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Предварителна забележка 
Читателят ще забележи, че в текстовете на томовете, съставляващи "Книгата на истинския 

живот", някои теми се повтарят, понякога с прекомерна честота, въпреки че винаги са развити по 

различен начин; това е повтаряща се особеност на тази компилация от учения, получени от Господ. 

Във връзка с това трябва да имаме предвид, че посланията, съдържащи се в тази книга, са 

получени на повече от 50 различни места за срещи, разпръснати из столицата и цялата страна (има 

се предвид Мексико, бел. ред.), и че, от друга страна, тези послания са получени чрез голям брой 

посредници на словото. 

Наистина възхитителна е вътрешната съгласуваност на цялото учение на Божествения Учител, 

която потвърждава, че словото, излязло от устата на избраните за това провъзгласяване, е истина. 

"Моето Слово е едно с всички", каза Господ чрез Своите гласоносители, и така беше в 

действителност; защото онова, което Той разкриваше на един, потвърждаваше с всички останали, 

като добавяше: "Велики истини ви разкривам чрез различни гласоносители, защото един не би бил 

достатъчен, за да предаде светлината на Моята Божественост." 

Същото се случи и с посланието, което Божественият Учител разкри на човечеството през 

Втората епоха. Четирима от учениците на Неговото учение са оставили писмени свидетелства на 

хората за това, което са чули, и сходството, което съществува между четирите начина на 

представяне, е удивително - много пасажи се повтарят в почти една и съща форма във всяко 

Писание. Убедителната сила, която четирите Евангелия придобиват чрез взаимното си 

потвърждаване, е изключителна, тъй като във всички тях се посочва сърцевината на истината. 

Надяваме се, че това кратко обяснение ще послужи на читателя да открие в посланията на 

Третата епоха наличието на чудо, подобно на това, което споменахме. 

Комисията за съставяне на книгата "Истинският живот  
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Въведение 
След публикуването на първия том много читатели изразиха желание да научат повече за 

произхода на Духовното дело на Христос. В отговор на това искане вторият том започва с главата: 

ПОЯВАТА И ПЪРВИТЕ НАЧЕНКИ НА БОЖЕСТВЕНИТЕ ОТКРОВЕНИЯ В МЕКСИКО. 

Голямото събитие, което несъмнено е представено от Божествените благовестия, е било мъдро 

подготвено от Божията ръка. Избраният инструмент е Роке Рохас, роден в столицата на Мексико 

през 1812 г. Той е прост и благочестив човек, който от младежките си години е отдаден на 

религиозни дела. През нощта на 23 юни 1861 г. той има духовно видение и един вътрешен глас му 

говори: "Роке, ти си избраният да бъдеш силната "Скала на Израил". - От този момент нататък той 

често чува вътрешни гласове, чието значение първоначално не разбира. Идваха му и духовни 

явления. Всичко това го объркваше до голяма степен и той се страхуваше да не изгуби разсъдъка 

си. В отчаянието си той помолил гласа, който чул, да му каже кой му говори. И той чу ясно: 

"Гавраил е, който ти говори." - От този момент нататък Роке Рохас стана вътрешно спокоен, защото 

вече знаеше от кого идва гласът и колкото пъти го чуваше, толкова пъти се съсредоточаваше, за да 

разбере смисъла на думите. Задачата му стана ясна и той събра около себе си съмишленици - мъже 

и жени, както му беше заръчано. По време на едно от тези събирания духът на Илия се разкрива 

чрез съзнанието на Роке Рохас и казва: "Аз съм пророк Илия, този от преображението на планината 

Тавор." Той даде първите поучения на присъстващите и им откри, че започва "Третата епоха", 

епохата на Светия Дух. Духът на Илия неуморно работи за подготвянето на първите ученици, както 

вече е подготвил пътя за Исус през Втората епоха чрез Йоан Кръстител. На 1 септември 1866 г., в 

средата на многобройно събрание, Илия помазва чрез своя инструмент Роке Рохас седем вярващи, 

които трябва да застанат начело на седемте места за събиране и да представляват седемте печата. 

Вероятно на този ден е било обявено и Божественото откровение, получено по-рано от Роке Рохас, 

което обединява заповедите на Мойсей, учението на Исус и наставленията на Илия в един закон от 

22 заповеди. - На една от предишните срещи 12 мъже и 12 жени бяха помазани, за да служат по-

късно като "носители на гласа" на Божествения Учител. 

Когато това време настъпило, Божественият лъч за първи път се спрял върху млада жена на име 

Дамяна Овиедо като избран инструмент, чрез който Христос говорил. 

Всичко се случваше с голяма простота, според Божествената воля; началото беше скромно, 

поради човешките слабости и несъвършенства. Но в началото на този век вече е имало няколко 

общности, в които Христос се е изявявал чрез избрани инструменти. Тези хора, мъже и жени, са 

избрани и подготвени от Бога да работят в духовно увлечение като инструменти за провъзгласяване 

на Неговите послания. На испански език думата е "portavoz", което означава носител на глас, 

носител на слово или говорител. - Между 1930 и 1950 г. духовното учение се консолидира и 

разпространява в много общности в столицата и в цялата Мексиканска република. Малко забелязан 

от голямото множество, Христос се разкрива в славни учения. Това е завръщането на Христос в 

Духа, в Словото. По Божия воля проявите в Мексико продължават до 1950 г., а през последните 

години преди това проповедите на Божествения Учител са записани. Група верни последователи на 

Духовното движение събират стенограмите и през 1956 г. започват да публикуват първия том на 

испански език. Общо учението се състои от 12 тома. - Ако вземем предвид, че Божествените 

откровения са били разгласявани чрез различни носители на глас в съответните многобройни 

общности и че посланията напълно съответстват по своя смисъл, това е още едно потвърждение, че 

словото, излязло от устата на избраните, е Божествена истина. 

След 1950 г. членовете на конгрегациите продължават да се събират на различни места за срещи 

и следват указанията, дадени от Господ: Духовното извисяване се практикуваше чрез тиха молитва, 

а след това се четеше поучение. След това "пророците", които имат дара на духовното зрение, 

свидетелстват за това, което Небесният Отец им е дал да видят. Други, надарени с дарбата на 

интуицията, обясняваха и задълбочаваха различни теми от прочетената проповед. По този начин 

трябваше да се насърчи одухотворяването на членовете. 
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Авторът на тези редове има щастието да замине за Мексико през 1930 г. за професионално 

обучение. В продължение на много години се наслаждавах на удоволствията на един нов свят и на 

професионалния успех. През 1942 г., когато на различни военни терени бушуваше голямата борба 

на народите, в столицата на Мексико се сблъсках с Божествените Благовещения и веднага 

почувствах, че те ме обръщат към мен. Въпреки това отначало се отнасях критично към 

посланията, докато скоро разбрах, че те са истински откровения от Небесния Отец. Тогава аз бях 

нетърпелив слушател и личен свидетел за тях. - Имаше време, когато бяхме група от 20 германци в 

мексиканската общност, в която бяхме слушатели. Но някои от сънародниците отново се оттеглиха. 

Преди единадесет години, когато настъпи моментът, в който исках да прекратя 

професионалната си дейност в Мексико, се върнах в Германия. Скоро след това, заедно с моя 

приятел Траугот Гьолтенбот, започнах да превеждам първия том на немски език, за да направя 

огромните разкрития достъпни за немскоговорящите заинтересовани страни. Първият том е 

преведен от известно време и е публикуван преди време от Otto Reichl Verlag, Remagen, под 

заглавието: "Книга на истинския живот". Сега вторият том е завършен и ние желаем той също да 

намери своя благословен път към сърцата на немските духовни братя и сестри. 

 

Валтер Майер 

Член на персонала Traugott Göltenboth 
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инструкция 29  
1 ученици, отново съм сред вас; но тъй като формата, в която се проявявам, е нова, вие се 

съмнявате, без да разбирате, че не трябва да се спирате на формите, защото така няма да разберете 

къде е истината. 

2 Средството, чрез което се проявявам в този момент, е човекът; това е причината, поради 

която се съмнявате в Моето проявление. Моето послание се състои в същността на словото, което 

излиза от устата на носителя на гласа. 
Наименование на лицата, чрез чийто ум, като инструмент, Господ се изявява. На испански думата е 

"portavoz", т.е.: носител на глас, посредник на думи или говорител. 

3 Днес се съмнявате наново. Искате ли да дойда както в миналото? Не забравяйте, че и вие се 

съмнявахте тогава! 

4 Аз не ви говоря чрез учен или философ, защото тогава вие не бихте приписали словото на 

Мен, а на него. Вместо това се разкривам чрез смирените, невежите и неудобните, така че когато 

сравнявате незначителността и нищожността на човешката му външност с величието и мъдростта 

на Словото, което излиза от устата му, да осъзнаете, че само Господ може да ви говори по този 

начин. 

5 Има и такива, които в съмнението си се питат: Наистина ли това е Учителят? На добър път 

ли съм? Не е ли това дело на изкушението? - Но когато се питате така, чувате Моето любящо Слово 

да ви казва: Чувствали ли сте мир по този път? Намерихте ли утеха и възстановихте ли се от 

болестите си? - След това се изповядайте пред съвестта си и кажете: Да, аз преживях и приех 

всичко това. 

6 Все още не е време всички вие да повярвате. Времената, изпитанията и събитията ще 

събудят хората и утре те ще кажат: "Наистина Този, който беше тук и ни говори, беше 

Божественият Учител. 

7 Разкривам ви много тайни на духа, за да можете да опознаете себе си и по този начин да 

опознаете по-добре своя Отец. 

8 Хората, които изучават Бога, не са съгласни. Кои от тях са в истината? Учените не са 

съгласни с това. Кои от тях са вдясно? Религията и науката винаги са били в противоречие една с 

друга, без хората да разберат, че духовното и материалното живеят заедно в съвършена хармония и 

заедно с нея образуват истинското дело на Твореца. Единият има различна мисия сред хората от 

другия, но те трябва да вършат божествената работа, като са в хармония помежду си, както всички 

същества на творението. 

9 Колко много проклятия е хвърлила религията срещу науката и колко често науката е 

отричала съществуването на духовен живот за религията! Религията се основава на злините, които 

науката е причинила на човечеството, а науката използва като оръжие фанатизма и суеверието, на 

които служителите на религиите са научили човечеството. 

10 Истина ви казвам, че на някои им липсва познание за истината, която притежава природата, 

а на други - правилно тълкуване на Моя закон. 

11 Аз съм Царят на мира. Аз извадих меча Си и дойдох с намерението да се бия, за да унищожа 

всички грехове и тъмнина. Онези, които Ме следват, не трябва да се страхуват, ако бъдат погрешно 

оценени от родителите или децата си, защото Моята любов ще ги компенсира в битката им. 

12 Още през Втората епоха някои не са преценили правилно другите, защото докато едни са 

слушали Исус, други са Го отхвърляли. 

13 Новите Ми войници ще трябва да тръгнат да провъзгласяват тази вест сред хората, които са 

забравили Моята истина, чрез своите дела и пример. Днес намирам Словото Ми само в прашни 

книги. Човечеството се е отклонило от истинския път и е свикнало с греха, порока и 

разпуснатостта. Грехът вече не ги отблъсква, престъплението не ги изпълва с ужас, а изневярата не 

ги засяга. 

14 Човечество, тук имаш Моето Слово в ограничена форма, за да можеш да го разбереш. Но 

ако искате доказателства за Моето присъствие - доказателства, които вече съм ви дал и ще ви дам 

още; но не плачете и не си скубете косите, когато дойдат. 
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15 Във Втората епоха Исус веднъж тръгнал на пътешествие, следван от някои от учениците си. 

Те се изкачили на една планина и докато Учителят изпълвал тези мъже с възхищение чрез думите 

Си, те внезапно видели тялото на своя Господ преобразено, витаещо в пространството, с духа на 

Мойсей от дясната Му страна и Илия от лявата. 

