направи така, че сегашното и бъдещото човечество да познае присъствието на тази любов, този 

аромат, тази безкрайна нежност, това застъпничество и тази непонятна за хората девственост. И 

онази, която е в Мен и във всички, чува онзи глас, който й казва: "Остани винаги като Майка във 

вселената!" И на този народ, представляващ цялото човечество от това и други времена, казвам: 

"Хора, сине, ето я вашата Майка!" 
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87 Не искам да ви оставям в болка или тъга. Защото, въпреки че Моят Божествен Дух е тъжен, 

смъртно тъжен, искам да ви оставя спомена, че съм бил на последния банкет, така че този последен 

час да бъде този, о, възлюбени хора, който да остави незаличим спомен в сърцето ви ─ сладкият 

час, часът на общение, на щастие, защото чувате "Словото", както сте го чували толкова дълго. 

Не мислете за страданията на света в този час, когато сте яли изобилна духовна храна, докато не 

задоволите духовния си глад и жажда. Аз съм с всички вас. В този момент не мислете за 

настоящето. Живейте за кратко в бъдещето, във времето на мир, което ви подготвям, и вижте 

всички вас, заобиколени от Отца на тази изпълнена с любов трапеза ─ трапезата на любовта, на 

наставленията, на откровенията и на прошката. 

88 Вземете и яжте! Думата ми е моето тяло. Вземете и пийте! Моята кръв е същността, която 

съм поставил в Словото Си, където наистина Ме открихте в това Трето време. Не в носителя на 

гласа, не в тона на гласа му, не във външната форма на човешката дума, а в най-дълбокия ѝ смисъл. 

Има същност, която е самата кръв на Моето Слово. Изпийте го, защото утре ще бъдете хляб и 

вино, тяло и кръв сред човечеството! 

89 Оставям ви обединени на тази трапеза, която никога няма да бъде съд, а скамейка за 

ученици и ученички, потопени в учението на Учителя, които с подготовката си се правят достойни 

Той да им се открива във всеки един час. Утре ще ви изненадам като пътниците от Емаус, като 

онези апостоли, които се нуждаеха от моето присъствие и моите доказателства, за да ги насърча и 

издигна, и също така ще ви изненадам. 

Никога няма да има лъжа сред вас, свидетелството ви винаги ще бъде вярно. Тогава твоите 

пророчески устни ще направляват безопасно стъпките на множеството, което е този възлюбен 

народ тук, и то никога няма да се препъне. Вие ще го опазите от големите опасности и ще го 

изведете победоносно до портите на Новия Йерусалим ─ този град, който ви дарих в тази Трета 

епоха, за да го предложите на човечеството като негов пазител ─ с порти, отворени за целия свят, 

през които трябва да влязат онези, които желаят истината, онези, които жадуват за одухотворяване. 

А вие, като добри водачи и водачи на народите, ще ги водите с твърда крачка към сърцето на белия 

блестящ град. 

90 Моето решение е дадено, моите инструкции и моите откровения също. Моят бащински мир, 

Моята ласка е с всички. Почувствайте, почувствайте, че ви притискам в истина и в дух към моето 

божествено сърце! 

91 Чуйте, чуйте гласа на Отец, който започва да звучи в дълбините на сърцето ви, който в този 

момент започва да търси отзвук в дълбините на вас. Защото от този момент нататък ви оставям във 

времето на благодатта, във времето на диалога между духовете. 

92 О, възлюбени хора: тръгнете, влезте в домовете и сложете мир навсякъде! Донесете моя 

Завет и защитавайте докрай моето Троично-Мариинско духовно дело, което ви разкрих, което ви 

поверих в изпълнение на Моето Слово, дадено в миналите времена на тази Трета епоха. 

93 Дойдох "на облака". От него Аз изпратих Своя Вселенски Лъч и чрез него от 1866 г., от 

Роке Рохас, до 1950 г. вие Ме имахте в слово, в същност, в присъствие и в сила, чрез последните 

носители на глас, чрез които Аз повторих Своето Вселенско Слово. Но ако днес сте опознали 

малцина, които съставляват Моя народ, членовете на народа на Израел, дванадесетте племена, то 

утре, чрез тези свидетели и емисари, които оставям сред човечеството, Моето Слово ще стане 

известно по целия свят. Тя ще бъде провъзгласена за истина и ще бъде спасителен пояс, защитно 

пристанище, пътеводна звезда за поклонниците на земята и царство на мира за целия свят, защото 

това е Моята воля. 

94 Оставям ви моя мир. Сбогом, любими хора! скоро ще Ме имате в изобилие в Светия Дух... 

Защо плачете, хора? вижте как Аз доказвам словото Си пред вас в този момент. Продължавам да ви 

говоря и не нарушавайте мандата Ми. 

95 Елате при Мен, хора! Плачете, плачете, защото Аз приемам сълзите ви. Плътта е слаба, но 

духът е силен. То знае какво е получило и е послушно и в съгласие с Моята воля. Но вашата 

телесна обвивка е детето, което понякога се чувства слабо по пътя си през живота и което вие 

самите ще направите силно. 
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96 Елате, хора, и оставете болката си в нозете Ми! Отвори сърцето си и остави последния си 

плач на Мен, за да го превърна в мир. Дълго време сте премълчавали болката си, причинена от 

липсата на Моето Слово. Но в последния момент "плътта" ви е предала, телесната обвивка е 

станала слаба, защото е незряла. Вземам я в ръцете си, люлея я в тях и ѝ казвам: Не се страхувай. 

Защото наистина ─ ако животът е горчива чаша в устата ти, Аз ще знам как да го подсладя чрез 

твоя дух. 

97 Очи, които проливат сълзи, и така позволяват на болката ви да прелее: Плачете, защото по 

този начин се пречиствате, за да видите ясно Новата ера! 

98 Елате при Мен, мъже, жени, младежи, възрастни и деца, които сте станали работници, и си 

осигурете облекчение за болката на сърцето си в Моето Божествено присъствие, когато пролеете 

последната сълза в него, когато сложите последния дъх на тъга и последната въздишка в Отца. Ще 

останат само радостта, мирът и веселието. Защото искам вие да сте хората, които притежават 

спокойствието, което съвестта дава за изпълнения дълг, и надеждата за подготвяната Нова епоха. 

99 Вие сте собствениците на моя лечебен балсам. Дайте му сила, излекувайте тялото си и 

носете това здраве навсякъде. 

100  Всичко, което сте положили на сърцето на Отец, е в Него. Наистина ви чух и ме е грижа за 

вас. 

101  Заради тази молба ─ получавайте, получавайте! 

102  Целият свят получава моя мир, моята благословия, ако знае как да се подготви ─ ако е в 

състояние да пролее сълзи пред раздялата на това време ─ бъдете благословени! Благословена е тя, 

ако се издигне до одухотворяване, обновяване и мир! 

103  Приеми, земни кръгове, моя мир, моята благословия ─ моето оръжие, за да победиш! С вас 

са Моите воини, също и Моят балсам, и скоро ще чуете универсалния глас на Отца, гласа на 

Светия Дух и впечатляващия глас на духовния свят, който още тази нощ ще стане известен на 

хората в църквите, в домовете и по пътя, защото това е Моята воля. 

Моят мир да бъде с вас! 
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