16 При тази свръхестествена гледка учениците се хвърлят на земята, заслепени от 

божествената светлина. Но те веднага се успокоиха и предложиха на своя Учител да сложи на 

раменете Му пурпурната царска мантия, както и на Мойсей и Илия. Тогава те чуха глас, който 

слизаше от безкрайността и казваше: "Този е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение; 

слушайте Го!" 

17 Голям страх обзе учениците, когато чуха този глас, и когато погледнаха нагоре, видяха само 

Учителя, който им каза: "Не се страхувайте и не казвайте това лице никому, докато не възкръсна от 

мъртвите." Тогава те попитаха своя Господ: "Защо книжниците казват, че Илия трябва да дойде по-

рано?" А Исус им отговори: "Наистина Илия ще дойде по-рано и ще оправи всичко. Но Аз ви 

казвам, че Илия вече е дошъл и те не Го познаха, а Му направиха, каквото искаха." Тогава 

учениците разбират, че Той им говори за Йоан Кръстител. 

18 Колко пъти през това време пред очите ви направих така, че тялото, чрез което ви предадох 

Себе Си, да изчезне*, за да можете да Ме съзерцавате в човешката форма, в която човечеството 

познаваше Исус, и въпреки това вие не се преклонихте пред новото преображение. 
* Господ се позовава на многобройните свидетелства на духовни ясновидци сред присъстващите, които 

свидетелстват, че тялото на гласоподавателя е изчезнало и те са видели на негово място образа на 

Исус. 

19 Моята работа е духовната планина, към която ви каня да се изкачите по пътя на любовта, 

милосърдието и смирението. Това е новата планина Тавор, където миналото, настоящето и 

бъдещето се сливат в едно и където Законът, Любовта и Мъдростта са обединени в една същност. 

20 Мойсей, Исус и Илия - това е пътят, който Господ е очертал за човека, за да му помогне да 

се издигне в царството на мира, светлината и съвършенството. 

21 Почувствайте в живота си присъствието на пратениците на Господ. Никой от тях не е 

умрял, всички те живеят, за да осветяват пътя на хората, които са се заблудили, да им помагат да се 

изправят от паденията и да ги укрепват, за да могат да се посветят с любов на същото в 

изпитанията на своята вина. 

22 Запознайте се с делото, което Мойсей изпълни на земята по вдъхновение от Йехова. 

Изучавайте задълбочено учението на Исус, чрез когото говореше Божественото Слово, и търсете 

духовното значение на Моето ново откровение, чиято епоха е представена от Илия. 

23 Когато придобиете пълно познание за тези божествени откровения, съставете от тях книга, 

която ще бъде разделена на три части, и ще откриете, че в първата се говори за Закона, във втората 

- за Любовта, а в третата - за Мъдростта. Тогава ще разбереш, че законът е този, който води, че 

любовта възвисява, а мъдростта усъвършенства. И накрая, ще разберете, че тези откровения са ви 

дадени в съвършен ред, осветлявайки човешкия живот: че учението за любовта ви е дадено, когато 

вече сте имали обширни познания за справедливостта, и че по същия начин мъдростта ще дойде 

при вас, когато живеете в хармония с учението за любовта. 

24 Господ винаги е говорил на човечеството чрез хората, защото между Божественото 

същество и човека стои вашият дух, който възпроизвежда небесното послание, който възприема и 

обожествява Вечното. 

25 Мойсей, Исус и Илия представляват трите етапа на развитие, в които ви се изявих: ръката на 

Мойсей, който държеше скрижалите на Закона и показваше пътя към Обетованата земя; устните на 

Исус, който провъзгласяваше Божественото Слово; и Илия, който с духовните си прояви отвори 

портите, които ви водят към Безкрайното и към познанието на онова, което наричате Тайна. 

26 Аз разговарям с теб, Аз говоря на сърцето ти; докато за да Ме чуеш, трябва да го направиш 

чрез човешката уста, Аз те чувам, когато Ми говориш в най-съкровената част на твоето същество. 

27 Аз съм Христос, който е преследван, хулен и обвиняван в този свят. След всичко, което Ми 

направихте през Втората епоха в Исус, Аз идвам при вас, за да ви докажа още веднъж, че съм ви 

простил и ви обичам. 
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28 Голи Ме приковахте на кръста, така и Аз се връщам при вас, защото не скривам Моя Дух и 

Моята истина от очите ви зад дрехата на лицемерието или лъжата. Но за да Ме познаеш, първо 

трябва да пречистиш сърцето си. 

29 Вие искате да Ме видите в цялото Ми величие и така Учителят иска да се покаже на 

учениците Си; но все пак ви срещам с първите стъпки и трябва да се огранича, докато не бъда 

разбран от вас. 

30 Какво би станало, ако изведнъж видиш Моята светлина в цялата й прелест?: Ще ослепееш. 

И ако чуеш гласа Ми в цялата му сила, ще се побъркаш. - Ако цялата Ми сила се освободи в 

носителя на гласа, чрез когото се изявявам, какво би станало с него - тялото му би било 

унищожено. 

31 Затова се съгласете, че Отец ограничава Себе Си, за да бъде разбран, почувстван и духовно 

видян от хората, защото дори в това ограничение Той е съвършен, мъдър и безкраен. Мнозина от 

вас биха искали да извърша материални чудеса, за да повярват, че Аз съм този, който се изявява. 

Така постъпихте и в Първата епоха, когато Мойсей призова народа да го преведе през пустинята до 

Обетованата земя. Мнозина от вас изискваха от него да извърши могъщи дела, за да повярват, че е 

Божий пратеник, и да го последват. 

32 Мойсей е предоставил достатъчно доказателства, че истинският Бог е с него, но народът 

иска още свидетелства и когато пратеникът довежда тълпите в подножието на планината Синай, 

той призовава силата на Йехова, а Господ го чува и му дава големи доказателства и чудеса. 

33 Когато народът ожадня, Аз използвах случая и разкрих силата Си на Мойсей чрез вяра, като 

накарах водата да извира от скалата. Когато народът беше гладен, Аз дадох доказателство за Моето 

присъствие в молитвата на онзи, който водеше Израил, като му изпратих манна. 

34 Народът искаше да чуе и види Този, Когото Мойсей чу и видя чрез вярата си, и Аз се явих 

на народа в облака и го накарах да чува гласа Ми в продължение на часове. Но той беше толкова 

силен, че хората мислеха, че ще умрат от страх; телата им трепереха, а душите им се разтреперваха 

от този глас на справедливостта. Тогава народът помоли Мойсей да помоли Йехова да не говори 

повече на народа си, защото не го чува. Те осъзнаха, че все още са твърде незрели, за да могат да 

общуват директно с Вечния. 

35 По времето, когато Христос живееше сред хората в Исус, хората казваха, когато Го 

виждаха: Как синът на дърводелеца и Мария може да бъде обещаният Месия, този, който е обявен 

от пророците и очакван от патриарсите? Как може този незначителен човек да е Божият Син, 

Избавителят? - Но Учителят говореше и думите Му караха да треперят онези, които идваха при 

Него с добра воля, и дори невярващите. На всяка крачка хората искаха от Исус чудо и Той го 

правеше. Дойде слепецът и за учудване на фарисеите Учителят му даде зрение, като само го 

докосна. По същия начин Той върна подвижността на паралитика, прокаженият беше очистен от 

злото си, обладаният беше освободен, прелюбодейката беше преобразена с една дума, а мъртвите 

възкръснаха от гласа Му. 

36 Всичко, което хората поискаха, за да повярват и да Ме познаят, Аз им дадох, защото в Мен 

беше силата да им дам всичко, което поискаха, тъй като в Исус беше скрит Божественият Дух, за да 

се изяви и да изпълни Закона. 

37 Когато Исус висеше на кръста, нямаше дух, който да не се почувства разтърсен от гласа на 

любовта и справедливостта на Онзи, Който умря - гол като самата истина, която Той донесе в 

словото Си. Онези, които са изучавали живота на Исус, са разбрали, че нито преди, нито след Него 

е имало някой, който да извърши дело като Неговото, защото това е божествено дело, което чрез 

Неговия пример ще спаси човечеството. 

38 Кротко дойдох да се жертвам, защото знаех, че Моята Кръв трябва да ви преобрази и спаси. 

До последния момент говорех с любов и ви прощавах, защото дойдох да ви донеса възвишено 

учение и да ви покажа пътя към вечността със съвършени примери. 

39 Човечеството искаше да Ме отклони от Моята цел, като търсеше слабостта на плътта, но Аз 

не се отказах. Хората искаха да Ме изкушат да богохулствам, но Аз не богохулствах. Колкото 

повече тълпата Ме оскърбяваше, толкова повече състрадание и любов изпитвах към тях, а колкото 



U 29 

11 

повече насилваха Тялото Ми, толкова повече кръв бликаше от него, за да даде живот на мъртвите 

във вярата. 

40 Тази Кръв е символ на любовта, с която съм очертал пътя на човешкия дух. Оставих словото 

Си на вяра и надежда на онези, които жадуват за справедливост, а съкровището на откровенията Си 

- на духовно бедните. 

41 Едва след това човечеството осъзнава Кой е бил в света. В резултат на това делото на Исус 

се разбира като съвършено и божествено, признато за свръхчовешко. - Колко много сълзи на 

покаяние! Колко много угризения на съвестта в душите! 

42 В момента ви се явявам духовно на планината на съвършенството и, както във видението на 

онези ученици, имам до себе си Мойсей и Илия - те са тримата пратеници, които са показали на 

хората пътя на духа чрез изпълнението на закона. 

43 Мойсей даде на човечеството Закона, изсечен в камък, Исус доведе Закона на любовта до 

най-висшето му разгръщане на Кръста, а Илия, като божествен лъч, просвети всеки дух с Мъдрост 

през това време. Всеки пратеник е имал своето време, за да накара човечеството да разбере 

божественото послание, откровенията и пророчествата. 

44 Мойсей е спасен от водата, за да може като възрастен да освободи своя народ и да му 

предаде Божия закон. 

45 "Словото" стана човек, за да каже на човечеството със Своя пример: "Аз съм Пътят, 

Истината и Животът". Дева Мария е била благословената стълба, по която Христос е слязъл при 

човечеството. Мария, святата и сладка Майка на Исус, хранеше в пазвата си Този, Който по-късно 

щеше да нахрани всички духове с божествения хляб на Своето Слово. 

46 Всичко, което Христос ви каза и ви научи със Своите дела, беше закон, който 

потвърждаваше това, което бяхте получили чрез Мойсей. Но не всичко беше казано, не всичко 

беше разкрито, тепърва предстоеше Илия да дойде в изпълнение на пророчествата и Моето Слово, 

за да подготви новото Ми идване. За тази цел той се изяви чрез човешкия ум като посредник, 

посредством своя лъч светлина, за да просвети духовете, сърцата и сетивата, да доведе до 

разбиране на вече разкритото и да подготви хората за новите откровения и просветления, които ще 

трябва да ви поверя в това Слово. 

47 Онези, които слушаха първите митинги през 1866 г., чуха тези думи: "Аз съм Илия, 

Пророкът на Първата епоха, тази на Преображението на планината Тавор; пригответе се, защото 

ще ви бъдат открити Седемте печата и ще ви бъдат отворени портите на Тайната, за да видите пътя 

към вашето спасение." 

48 Дори и в този момент, заедно с Мойсей и Илия, аз съм видян през духовното лице на онези, 

които са развили този скъпоценен дар. - Някои от вас са ужасени, а други - разкаяни, и вие стоите 

пред това преображение; но тази светлина и тази благодат ще се излеят върху целия свят. 

49 "Мойсей "*, погледни народа си. Те са същите хора, които си водил през пустинята в 

търсене на Обетованата земя. Разпръснати и скитащи, те се движат из света. Докато едни са 

разбрали, че Обетованата земя е в Моето лоно и че до нея се стига чрез любовта, на която учи 

Моето Слово, други са се вкопчили в света, сякаш той е техният последен дом и единственото им 

притежание. Те не вярваха в Месията и не усещаха присъствието на Светия Дух. Върнете се при 

тях в духа си и им покажете отново пътя към обетованата земя, към небесното отечество. Но ако не 

ти повярват - нека слънцето потъмнее, луната да изгуби светлината си и земята да се разтресе, 

защото този народ ще се събуди и никога повече няма да се заблуди." 
* Тук Господ говори на Мойсей, който присъства в духа. 

50 Моята любов, която ми помага, е към човечеството. На всяка зора предлагам мир на хората, 

но те не искат Моята любов. Те са създали войната и си осигуряват право на това. Затова плевелите 

ще бъдат изтръгнати и всичко нечисто ще бъде измито във водите на любовта и обновлението. 

51 След смъртта ще настъпи възкресение за истински живот; след войната ще настъпи мир, а 

щом хаосът свърши, светлината ще засияе в съзнанието, защото Аз съм светлината на света. 

52 Ще дойде 1950 г. и дотогава много гласоподаватели ще предават Моето Слово. Аз ще бъда 

чут и в други народи. Но в последния ден на Моето проявление "духовната долина" ще те 

погледне: ще присъстват душите на жителите на земята, на твоите родители, на патриарсите и на 
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праведните. Блажени са онези, които се подчиняват на Моя закон, защото ще бъдат класифицирани 

като овце на Божествения Пастир; но горко на непокорните, защото ще бъдат съдени като кози. 

53 "Илия, ти си светлината*. В това време, което е твое, на човечеството е открито, че не са му 

дадени три закона, а един, обяснен в три времена, обобщен в две заповеди: да обичаме Бога повече 

от всички създадени неща и да се обичаме един друг." - Днес се изявявам, за да припомня на 

народа Си предишни учения, а също и за да му съобщя новите Си откровения. 
* Тук Господ говори на Илия, който присъства в духа. 

54. В този ден, когато си спомняте за момента, в който Илия отворил* Третото време за 

човечеството, когато се изявил чрез ума на човека - почувствайте любовта на вашия Учител, 

освободете се от горчивината и затвърдете стъпките си по пътя към спасението! 
* На 1 септември 1866 г. 

55. Живейте в хармония с Моите откровения от трите времена и превърнете съществуването си 

в неизчерпаем пристан на справедливостта, любовта и мъдростта завинаги. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 30  
1 В ученията, които ви давам, ви наричам "народ на Израел" или "потомство на Яков" и с 

постепенното разбиране на Моите учения осъзнавате, че духовно принадлежите към расата на този 

древен народ, избран сред народите на земята да изпълни мисията да предаде Моите откровения на 

човечеството. 

2 Семето, което поверих на Яков, се отнася до духа, а не до тялото, както погрешно са 

смятали хората. Защото ви казвам: Ако наследството, завещано на Израел от първите патриарси, 

беше физическо, той все още щеше да произвежда пророци, емисари и просветени. Вместо това 

вижте как този народ носи веригите на духовната и материалната нищета, знаейки, че вече не може 

да се надява на идването на Месията, защото е разбрал, че обещаният му е живял в лоното на 

народа му и не е бил разпознат. 

3 Духът на Израил като раса е заспал, потънал е в сън, който продължава от векове, и не може 

да види истината, защото е живял само за удоволствията на света, очаквайки да постигне тук 

своята Обетована земя, своя съд и своята слава. Но не си мислете, че сънят му ще бъде вечен. Не, 

сега, когато нещастието, болката и унижението са изпити като нова чаша на страданието от този 

народ, неговият дух започва да се пробужда и да намира своя път чрез размисъл, като по този 

начин постепенно открива, че всички пророчества и знамения, които са му възвестили идването на 

Месията, са били вярно изпълнени в Христос. 

4 Не е далеч времето, когато той ще се пробуди по най-всеобхватен начин; вече наближава 

неговата духовна зора. Но преди това той ще види как материализмът на човечеството се 

унищожава заради амбициозните му стремежи, егоизма и низките му страсти. 

5 Когато този народ се убеди, че Царството на истинския мир и благодат не е на земята, той 

ще потърси Христос, изхвърления, отречения, и ще Му каже: "Учителю, Ти беше прав, свободата е 

само за тези, които обичат одухотворяването. Защото ние, които сме се стремили към материални 

блага, по този начин сме се превърнали само в роби." 

6 Когато това изповядване на Мен се появи в тези сърца, Аз ще направя така, че сред тях да се 

появят Моите нови пророци, които ще им помогнат да се подготвят за пътя на одухотворяването, 

който ще бъде пътят на тяхното освобождение. Не се учудвайте, че онези, които са били в застой в 

развитието си в продължение на векове, успяват за кратко време да извървят пътя, който е отнел 

толкова време на другите, които са ги предшествали, и дори да ги изпреварят. 

Не забравяйте, че много от тях притежават дух, изпратен на земята от най-древни времена, и че 

след като изкуплението им бъде завършено, те отново ще заемат мястото си сред избраните от 

Господа, за да донесат светлина на своите братя от всички народи. 

7 Когато тези, които носят името "Израел" по силата на своята раса, се срещнат с тези, които 

са такива по същия начин чрез Духа, и двамата ще се обединят, осъзнавайки, че и двамата 

принадлежат към благословеното семе, покълнало чрез пророците, чрез патриарсите от Първата 

епоха и напоено с кръвта на Изкупителя, за да разцъфне в това време на светлина, в което Ме 

слушате. Сега Аз съм с вас в духа, макар че понякога се съмнявате в това и казвате: "Как мога да 

вярвам, че Учителят общува с нас и използва за това толкова несъвършен и слаб посредник?" - Но 

това не е първият път, когато се съмнявате в Моето присъствие сред вас; дори през Втората епоха 

хората казваха: "Как може синът на дърводелеца да е очакваният Месия?" 

8 Деца Мои, вие не можете да проникнете във високите Ми съвети. Но сега, когато ви 

разкривам тайните, които не сте разбрали, отворете сетивата и сърцата си, за да разберете по-

дълбокия смисъл на многото божествени прояви, доколкото вашият Господ сметне за нужно да ви 

разкрие. 

9 Когато през Втората епоха сред Моите ученици или сред множествата, които Ме следваха, 

някой попита дали ще се върна при вас, Аз нямах причина да го крия от тях и им обясних, че 

Моето завръщане ще бъде във време на големи изпитания за човечеството, които ще бъдат 

предшествани от големи събития и сътресения в различните области на вашия живот. 



U 30 

14 

10 Аз изпълних обещанието, което ви дадох, защото не липсва нито едно от предишните 

знамения, нито някое от обявените събития. Въпреки това човечеството, потънало в духовна 

летаргия, е оставило знаците на Моето присъствие сред хората да минат незабелязано. 

11 Никой не Ме очакваше, намерих сърцата ви студени, лампата на любовта угаснала. Вие сте 

спали в продължение на няколко века. Само малцина се събудиха на призива на Господния 

пратеник, който се обърна към вас, за да ви съобщи, че чукам на вратите на сърцата ви. 

12 Моето първо проявление се случи една нощ, докато хората спяха, точно както през нощта, 

когато станах човек, за да живея сред вас. Ако в онзи случай бяха малко тези, които Ме приеха, 

още по-малко бяха тези, които присъстваха на новото Ми появяване. Но не приемайте думите Ми 

като упрек, защото не са: Аз съм съвършената Любов, която ви оживява завинаги. 

13 Дойдох, за да ви покажа пътя, който ще ви отведе до спасението ви сред това огромно море 

от нечестие. Но от момента на Моето първо провъзгласяване минаха месеци и дори години и 

оттогава "странниците" идваха един след друг, търсейки присъствието на Учителя, и днес не са 

малцина тези, които присъстват на Моите провъзгласявания, сега те образуват големи тълпи. 

14 Не мислете, че всички, които Ме слушат, са убедени в тази истина. - Не. - Докато за някои 

това Дело е най-великата сила, която оживява сърцето им, за други то е нещо, което не могат да 

разберат, и тогава те преценяват, анализират и изследват, а когато не открият истината във 

формата, в която я желаят, изискват от Мен доказателство, за да повярват, както направи Тома. На 

това Аз им казах: Не Ме подлагайте на изпитание, Аз ви давам достатъчно доказателства за Моето 

присъствие, за Моята истина и Моята любов. - Но те настояват на искането си, като казват: "Ако 

във Втория път, когато вече беше в Духа, Учителят се материализира* пред Тома, за да докаже 

неверието му, - защо сега Той не направи услуга на нас, невярващите, да се материализира пред 

нас, дори за миг?" 
* приема видима форма 

15. Да, деца Мои, бихте имали право да Ми поискате доказателства, ако вашата незрялост 

отговаряше на действителността и вашето невежество беше вярно. Но вие носите в себе си 

еволюирал дух, който не се нуждае от материални доказателства, за да вярва. Това, което трябва да 

направите, е да се дематериализирате*, след което ще осъзнаете, че сте способни да разберете 

новите Ми учения и че не е необходимо да материализирам Присъствието Си. 
* станете духовни 

16 Вярвайте в Мен, защото духовното значение на Моето Слово е ясно и няма да ви доведе до 

объркване. Спомнете си, че тогава ви казах: "Дървото се познава по плодовете му." Сега ви казвам: 

Моето слово ще бъде познато по духовното си значение. 

17 Хората често са се чудили защо Исус, дори след като е разпънат на кръста, позволява да 

бъде видян от грешницата Магдалена и след това отива при учениците Си, но нищо не се знае за 

това, че е посетил майка Си. На това ви казвам, че не беше необходимо да се изявявам пред Мария 

по същия начин, както пред онези. Защото връзката между Христос и Мария винаги е 

съществувала, още преди да се появи светът. 

18 Чрез Исус Аз се открих на човечеството, за да спася грешниците, и им позволих да Ме 

гледат след разпятието, за да съживя вярата на онези, които се нуждаеха от Мен. Но наистина ви 

казвам, че Мария - като човешко същество, Моята любяща Майка - не е имала нужда да се измива 

от петна, нито пък е имала липса на вяра, защото е знаела кой е Христос още преди да Му 

предложи майчината си утроба. 

19 Не беше необходимо да антропоморфизирам Моя Дух, за да посетя тази, която със същата 

чистота и нежност, с която Ме прие в утробата си, Ме върна в царството, от което бях дошъл. Но 

кой би могъл да узнае формата, в която й говорих в нейната самота, и божествената ласка, с която я 

обгради Моят Дух? 

20 Така отговарям на онези, които са Ми задавали този въпрос, защото често са смятали, че 

първото посещение на Исус е трябвало да бъде при Неговата Майка. 

21 Колко различна трябваше да бъде формата, в която се изявих пред Мария, от тази, която 

използвах, за да се почувствам пред Магдалена и учениците Ми. 
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22 Мария Ме почувства в духа си. Мария не скърбеше за Мен, нито пък оплакваше смъртта на 

Исус. Нейната скръб е за цялото човечество, което тя е получила в подножието на кръста на своя 

Син като божествен дар от Вечния и за което е принесла чистотата на своето тяло и своята кръв, за 

да може Словото да стане човек. 

23 Но когато настигнах някои от Моите ученици по пътя за Емаус, макар да Ме видяха, те не 

разпознаха своя Учител в този пътник, докато не им дадох да чуят Моето божествено слово. И 

когато Тома Ме видя, му показаха раната на Моята страна, за да се убеди, че този, когото смяташе 

за мъртъв, всъщност е жив. Защото Аз дойдох да направя това: да накарам едни да се родят за 

вярата, а други да възкръснат за нея. 

24 Днес Аз не само исках да ви разкрия посланието Си, но и да ви науча на най-добрия начин 

да го разгласите. 

25 По време на Моето проповядване Аз помагах на душата ви в нейното развитие, премахвах 

трудностите, смекчавах характерите, събуждах учениците, за да посветят сърцата си на 

милосърдието, на изпълнението на Моята заповед, която толкова често ви повтарях, когато ви 

казвах: "Обичайте се един друг". Но въпреки че все още не е дошло времето да започнете да 

разпространявате Моето Слово, защото не сте придобили необходимото оборудване, Аз дадох на 

всички, които пият от този извор на здраве, нравственост и живот, да започнат да практикуват 

Моите божествени учения, за да могат да се обучат и да се подготвят за предстоящата битка, така 

че с добрите си дела да убедят нови сърца, които по-късно да станат работници и нови сеячи на 

Господните поля. 

26 Днес виждам, че докато едни са прекалено плахи и потайни, други са по-скоро самохвални. 

Но не искам да изпадате в нито една от тези крайности. Не искам страхът от присъдите на съседите 

ви да ви кара да се криете, защото по този начин ще докажете, че нямате доверие в Моите 

наставления, а ако нямате вяра в силата, съдържаща се в семето, което искате да предадете, каква 

ще бъде реколтата от вашето семе? 

27 Страхувайте се обаче, че лошото ви поведение ще ви навреди сред братята ви. Но стига да 

имаш чистота в живота си, ще се явиш достоен, ще проповядваш словото Ми и ще запознаваш 

ближните си с Моите наставления. 

28 Не се хвалете с дарбите си и с познанията си за истината, които имате. Казвам ви, че ако го 

направите, ще се изложите на опасността да бъдете подложени на големи изпитания от страна на 

вашите братя. 

29 Не съм ви дал Словото Си, за да го проповядвате по улиците и площадите. Исус го направи, 

но знаеше как да отговори на всеки въпрос и да изпита онези, които се опитваха да Го изпитат. 

30 Ти си малък и слаб, затова не трябва да предизвикваш гнева на братята си. Не се опитвайте 

да привличате вниманието към себе си, не мислете, че нямате нищо специално. Не се стремете да 

доказвате на хората, че всички са в заблуда и че само вие знаете истината; защото така няма да 

постигнете нищо добро със семето си. 

31 Ако искате да се развивате духовно и морално, не съдете грешките на братята си, за да не 

изпаднете в същата грешка. Подобрявайте несъвършенствата си, смирено се молете на своя Учител 

да ви вдъхнови с нежността си и помнете Неговия съвет никога да не разгласявате добрите си дела, 

така че лявата ви ръка никога да не научи какво е направила дясната. 

32 Казвам ви също, че не е необходимо да търсите хора, за да им говорите за Моето учение, 

защото Моята милост ще доведе при вас тези, които се нуждаят от вашата помощ. Но ако има 

моменти, когато в изпълнение на Моя закон изпитвате нужда да извършите благотворително дело, 

а наблизо няма нуждаещ се, не се огорчавайте поради тази причина и не се съмнявайте в думите 

Ми. Точно в този час трябва да се молите за вашите отсъстващи братя, които ще получат Моята 

милост, ако наистина имате вяра. 

33 Не се стремете да знаете повече от братята си. Разберете, че всички вие ще придобиете 

знанията, подходящи за вашето развитие. Ако ви даря светлината Си, без да имате заслуги, ще се 

мислите за велики и ще се развратите в суетата си, а мъдростта ви ще бъде фалшива. 

34 Искам да ви видя смирени. Но за да бъдеш такъв пред Мен, трябва да го покажеш и на 

ближния си. 
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35 Ученици, любовта и мъдростта никога не са разделени, едното е част от другото. Как става 

така, че някои се опитват да разделят тези две добродетели? И двете са ключът, който отваря 

портите на светилището и ви позволява да достигнете до пълното познание на Моето учение. 

36 Казах ти: Искаш ли да имаш много приятели? - Тогава използвайте доброта, нежност, 

търпение и милост. Защото само с помощта на тези добродетели вашият дух ще може да свети по 

пътя на ближния, тъй като всички те са пряк израз на любовта. Защото духът съдържа в себе си 

любов, тъй като е божествена искра, а Бог е любов. 

37 С Моите напътствия Аз ви формирам духовно, за да можете да участвате в духовната 

трапеза, където да се насладите на храната на мъдростта и съвършената любов. 

38 Разберете, че вашата съдба е да живеете така, както ви учих, т.е. в смирение, любов, 

одухотворяване, и че по този начин позволявате на неизчерпаем поток от любов към ближния да 

тече през вашето същество. 

39 В Моето учение ви показвам широк хоризонт и ако оформите живота си по подобие на Моя, 

бъдете сигурни, че ще стигнете до истински покой в Моето Царство. 

40 Моята работа ви гарантира вечно щастие в духа ви. Не сте ли чували в сърцето си един 

сладък и хармоничен глас, който ви говори всеки път, когато направите нещо добро, когато дадете 

утеха или когато щедро дадете прошка? Кой е Този, Който ви говори по този начин в самите вас и 

възнаграждава вашата доброта? - Вашият Учител е този, който не се отделя от Своите ученици. 

41 С тези поучения ви карам да разберете, че добродетелите са единствените блага, които 

могат да украсят душата ви. Казвам ви също, че можете да сравнявате грешките, прегрешенията и 

злите чувства с парцали, с които понякога покривате душата си. Искам да те видя чист и украсен, 

защото с парцалите на мизерията няма да можеш да блестиш във вселенския дворец на твоя Отец. 

42 Добрите дела са кристално чистата вода, с която душите се пречистват. Възползвайте се от 

него! 

43 Говоря ви така, за да разберете, че сте извън вашето царство и че трябва да се върнете в 

него, защото Бог ви очаква. 

44 Искам да направя апостол от всеки човек и майстор от всеки апостол. Защото ви обичам с 

безкрайна любов и преди да загубя нито един от вас, бих предпочел да почувствам върху духа Си 

цялата болка, която е и е била в човечеството. 

45 В сърцето си Ми казвате: "Учителю, толкова ли ни обичаш?" Но Аз ви казвам, че все още не 

можете да разберете Моята любов, но ще ви бъде достатъчно да знаете, че всяко дете, което се 

връща при Бога, е съкровище, което се връща при Отца. - Трябва да ви обърна внимание на факта, 

че всичко ще се върне в лоното на Бога. Всички плодове, произлезли от съзидателното семе, ще се 

върнат в Неговата житница. 

46 О, възлюбени ученици, работете върху себе си, за да можете със силна вяра да достигнете 

до истинския храм, който е изграден във вас чрез Моята милост. Защото там ще Ме намерите и Аз 

ще ви придружа по пътя на еволюцията ви към Мен. 

47 Аз съм този, който ви води, защото съм съвършен. Винаги знам къде отивам и къде ще ви 

заведа. Аз съм Добрият Пастир, който ви закриля, гали и обича така, че не се поколебах нито за миг 

да ви дам урока с Моята жертва на кръста, който ще ви доведе до истинския живот. 

48 Хората вярваха, че ако отнемат живота на Исус, ще унищожат Моето учение, без да знаят, 

че по този начин допринасят за Моята прослава. 

49 Аз се завърнах при човечеството и ще се изявявам на тези места за събиране до 1950 г. чрез 

хора с малко разбиране, които са определени от Мен за тази задача. Докато общувам с вас в тази 

форма, ще очаквам пристигането на учените, които ще Ме поставят под въпрос и ще Ме отричат. 

50 Тази дума, проста и скромна по форма, но дълбока по смисъл, отново ще обърка учените в 

тяхната надменност и суета и ще им докаже, че учението на Христос Спасителя не може да бъде 

угасено от никого, защото Той е Животът. 

51 Никой няма да може да Ме погуби, Аз ще възкръсна, както възкръснах в онова време, след 

като един народ Ме бе изхвърлил от лоното си и Ме бе осъдил на позорна смърт. Но ако сега се 

появявам наново на този свят, то е, защото обичам всички вас. 
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52 О, учени, философи и лекари! Ще разберете, че Аз съм вашият Господ, когато дойдете да 

Ме питате, защото ще бъдете свидетели как Аз отговарям на вашите зли и злонамерени въпроси, а 

вие ще замълчите при Моите контравъпроси. Но ако се разкайваш и се отчайваш, без да Ме молиш 

за доказателства, Аз ще ти ги дам и те ще бъдат доказателства за любов и прошка. 

53 Аз съм единственият, който може да разреши вашите конфликти, който истински лекува 

вашите болести, който гали децата и благославя възрастните хора, който, когато говори на човека, 

гали и просветлява духа му. Хората и вековете ще отминат, но не и Моето Троично Мариино 

духовно дело. 

Истина ви казвам: това дело, което е Моят закон и Моето учение, ще просвети човечеството. Не 

се съмнявайте в мъдростта Ми и не оспорвайте повече справедливостта Ми. Ако приема твоето 

предизвикателство, само един слаб полъх от Моите природни сили ще бъде достатъчен, за да 

превърна твоята наука и теории в прах или в нищо. Не Ме търсете като Съдия, търсете Ме като 

Отец, защото Аз съм Любов. 

54 О, възлюбени хора, чиято задача е да разпространяват Моето Слово сред хората, които днес 

са вкаменени от своя материализъм - научете се да ги обичате и винаги съчувствайте на онези, 

които не разбират Моето учение за безкрайната любов. 

55 Затворете устата си за клюки, подигравки, съдене или критикуване. Сложете в ножницата си 

този двуостър меч, който ранява и отдясно, и отляво, когато го държите. Ако искате да се биете в 

Мое име, вземете меча на любовта. 

56 Затворете устните си, за да не изричат хули и да не предизвикват нов срам. Вместо това 

отворете очите си, за да можете да откриете злото и да се отделите от него. Но не осъждайте 

братята и сестрите си, човечеството, защото вие принадлежите към него и страдате от същите 

недъзи. Когато устните ти и сърцето ти се пречистят във водата на покаянието и добрите дела, те 

ще започнат да говорят с истината на Моето Слово, което ще ти дам. 

57 Ако говорите за Моето учение, без да сте се обновили и подготвили, вместо да събудите 

вяра в сърцата, ще си навлечете само подигравките на онези, които знаят за грешките ви. Ако пък 

подигравките и критиките достигнат до сърцата ви, след като сте "наблюдавали" и сте се молили, 

те няма да могат да ви навредят, защото вече сте се защитили с оръжията, които съм ви дал, а 

именно търпение, милост, кротост и любов. 

58 Бъдете смирени и тези, които ви обичат, ще го правят в истината. Ако не сте постигнали 

това оборудване на духа и тялото, за вас ще бъде по-добре да не проповядвате Моето Слово, 

защото няма да успеете да посеете Моето семе с чистотата, с която ви го дадох, и то винаги ще 

бъде смесено с вашите несъвършенства. Преди да посееш, трябва да проучиш Моето учение и да го 

изучиш, за да можеш да разбереш и следваш Моите указания. 

59 Ако знаете как да приемете шамар по дясната буза и да поднесете лявата на обиждащия ви в 

знак на прошка, любов и смирение, тогава можете да вярвате, че ще започнете да ставате Мои 

ученици. Едва когато се появи прошката между хората, братоубийствените войни ще спрат и ще 

започне единството на всички народи. 

60 С тези поучения искам да ви предпазя от това един ден да се превърнете в лицемери, да 

говорите за любов, безкористна помощ и одухотворяване, а с делата си да правите точно 

обратното. Казвам ви това, защото сред вас има някои, които твърдят, че Ме обичат, но в сърцата 

им няма любов към братята им. 

61 Искам да сте искрени в духовно и материално отношение, за да ви нарека Мои достойни 

деца. Защото в противен случай гласът Ми ще достигне непримиримо до духа ви и ще ви нарека 

лицемери, както нарекох сектата на фарисеите през Втората епоха, които бяха жив образ на 

гробница - боядисана в бяло, излъскана и покрита с цветя отвън, но отвътре криеща само гниене и 

смърт. 

62 Чувам онези, които Ми казват: "Учителю, смятаме, че е много тежко изпитание да обърнем 

лявата буза на този, който ни е ударил с дясната. Въпреки това искаме да бъдем Ваши ученици. 

63 О, хора, които, когато чуят Моето Слово, винаги го възприемат в материалния му смисъл, 

без да спират да го разбират в духовния му смисъл. Казвам ви, че както можете да бъдете ударени 

по бузата, така можете да бъдете ранени в сърцето, морално или дори в душата си. Но не си 
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мислете, че това изпитание, което искам от вас, е най-голямото, което можете да понесете. В това 

Трето време искам от вас малко повече, когато ви питам в Моето Поучително слово: Ако убиецът 

на баща ви се види преследван от човешкото правосъдие и почука на вратите ви, за да поиска 

закрила, бихте ли му дали подслон, без да го предавате, в знак на прошка? 

64 Това е тестът, който сега задавам на всички, които искат да бъдат ученици на Светия Дух в 

това време. 

65 Ако приложите тези учения, истина ви казвам, ще спечелите голяма награда. Но не трябва 

да очаквате наградата, докато сте на този свят. 

Още веднъж ви призовавам да не съдите действията на братята си, защото каквато е вашата 

преценка, такова ще бъде и вашето осъждане. Оставете въпроса на Мен - справедлив или 

несправедлив, известен или неизвестен, защото Аз ще дам на братята ви полагащото им се и на вас 

полагащото ви се. 

66 Бъдете смирени във всички действия в живота си, чувствайте се невежи за мъдростта на 

ближните си. 

67 Блажен е онзи, който се подготвя, защото той ще Ме чуе в истината. Блажен е онзи, който се 

очиства и спазва заповедите на своя Господ, защото ще Ме види. "Блажени бедните духом, защото 

тяхно е небесното царство." 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 31  
1 Затворете материалните си очи при тази проява и издигнете духа си към своя Създател, 

защото Аз ще говоря на вашия дух. 

2 Обещах да се върна при теб и не можех да не дойда на тази среща с твоя дух. 

3 Бъдете спокойни, слушайте Ме внимателно и позволете на длетото на Моето Слово 

постепенно да оформи духа ви. 

4 Много сте се лутали в търсене на място, което да ви даде покой, но не сте го намерили. - 

Когато за пръв път дойдохте в тези скромни места, за да чуете Моето Слово, не сте си представяли, 

че в тях - толкова бедни и невзрачни, колкото са - ще намерите мира, за който толкова копнеете. 

5 Аз ще ви спечеля за Мен чрез любов. Затова ви давам Моите наставления, които са 

източник на неизчерпаеми благословии. Оставям ви този източник, за да можете да приемате в него 

вашите братя, "пътниците", "странниците", със същата грижа и любов, с която аз ви приех. 

6 Човек живее не само от хляба, но и от Моето Слово. Във вас има глад и жажда, които не са 

физически, и за да придобиете нови сили, търсите водата и хляба на Духа. Беше необходимо да ви 

сполети болка, за да можете да разберете ученията, които ви дадох през Втората епоха. 

7 Някои ме питат с ужас: "Господи, човешката любов забранена и омразна ли е пред Теб и 

одобряваш ли само духовната любов?" Но аз ви отговарям: Не се плашете. Най-висшата и най-

чистата любов принадлежи на духа. 

Но Аз също така поставих сърце в телесната материя, за да може то да обича на земята, и дадох на 

човека сетива, за да може чрез тях да се наслаждава на всичко, което го заобикаля. 

8 Поверих човешкия живот на духовете, за да населят земята и да изпитат на нея любовта си 

към Бога. За това разделих човешката природа на две части и дадох на едната по-силната, а на 

другата по-слабата част: тези части бяха мъжът и жената. Само обединени те могат да бъдат силни 

и щастливи; за това съм създал брака. Човешката любов е благословена от Мен, когато е издигната 

от любовта на Духа. 

9 Любовта, която се усеща само чрез тялото, е присъща на безчувствените същества, защото 

те не притежават духа, който осветява живота на разумните същества. От съюзите на пълно 

духовно разбиране трябва да произлязат добри плодове и в тях да се въплътят духове на 

светлината. 

10 Време е да пречистите семето си, за да създадете семейство, което да е силно духовно и 

физически. 

11 Разберете Ме, деца Мои, изтълкувайте правилно Моята воля, вече наближава 1950 г. 

Помнете, че именно нея съм посочил като край на тази прокламация. Искам да ви намеря 

подготвени по това време, защото само тези, които са постигнали това, ще останат непоклатими на 

духовното ниво на зрялост, което са достигнали. Те ще бъдат тези, които ще свидетелстват 

истински за Мен. 

12 Само онези, които са се одухотворили, ще могат да разкрият Моето дело в новата му форма 

на проявление. Но как ще го направят, за да получат необходимото вдъхновение, за да приемат 

Моите мисли и да предават Моите духовни послания? - Като наблюдаваме и се молим. 

13 Искам всички да постигнат този напредък, а не само малцина да стигнат толкова далеч, така 

че свидетелството ви да е за доброто на човечеството. Помнете, че ако някои от вас мислят по един 

начин, а други - по друг, само ще внесете смут сред братята си. 

14 Същността на тази дума никога не се е променяла, откакто Дамяна Овиедо започва да я 

произнася. Но къде е резултатът от тези думи? Какво се е случило с тях? - Скрити са преписите на 

онези божествени думи на учение, които бяха първите от това време, в което Моето Слово се 

изливаше толкова обилно сред вас. 

Тези учения трябва да излязат наяве, за да можете утре да свидетелствате как е започнало това 

проявление. Така ще притежавате пълната книга на Моето Слово в тази Трета епоха и ще знаете 

датата на Моето първо учение, неговото съдържание и това на последното, което ще ви дам през 

1950 г., когато този период ще приключи. 
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15 Днес вие все още не подозирате за хаоса, който ще цари в човечеството, след като словото 

Ми престане да съществува. Можете ли да си представите какъв смут ще предизвика подобна 

държава сред народите? - Сред духовете ще има разпуснатост и вие трябва да сте готови да й 

противодействате. Помнете, че с всяка нова епоха отговорността ви се увеличава, защото с всяка 

нова епоха, о, хора, вие имате все повече и повече знания за Моя закон. 

Твоето наследство е много голямо и е важно да го оставиш на братята си, които се нуждаят от 

него, преди да си отидеш от тази земя. 

16 Направи сърцето си чувствително, за да разбереш словото Ми, защото още не си го разбрал. 

Ако не се подготвите, как ще приемете и разберете Моето учение, когато утре ви го поверя чрез 

вдъхновение? 

17 Обединете се в истина и дух и тогава вече няма да се разделяте, дори в най-големите 

изпитания. Само един Бог, само една Воля и само едно Слово са били с вас. Затова в бъдеще няма 

да възникне друг вид закон освен този, който ви дадох сега. 

18 Не ставайте слаби, хора! Помнете всеки момент, в който съм ви призовал да бъдете силни. 

Ако не съм разочаровал вярата ви и съм ви доказал, че духовното съдържание на Моето Слово не е 

променливо, защо трябва да разочаровате братята си, като им давате лош пример? Време е 

постепенно да подготвите това, което ще оставите в наследство на идните поколения. 

19 Мнозина Ми казват в дълбините на сърцата си: "Учителю, виждаш ли, че сме на път да 

изневерим? Възможно ли е това?" - Но Аз отговарям същото, което казах на Моите апостоли през 

Втората епоха: "Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение." Защото дори днес да сте само 

"малки деца", които се стремят да се превърнат в Мои ученици, вашата упоритост ще ви помогне 

да постигнете благородно изкупление. Няма да си тръгна, докато не ви дам последните Си 

наставления в края на 1950 г. 

20 Почувствайте Моята любов близо до вас, поверете ми тревогите си, разговаряйте с Мен в 

мир и наистина ви казвам, че след това ще се почувствате укрепени. Защо идваш при Мен със 

страх? Мислиш ли, че те предавам на братята ти? 

21 Чувам те да Ми казваш в дълбините на сърцето си: "Учителю, как да бъдем приети от Теб, 

след като сме толкова опетнени от греховете си, а Ти си самото съвършенство?" 

22 Отговарям ви, синове човешки: мислите ли, че не знаех, че сте осквернени, когато дойдох да 

ви потърся? - Аз знаех всичко, нищо не е непознато за Мен. Затова се обърнах към вас, за да ви дам 

Моето Учение за любовта, което ще ви спаси от всяка примка и ще ви помогне да се пречистите от 

всеки грях. 

23 Защо бедните, париите на света, смятат, че са най-недостойни за Моята любов? Дали защото 

са чули, че съм цар? - Колко бавно разбирате Божествените учения! Не разбрахте ли, че станах 

човек във Втората епоха, за да ви дам най-големия урок по смирение? Помнете, че в Исус Аз се 

родих сред бедните и живях сред тях, че вървях с тях по пътеките, че посещавах домовете им и 

сядах на трапезата им, че изцелявах болните им тела, галех децата им, страдах и плачех с всички 

тях. 

24 Ето, тук е същият Господ, но днес Той идва в дух. Този Цар няма корона, пурпурна мантия, 

нито скиптър. Просто живея в съвършенство и царувам с любов. 

25 Защо трябва да се изявявам в разкошни дворци, в разкош и церемонии, ако това не е за 

Мен? Истина ви казвам: онези, които си Ме представят в лукс и външен блясък, имат погрешна 

представа за Моята Божественост. 

26 Ще има много хора, които ще се учудят, че Аз, като Христос, сега съм си признал 

божественост, и ще кажат: "Как така Ти, който някога си казал, че си дошъл само за да изпълниш 

волята на Своя Отец, сега ни говориш така, сякаш си Самият Отец?" - Но аз ви отговарям: 

Разберете, че Христос е говорил като Божество, бидейки "Словото" на Бога, и че днес отново 

Словото ви говори в Духа. Затова ви казвам, че Отец, Словото и Светият Дух са един Бог. 

27 Вие сте съставени от материя, в която съм вложил душа и съм я надарил с дух. Затова ли 

казвате, че във всеки човек живеят трима души? 

28 Тези три сили образуват единно същество, макар всяка от частите му да се изразява по 

различен начин. 
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29 Когато в човешкото същество съществува съвършена хармония между трите природи, от 

които то е създадено, тя прилича на хармонията, която съществува в Бога, защото тогава в него има 

само една воля, а именно тази да достигне върха на своето духовно съвършенство. 

30 Хора, от дълго време ви уча на вашата борба. Но с Мен остават само онези, които са се 

освободили от амбициозните, материални цели и виждат целта на живота си единствено в 

изучаването на духовните учения. Дори сред онези, които вече са се отправили към отвъдното, има 

много хора, които Ме слушат от своя етап на развитие. 

Колко много от "първите" не успяха да издържат и да Ми бъдат верни! Те не искаха да чакат 

първите семена да дадат плод. Те се колебаеха във вярата си, съмняваха се, не предвиждаха 

величието, което предстоеше да се излее върху "последните". Но когато се върнат, привлечени от 

виковете и радостта на този народ, те ще трябва да заемат последното място. 

31 Това трябва да послужи за урок на онези, които днес, въпреки че виждат умножаването на 

семето, все още се съмняват в разцвета на това учение. 

32 Дематериализирайте се, от днес нататък влагайте в предаността си към Бога изключително 

прости форми, като по този начин се подготвяте и подготвяте за връзката между духовете, която 

ще имате с вашия Господ. И днес трябва да ви говоря чрез посредничеството на тези тела, за да се 

укрепите във вярата си и да почувствате, че съм близо до вас в дълбините на сърцето ви. 

33 Изпълнете (задачата си), хора, и Аз ще ви изпълня (обещанията Си). Свидетелствайте за 

Мен, и Аз ще свидетелствам за вас. Освободете се от всякакъв егоизъм, ако искате да 

принадлежите в истината към Моите работници, които трябва да известяват Словото Ми сред 

хората. Престанете да се тревожите само за себе си и започнете да се грижите за ближните си. 

Искам да откриете върховното блаженство, което идва от облекчаването на чуждата болка. 

34 В Моето Слово на утеха, светлина и любов, донесете на братята си балсама, който ви 

поверих. 

35 Един ден ще разберете, че мъдростта на духа е по-висша от науката на интелекта, защото 

човешкият интелект открива само онова, което му разкрива духът. Давам ви този съвет, защото 

мнозина от вас ще кажат: "Как да лекувам болните, ако не познавам науката за лечението?" 

36 Бъдете милостиви към братята си, имайте вяра, знайте как да се молите и с тези заслуги се 

направете достойни за Моята благодат. Истина ви казвам, тогава ще изпитате как е възможно да се 

правят чудеса. 

37 Ако въпреки Моите наставления има някой, който се съмнява, че това Слово произлиза от 

Отца, нека попита Моите работници, тези хора, които Ме следват, и ще получи хиляди 

свидетелства, които ще му разкажат за истински чудеса, които биха изумили учените, които ги 

научават. 

38 Слушайте добре: Когато престана да ви давам Словото Си, нека този народ да бъде сеяч на 

Моето духовно семе. Но аз ви питам: Каква ще бъде вашата решимост по отношение на 

инструкциите, които сте получили от Мен? Ще бъдете ли готови да предавате вярно Моите 

вдъхновения? - Не Ми обещавайте нищо за това, което ще правите през тези дни, а продължавайте 

да слушате това учение и да се потапяте в него. Днес вие сте обединени около Учителя, а "утре" не 

знаете колко от вас ще Ми обърнат гръб, като не се подчинят на Моите заповеди. 

39 Не оставяйте годините да минават покрай вас неизползвани, грижете се всеки ден да 

правите още една крачка напред по духовния път. Ходете с твърда крачка, не бързайте, за да се 

почувствате по-напред от другите, защото препъването ще бъде много болезнено. 

40 Искам да станете силни чрез мисленето си, чрез интуицията си, чрез одухотворяването на 

делата си, така че да не причинявате и най-малката болка в живота си и да сте готови да облекчите 

всички страдания, които се появяват по пътя ви. 

41 Дадох ви много учения, о, хора, някои по-дълбоки от други. Говоря на всички Мои деца, на 

тези, които са преди и на "последните". Това е необходимо, защото все нови и нови "малки деца" 

пристигат с желание за това Слово и както направих с вас, ще започна с най-простите учения. 

42 Питам "последните": Мислите ли, че нямате духовна мисия? Не се ли чувствате отговорни 

за човечеството? Ако мислите така, сте в грешка, защото вашите дарби и мисии са толкова големи, 
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колкото и тези, които виждате, че Аз използвам, за да ви дам Моите наставления. Те мислеха 

същото като вас, когато Ме чуха за първи път, а сега ги погледнете: Колко много са сгрешили! 

43 Останете на този път, защото скоро ще разберете всичко, което притежавате, и каква е 

мисията, която трябва да изпълните на земята. 

44 Разбери, че Аз, твоят Бог, не съм имал начало и няма да имам край. Аз съм вечен и в този 

момент ви разкривам много от тайните на духовния живот. Това знание ще ви накара да изпълните 

закона с любов и вярност към съдбата си. 

45 Дойде времето, когато ви разкривам нови учения, и това ви изглежда така, сякаш Отец се е 

върнал при децата си след дълго отсъствие. 

46 Дадох ти дара на свободната воля, защото душата ти е поставена в началото на дълго 

пътуване, в края на което е целта на нейното пречистване и усъвършенстване. За да постигнете 

това щастие, трябва да го постигнете чрез заслугите на любовта, вярата и постоянството. 

47 Колко прекрасен е дарът на свободната воля и колко зле го използва човек. Но след този 

дълъг опит духът ще се издигне, ще се наложи над страстите на света и ще използва тази 

благословена свобода само за прослава на своя Отец. 

48 Цветовете се появяват от растенията и ми предлагат своя аромат. Това е тяхната съдба, от 

която не могат да избягат, защото им липсва духът, а оттам и дарът на свободата. Птиците Ми 

предлагат песента си, но не биха могли да правят нищо друго, защото за това са създадени и нямат 

свободна воля. 

49 Колко голяма ще бъде заслугата ви в деня, когато и вие ще бъдете като цветята или като 

птиците, въпреки че сърцето, по силата на свободната си воля, би искало да ви отклони със своите 

страсти от пътя на изпълнението на задачите ви. Това ще бъде времето на духа, защото той ще 

заеме полагащото му се място, а също и времето на материята, когато тя ще признае подчиненото 

си положение и двете ще се оставят да бъдат ръководени от съвестта. Тогава хармонията, която ще 

съществува в човека, ще бъде същата като тази, която съществува във всички сътворени неща. 

Присъствието ми не само ще бъде разпознато, но дори усетено от хората. 

50 Наближава времето, когато хората ще Ми принесат истинската почит, когато ще престанат 

да палят тамяна, който Ми принасят от първите дни - тамян, който не винаги Ми е говорил за чисти 

дела, а често е бил пропит с човешка злоба. Данъкът, който ще замени тамяна, ще бъде вашата 

любов, която ще достигне до Мен. 

51 Знаете, че сте създадени "по Мой образ и подобие", но когато го казвате, мислите за 

човешката си форма. Казвам ви, че Моето подобие не е там, а във вашия дух, който, за да стане 

като Мен, трябва да се усъвършенства, като практикува добродетелите. 

52 Аз съм Пътят, Истината и Животът, Аз съм Правдата и Доброто и всичко това идва от 

Божествената Любов. Сега разбирате ли какъв трябва да бъдете, за да бъдете "по Мой образ и 

подобие"? 

53 Причината за твоето сътворение беше любовта, Божественият копнеж да споделя Моята 

сила с някого; и причината, поради която те дарих със свобода на волята, беше също любов. Исках 

да се чувствам обичан от Моите деца - не по силата на закон, а чрез спонтанно чувство, което 

свободно да се разгръща от техния дух. 

54 Хората, понесени от страстите, са паднали толкова ниско в греховете си, че са загубили 

всякаква надежда за спасение. Но няма човек, който да не може да бъде изцелен. Защото душата - 

когато се убеди, че човешките бури няма да спрат, докато не се вслуша в гласа на съвестта - ще се 

издигне и ще изпълни Моя закон, докато стигне до целта на своята съдба, която не е на земята, а 

във вечността. 

55 Онези, които смятат, че съществуването е безсмислено, че борбата и болката са безполезни, 

не знаят, че животът е майсторът, който формира, а болката е длетото, което усъвършенства. Не си 

мислете, че съм създал болката, за да ви я поднеса в чаша, не си мислете, че съм ви накарал да 

паднете. Човекът е станал непокорен сам на себе си и затова трябва да се издигне със собствени 

усилия. Не бива да мислите, че само болката ще ви усъвършенства; не, ще Ме достигнете и чрез 

любяща дейност, защото Аз съм любов. 
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56 Ако те насоча към дълъг и труден път, помни, че те придружавам по него, продължавам да 

те уча и да ти помагам в твоя кръст. И за да ви дам доказателство, че съм с вас, стигнах дотам да 

стана човек, да бъда видим и докосваем. Но вие сте глупави в преценките си, съмнявате се, когато 

Ме виждате очовечен, и казвате, че не е възможно очите ви да видят Бога. Но когато ви казвам, че 

съм Дух, вие казвате: "Как е възможно да разпознаеш и да вярваш в нещо, което не можеш да 

видиш?" 

57 Вие сте достигнали ниво на развитие, при което можете да Ме разберете в Моето 

Божествено Същество и да Ме почувствате като Дух. Еволюцията и прераждането на духа 

постепенно ви подготвиха да приемете Моите нови учения. 

58 Когато тъмнината, която е обгърнала човечеството, се разпръсне и в духовете стане светло, 

те ще усетят присъствието на нова епоха, защото Илия се е завърнал при човечеството. Но тъй като 

те не можели да го видят, било необходимо духът му да се прояви чрез човешкия ум и той се 

показал пред пророците в емблемата на пророк Илия: над облаците в огнената си колесница. 

59 Илия е дошъл в това време като предвестник, за да подготви Моето идване. Той е дошъл 

като пророк, за да ви възвести новата епоха с нейните борби и изпитания, но и с мъдростта на 

нейните откровения. Той идва със своето превозно средство от светлина, за да ви покани да се 

качите на него, да ви издигне над облаците и да ви отведе в духовния дом, където цари мир. 

Доверете му се като на Добрия пастир, следвайте го духовно, както хората са следвали Мойсей 

през Първата епоха. Молете се Той да ви помогне в изпълнението на мисията ви и ако желаете да 

го последвате, направете го. 

60 Преди Илия да бъде взет от огнената колесница и отнесен в небесните висини, Елисей го 

моли да му предаде пророческата си дарба и дух, за да бъде като Илия на земята; Илия му оставя 

наметалото си като доказателство, че изпълнява желанието на ученика си. Но духът на Илия и 

неговата пророческа дарба са в Елисей като очевиден знак за духовната връзка с хората и за 

превъплъщението на духа. 

61 Във всяка епоха и при всяко божествено откровение Илия се явява на хората. 

62 Месията още не е дошъл на земята, не след дълго ще се роди като човек, а духът на пророка 

вече е въплътен в Йоан, който по-късно е наречен Кръстител, за да възвести близостта на 

Небесното царство, което ще бъде присъствието на Словото сред хората. 

63 По-късно, когато се преобразих на планината Тавор, за да се покажа в дух пред някои от 

учениците Си, Илия дойде с Мойсей, за да заеме мястото си до своя Господ. По този начин той 

даде да се разбере, че в бъдеще му е поверено време, когато ще трябва да почувства присъствието 

си сред човечеството, за да събуди спящия човешки дух за светъл и съвършен живот. 

64 Това е времето, поверено на Илия, за да събуди човечеството. Той е Предтечата, който ще 

ходи от народ на народ, от народ на народ, от човек на човек, за да им говори, както Йоан по 

времето, когато е бил на брега на Йордан, когато е говорил на тълпите и им е казал да се подготвят, 

защото Божието царство вече е близо. Сега той ще им каже с духовния си глас да се съберат 

навътре, защото присъствието на Господ като Светия Дух е с хората. 

65 Когато Илия подготви човечеството и подготви пътищата на Господа, той ще се върне при 

Отца. 

66 Когато това се случи, не го молете да ви остави мантията си, както я остави на Елисей, 

защото той се е изявил духовно, времената са се променили и вие ще забравите емблемите. Но той 

ще ви остави пророческия дар като дар от любов и като свидетелство, че е бил сред вас. 

67 Оборудвайте се, ученици, учете се от Мен, за да ви изпратя сред хората, за да направите 

Моето проявление известно като Светия Дух и да им кажете като Йоан: "Покайте се, защото 

небесното царство се приближи до хората." 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 32  
1 Подгответе се, защото искам ясно да разберете духовното значение на Моето Слово, което 

ви представям в тази Трета епоха. 

2 Все още сте малки деца, но вече би трябвало да сте велики ученици, защото сте живели в 

няколко прераждания. Само през първия път трябва да бъдете деца, за да пораснете в юноши през 

втория път и да достигнете зрялост през третия път. 

3 Винаги съм ви виждал като малки деца. В духовното си детство сте живели невинно, с 

недостатъчно развити способности и чувствителност, без да знаете началото на живота си. Тогава 

вие получихте първите Ми учения и откровения. 

Във Втората епоха вие вече трябва да сте младежи, да живеете в пълна духовна младост в 

издигната форма. Но Аз ви намерих потиснати, угнетени, обвързани с обреди и традиции, и когато 

видях, че не сте се възползвали от Моите учения, дойдох да ви покажа с примерите на Моята 

милост и любов пътя, който ще ви отведе до Обетованата земя, и да ви подготвя за настоящия етап 

на новите учения, които съм обещал да ви дам. 

Казах ви да бъдете силни, да се борите, за да не попаднете в ново робство. Но какво направихте 

от Моето учение? - Вие все още не познавате Моето учение. Защо забравихте даденото ви 

обещание, че ще се върна при вас духовно? Присъствам в духа, както ви предложих, но вие не Ме 

разпознавате. 

Вие питате защо ви наричам Израел и искате от Мен доказателства, за да повярвате. - Защо се 

отдадохте на идолопоклонство и мистицизъм*, като смесвате материалните действия на 

поклонение с духовното поклонение на Бога? Намирам ви объркани от лъжливите учения, с които 

вашите братя ви отклониха от пътя към висшето ви развитие. 
* Това се отнася до вярата, че самото приемане на тайнство или участие в поклонническо пътуване 

предизвиква чудотворна сила. 

Оплаквате се, защото ви липсва свобода. Виждам какво си изстрадал чрез толкова горчивата 

чаша, която си изпразнил докрай. Но не си мислете, че съм ви наказал: Не, Аз винаги съм искал да 

направлявам стъпките ви, за да Ме обичате като Отец и да чувствате Моята божествена закрила. 

4 много векове са изминали от деня, в който ви дадох Словото Си и последните Си 

наставления чрез Исус; но днес ви се явявам като Светия Дух, за да изпълня обещанието Си към 

вас. Не съм станал човек, идвам в Духа и ще Ме видят само онези, които са подготвени. Докато вие 

вярвате в Моето Слово и Ме следвате, други не приемат проявлението Ми и го отричат. Трябваше 

да им дам големи доказателства и благодарение на тях постепенно победих неверието им. 

Любовта и търпението, които винаги съм проявявал към вас, ви карат да разберете, че само 

вашият Отец може да ви обича и наставлява по този начин. Аз бдя над теб и правя кръста ти лек, за 

да не се препъваш. Позволявам ти да почувстваш Моя мир, за да можеш да вървиш по пътя си, 

изпълнен с доверие в Мен. 

5 Винаги сте страдали, защото не сте се вслушвали в Моя пример за смирение. Не сте се 

замислили колко ниско съм слязъл, за да ви се изявя и да ви разбера. Но Аз ти прощавам, защото ти 

принадлежиш към първия народ, към първородните. 

Живейте по Моя пример и се погрижете човечеството да Ме обича, да се приближава към Мен. 

Защото хората вече не разбират как да Ме търсят, не усещат присъствието Ми, не разпознават 

благата Ми и приписват чудесата Ми на случайността. Те не се доверяват на Мен и живеят 

безгрижно в голямото си объркване. 

Казвал съм ви, че нито един лист от дървото не се движи без Моята воля. Знаеш, че Аз 

управлявам вселената с Моите закони на любовта и че всички същества са Ми послушни. Само че 

човекът се опитва да заобиколи тези закони, без да иска да се възползва от свободната си воля. 

6 Починете си от превратностите на живота си. Днес си повален от тежестта на страданията 

си, в духа ти има болка, а от очите ти бликат сълзи на разкаяние за прегрешенията ти. - Вие сте 

били погрешно оценени, защото сте следвали Моята кауза. Но Аз ви казах, че ако се подготвите, 

ще можете да преодолеете и да понесете присъдите на братята си със силата, която ще ви даде 

практикуването на милосърдие. 
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7 Не напразно съм ви избрал за инструменти за разпространяване на Моето Слово. Доверявам 

ти се. Поверявам ви една трудна мисия, а именно да донесете спасение на братята си чрез вашия 

пример. Семето е във вас, то е същото, чрез което ви дадох живот от самото начало. В резултат на 

вашата работа и грижи очаквам добри плодове от вашето семе. Осветлете кръста, който носите, 

като изпълнявате с любов мисията, която съм ви поверил. Завършете работата си, не се страхувайте 

от смъртта на тялото, помнете, че духът ви никога няма да умре. То само ще се отърве от телесната 

материя, която му е предоставена като средство за живот на земята и която, след като приключи 

задачата си, ще отдаде дължимото на земята. Но духът ви ще стане свободен и ще се отправи към 

неограничени хоризонти, като по този начин ще започне нов живот за вас, в който ще намерите 

награда за работата си в този свят. 

8 Отхвърлете погрешните обичаи и традиции. Използвайте светлината в Моето учение, за да 

се разсеят съмненията ви и да се изяснят тайните, както е Моята воля. 

9 Показвам ви истинския живот на духа, за да не живеете под неоправдани заплахи и да не 

изпълнявате закона Ми само от страх от наказание, за което ви говориха онези, които не разбираха 

(правилно) как да тълкуват словото Ми. Разберете Моя закон, той не е сложен или труден за 

разбиране. Никой, който я познава и действа според нея, няма да бъде посрамен, нито пък ще се 

поддаде на лъжливи думи или предсказания, погрешни схващания или лоши тълкувания. Моят 

закон е прост, той винаги показва пътя, който трябва да следвате. Доверете Ми се, Аз съм пътят, 

който ще ви отведе до Белия град, до Обетованата земя, която държи портите си отворени в 

очакване на вашето пристигане. 

10 За Мен беше удоволствие да ви дам наследство, което принадлежи не само на вас, но и на 

цялото човечество. Получили сте толкова много, че сте длъжни да споделите това изобилие с 

всеки, който поиска. Носете светлината на братята си, които изкупуват греховете си в затвора, 

утешавайте болните, "помазвайте "* ги с любовта си, както направих през Втората епоха, и ще 

видите как балсамът на Моето милосърдие се излива върху тях. Окуражавай страдащите, научи ги 

да се предават и им дай нови сили. По този начин ще използвате дарбите си и ще се почувствате 

укрепени. 
* Вж. бележка 1 в приложението към книгата 

11 Около теб е светът на добродетелните духове, които ти идват на помощ. Искайте с вяра и 

благоговение и ще получите ползите от тях. Призовете ги без никакви предпочитания, защото 

всички те са подготвени от Мен по един и същи начин, всички те са се оказали достойни да дойдат 

на помощ на човечеството в този момент. Подражавайте на примера им и се обединете с тях във 

високата цел на духовния прогрес. 

Позволих на този "духовен свят "* да ви учи и в битката, която наближава, те ще бъдат 

непобедими войници и ваши защитници. 
* Вж. бележка 2 в допълнението 

12 Моят закон не е ограничен, той е безкраен и можете да го изпълните по много начини. Не 

изисквам от вас да вършите съвършени дела, но трябва да го изучавате и да се потопите в него, за 

да можете да го прилагате на практика. 

13 Не искам да смятате тези "моменти" тук за изгубени или лошо използвани, след като сте 

слушали Словото Ми толкова дълго време. Ако упорствате, ще успеете да се одухотворите и тогава 

ще бъдете като отворена книга за братята си. - След 1950 г. ще достигнете по-високо ниво на 

надморска височина. Ще продължа да общувам с вас чрез вдъхновение, а хората ще приемат 

думите ви като послания, които им изпращам. Тогава ще осъзнаете колко мъдро и дълбоко е било 

Моето учение. 

14 След 1950 г., годината, в която ще приключи Моето проявление в тази форма, човечеството 

ще премине през големи изпитания. Природата ще претърпи сътресения, всичко ще се разклати, 

във всички области ще се появят признаци на разпад. Подгответе се и застанете на страната на 

слабите в това време, защото мнозина ще се подложат на тези изпитания. 

15 Скоро ще настъпи 1950 г., от която някои се страхуват, а други копнеят. Много секти и 

религии мислят за тази дата и очакват събитията, които ще се случат по това време, за да съдят 
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Моето дело. Другите ще питат за причината за земния хаос, а вие ще им говорите от Мое име и ще 

им съобщите, че след този хаос човечеството ще постигне така жадувания мир. 

16 Защото Аз не съм безчувствен към вашите страдания, те идват при Мен и Ми причиняват 

болка. Защо се смятате за чужденци, въпреки че живеете в един и същи дом, който е този свят, и се 

разделяте на раси, класи и вероизповедания? Обещавам ви, че ще премахна границите и ще сближа 

всички. Короните и скиптрите ще паднат, властта ще изчезне, както и богатството, защото е време 

тези различия да престанат да съществуват. Ще дойде ден, в който всички ще владеете земята по 

равно. Ще преминете от единия полюс до другия, без никой да ви спре. 

17 Лицемерието, лошата воля и суетата ще изчезнат, за да направят място на любовта и 

хармонията. И този плач, който се надига към Мен от вдовици, сираци, от липса на хляб, от 

безпаричие и безрадост, ще се превърне в хвалебствена песен на любов и благодарност, която ще се 

разнесе от всички Мои деца. 

18 Вие не се чувствате неспокойни в страната си, защото се радвате на мир и благополучие. Но 

аз ви казвам: не се доверявайте твърде много на това. Не трябва да спите, а да бдите и да печелите 

заслуги, ако искате да запазите този мир. 

19 Работници, аз ви търся в изпитанията, както някога търся търпеливия Йов. Но не си 

мислете, че го правя с желание да ви накарам да страдате. Не, това е с цел да укрепиш духа си в 

това горнило на страданието. 

20 Не се опитвайте да се покажете чисти пред Мен, когато съвестта ви обвинява за вашите 

престъпления и грехове. По-добре е да се изповядате пред своя Отец и да позволите на Неговото 

Слово да ви очисти от всяко петно като пречистващ поток. Тогава ще се почувствате достойни да 

застанете пред братята си, за да ги научите на истината, която Моето учение съдържа. 

21 Моят мир е във вашия народ. Наблюдавайте и се молете да не загубите тази благодат чрез 

зли дела. Пазете Моя мир, трупайте мъдростта Ми като съкровище. - Не сте ли разбрали как 

войната ви дебне, чука на вратите ви и залага примки, за да ви повали? Но ако умееш да бдиш, не 

се страхувай, защото Аз ще бъда до теб, за да победиш в битката. 

22 Аз съм Йехова, Който ви избавя от смърт през всички времена. Аз съм единственият Бог, 

който ви е говорил през цялото време. Христос беше Моето Слово, което ви говори чрез Исус. Той 

ви каза: "Който познава Сина, познава и Отца." И Светият Дух, който ви говори днес, също съм Аз, 

защото има само един Свети Дух, само едно Слово и то е Моето. 

23 Слушайте, Мои ученици: в Първата епоха ви дадох Закона, във Втората ви научих на 

любовта, с която трябва да тълкувате тези заповеди, а сега, в тази Трета епоха, ви изпращам 

Светлината, за да можете да проникнете в смисъла на всичко, което ви е разкрито. 

24 Защо тогава искате да откриете три божества, когато съществува само един Божествен Дух, 

който е Мой? 

25 Аз дадох Закона на първите хора и въпреки това обявих на Мойсей, че ще изпратя Месията. 

Христос, в Когото ви дадох Словото Си, ви каза, когато мисията Му вече приключваше: "Връщам 

се при Отца, от Когото съм излязъл." Той също така ви каза: "Отец и Аз сме едно." Но след това 

Той обеща да ви изпрати Духа на истината, който според Моята воля и според вашата еволюция ще 

осветли тайната на Моите откровения. 

26 Но кой може да хвърли светлина върху Моите тайни и да обясни тези мистерии? Кой може 

да разпечата печатите на Книгата на Моята мъдрост, освен Аз? 

27 Истина ви казвам, че Светият Дух, когото вие сега смятате за нещо различно от Йехова и 

Христос, не е нищо друго освен мъдростта, която разкривам на вашия дух, за да ви накарам да 

разберете, видите и почувствате истината. 

28 Днес ви подготвям да приемете Словото Ми, за да падне то като роса върху жадните 

растения, като кристално чиста вода, която утолява жаждата на духа ви. Приемам ви в Моята 

бащинска любов като нежни деца. 

29 Започвате да правите първите си стъпки на твърда почва. Но ако се спреш и после не 

слушаш Моите заповеди, не преграждай пътя на братята си, на онези, които ще дойдат след теб, 

изпълнени с желание да Ми служат, на онези, които са се подготвили и Ме очакват. на какво 

можеш да научиш, ако не си научил Моя урок? вникнете в Моето дело и се оставете да бъдете 
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просветени, за да можете да Ме разберете. Аз съм Алфата и Омегата, началото и краят на всяко 

учение. 

30 В това време ви съобщавам за посещенията, които трябва да се случат. Три четвърти от 

земята ще изчезнат, болката ще почука на вратата на всеки и светът ще изпита големи трудности. 

Но ако се подготвите, чрез един от вас ще бъде спасена една област. 

Науката, която човек е постигнал, няма да е достатъчна, за да лекува странните болести, които 

ще се появят. Тогава ще разберете, че трябва да се издигнете над земното, за да излекувате и 

предотвратите злините. "Израел" ще освободи човечеството от големи трудности. Но колко много 

трябва да се подготвите, за да изпълните съдбата си. Апостолите от това време ще ходят от страна в 

страна, носейки Благата вест, и даровете им ще бъдат като неизчерпаем извор, който прелива от 

своите блага към всички хора. 

31 С всяко чудо, което им давам, те ще събуждат вярата на нови апостоли и мисията им ще 

бъде велика. Но горко им, ако станат суетни, защото тогава ще изгубят дарбите си. 

32 Уважавайте даровете, дадени на вашите братя. Грижете се за дървото, което съм ви поверил, 

защото всички вие сте работници на една и съща нива. Милостта Ми те следва навсякъде, познавам 

делата и мислите ти. Наблюдавайте и се молете, защото хората се нуждаят от вашата молитва за 

духовното си развитие. 

33 Много от вас вярват, че страданията ви противоречат на закона на любовта на Отца, защото 

си мислят: "Ако съм дете на Бога, ако вездесъщият Отец ме е създал, защо ме е оставил да падна, 

защо не ме е създал послушен, добър и съвършен?" 

34 Истина ви казвам, не сте се замисляли за това, което мислите. Това, което виждате като 

противоречие на Моите закони, е точно потвърждение на Закона за любовта. Но за да разберете 

това по-добре, слушайте добре: 

По Божествената стълба на небето има безкраен брой същества, чието духовно съвършенство 

им позволява да правят различни стъпала в зависимост от степента на развитие, която са 

достигнали. Вашият дух е създаден с подходящи качества, за да се развива по тази стълбица на 

съвършенството и да достигне целта, определена във високите съвети на Създателя. 

35 Вие не знаете съдбата на тези духове, но Аз ви казвам, че тя е съвършена като всичко, 

създадено от Мен. 

36 Вие все още не разбирате даровете, които Отец ви е дал. Но не се притеснявайте, защото по-

късно ще ги осъзнаете и ще изпитате как те се разкриват напълно. 

37 Безкрайният брой духове, които - подобно на вашия - обитават различни нива на живот, са 

обединени помежду си от една по-висша сила - тази на любовта. Те са създадени за борба, за 

своето висше развитие, а не за застой. Онези, които са изпълнили Моите заповеди, са станали 

велики в Божествената любов. Напомням ви обаче, че дори когато вашият дух постигне величие, 

сила и мъдрост, той няма да стане всемогъщ, тъй като неговите качества не са безкрайни, както са 

при Бога. Въпреки това те ще бъдат достатъчни, за да ви доведат до върха на вашето съвършенство 

по правия път, който любовта на вашия Създател е очертала за вас от първия момент. 

38 При твоето сътворение Аз ти дадох дара на свободната воля, за да Ме прославиш със 

собствената си воля чрез любовта и милосърдието, с които обсипваш братята си. 

39 Разум без свободна воля не би бил творение, достойно за Върховното същество. То би било 

инертно същество без стремеж към съвършенство. 

40 Днес все още живеете материалистичен живот поради липсата на братство. Защото в 

духовните сфери всичко живее в съвършена хармония. 

41 Липсата на разбиране за Божествената любов води до регресия на духа, която може да бъде 

избегната само чрез връщане към правия път, към неотменимо покаяние и послушание. 

42 В сегашния ви свят вашите братя, които се занимават с наука, не са ви довели до върха на 

вашето развитие. Те са ви довели до болка, до бездна и високомерие. Но в нито един момент не съм 

ви изоставил, вие сте тези, които колебливо откликнахте на призива Ми за любов. 

43 Тъй като сте злоупотребили с любящата и справедлива свобода, която вашият Отец ви е дал, 

трябва да се пречистите с болка и сълзи от петната, които сте нанесли върху душата си. Въпреки 
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това онзи, който изкупува прегрешенията си с предаване, ще постигне висшето си развитие и 

възходът му ще бъде по-бърз от падението. 

44 В продължение на много векове съм ви давал примери и доказателства за нежност, за 

Божествена любов, които понякога са били в състояние да докоснат сърцата ви и да ви накарат да 

възкликнете: "Обичам те, Господи, възхищавам ти се". Но аз ви питам: Ако Ме обичате, защо не 

Ми подражавате и не прилагате учението Ми на практика? Защо сте се отдалечили от духовния 

живот и по този начин сте забавили развитието си? Как се осмеляваш да обвиняваш Бога за 

собствените си падения, болка и неразумност? 

45 Днес, когато ви призовавам, не всички ме слушате. Въпреки това ви обещавам, че всички 

ще продължат да Ме слушат и че никое от Моите деца няма да се изгуби във вечността на Духа. 

46 Някои ще Ме търсят в замяна на Моята любов, други, потиснати от болката, ще молят 

Моята милост да отклони чашата на тяхното страдание. 

47 Разширявам посланието, което ви дадох чрез Исус. Но все още не искате да напуснете 

несигурните пътища, по които сте се отклонили. 

48 Искаш ли да Ме обвиниш във всичко, което не идва от Мен и е причинено от теб? - Казах ви 

да сеете любов, а вие вместо това посяхте омраза. Искате ли да пожънете любов? 

49 Аз ви учех да живеете просто, чисто и щедро в мир, а вие настоявате да живеете в 

постоянна война на омраза, материализъм и безумна амбиция. 

50 Почти винаги молите Бога, без да знаете какво искате; но никога не давате на Бога това, 

което Той иска от вас заради вас самите. 

51 Когато сте станали толкова суетни и толкова изгубени в божествените учения, как можете 

да поискате от Бога да ви даде това, което не знаете как да поискате, или да управлява вселената 

според вашите идеи или вашата воля? Истина ви казвам: Вселената нямаше да просъществува и 

секунда, ако Той ви позволяваше да я управлявате според човешките си капризи. 

52 Дадох ви още една капка от Божествената мъдрост. Повече ще ви дам в следващите уроци. 

Но не приемайте Моето учение, без да го обмислите добре. То само ви помага да усетите Моето 

излъчване, което ще ви изпълни със светлина, за да можете да разберете по-добре Моите 

откровения. 

53 Вникнете в смисъла на учението и го тълкувайте според съвестта и сърцето си. 

54 Одухотворяването не се среща в текстовете на религиите или науките. Тя почива (скрита) в 

духа ви, който би бил смислено ангажиран, ако винаги изпълняваше заповедта, която ви казва: 

"Обичайте се един друг". 

55 Не създавайте нови философии или теории, произтичащи от това учение, не издигайте 

материални храмове, не правете алегории или символи. Аз ще ви дам всички откровения, които ще 

дойдат при вас в тези времена. 

56 Истина ви казвам, не само вие ще притежавате истината. Духовниците от различните 

религии, учените, вярващите и невярващите - всички те по своя произход са духовни Божии 

създания, които ще обсипвам с благодати по време на житейския им път. 

57 Смирено поканете братята си да изучават Моето учение за любовта, милосърдието и 

духовното извисяване. Не забравяйте, че нито едно от вашите дела няма да бъде съвършено, ако не 

се основава на любов към всичко, което виждате, и дори към това, което само подозирате в 

моментите на съзерцание. 

58 Има много животи в невидимия свят, тя ги подозира, благославя ги и ги обича. 

59 Не създавайте идолопоклонство, фанатизъм или земни класации. Няма нищо по-велико от 

светлината, която украсява ума, достигнал съвършенство чрез добродетел. 

60 Този, който обича повече, е по-велик от онзи, който казва, че е такъв заради службата си 

или суетата си. 

61 Помнете Исус! 

62 В тези времена разбирането ви е по-ясно, а Моето Слово също става по-разбираемо. 

63 Моят храм е твоето сърце, а неговата светлина е Моята любов. Най-голямото дарение, което 

можете да положите в него, е мирът на духа ви, когато правите добро в живота, благославяте 

братята си и ги обичате. 
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64 Каква полза от песнопенията, молитвите и обредите, ако в себе си таите само низки 

страсти? Жадувам за твоята любов, а не за тамян. По-малко сълзи и повече светлина - това е, което 

желая за вашето съществуване. 

65 За всичко трябва да отговаряте и според злите си дела ще получите най-строги присъди чрез 

самите себе си. Защото аз не ви съдя, това е погрешно. Именно вашият собствен дух в състояние на 

яснота е вашият страшен обвинител и страшен съдия. От друга страна, Аз ви защитавам от дивите 

обвинения, оправдавам ви и ви изкупувам, защото Аз съм Любовта, която пречиства и прощава. 

66 Нови учения ще ви дам, за да можете да схванете този урок, който е друг лист, който ви 

давам, за да можете да съставите "Книгата на истинския живот". 

67 Изпълнявайте Моя закон и тогава чрез вашия пример на смирение, милосърдие и любов 

тези малки множества ще се умножат и ще станат толкова многобройни, колкото са звездите на 

небето и колкото е пясъкът в морето. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 33  
1 Учителят отново отваря Книгата на Своите наставления, за да ви обясни сричка по сричка 

Своето Учение за Любовта. Ако искате да Ме слушате като Отец, Аз ви казвам: Вижте, ето масата, 

която е приготвена за вас, за да седнете и да се насладите на храната, която съм запазил за вас с 

толкова много любов. 

2 Идвам в духа, за да се изявя сред учениците Си. Наричате това време време на светлината, 

защото всеки дух и всяка материя са усетили Моето духовно присъствие. 

3 Аз съм Светлината и Пътят, но не всички сте наясно с целта на Моето проявление сред вас. 

Вместо да се наслаждавате на Моите Божествени наставления и откровения, вие оставате 

безчувствени към Моите вдъхновения*, като си мислите, че съм дошъл само за да облекча 

материалните ви нужди и грижи, и се ограничавате само с молби за хляб, работа, пари или здраве, 

без да осъзнавате, че освен това ви давам и всички материални блага. 
* Вж. бележка 3 в допълнението 

4 Някои от вас идват със сърце, изпълнено с благодарност и радост, защото са получили 

полза, която са поискали за земния си живот, и Аз ги благославям. Но наистина, казвам ви, по-

велики са духовните дарби, които присъстват във вашето същество и които започват да ви дават 

първите си плодове под въздействието на Моите наставления, и за които вие все още не сте Ми 

благодарили. 

5 Отворете сърцето си, за да почувствате в него всичко, което ви давам. Ето защо често ви 

казвах, че макар да съм сред вас, вие не Ме усещате. 

6 Трябва ли отново, както през Втората епоха, да върша делата, които вие наричате чудеса, за 

да намеря вяра? Трябва ли да дам зрение на слепите, подвижност на парализираните и живот на 

Лазар, за да събудя вярата ви? Истина ви казвам, че през това време много "слепи" видяха 

светлината, много "парализирани" прогледнаха и много "мъртви" възкръснаха за живот в благодат. 

7 Пред погледа ви се откриват две нови пътеки, същите, които познавате от началото на 

поклонничеството си. Едната е широка и цветна, а другата - тясна и покрита с тръни. Искате да 

вървите по тесния път, който е пътят на добродетелта, без да изоставяте другия, но това не е 

възможно. 

8 Истина ви казвам: не познавате Моя път и не осъзнавате, че въпреки безбройните изпитания 

по него има мир, за разлика от широкия път, който носи удоволствия, оставящи в сърцето само 

болка и отвращение. 

9 Искам духът ти да живее вечно в Моя мир. Затова му се откривам, за да го науча по този 

начин. Не забравяйте, че в този момент пред ковчега на Новия завет вие сте сключили нов завет с 

вашия Отец. 

10 Моята воля е да останете непоколебими в предстоящите времена на болка и да се заемете да 

давате Моите наставления на ближния си. Докато разпространявате Моето слово и свидетелството 

си сред човечеството, не губете кураж пред съмненията на братята си. Всички ли повярвахте, 

когато Ме слушахте за първи път? - Използвайте това тяло или обвивка сега, когато го имате, за да 

изпълните мисията си към човечеството. Колко от тези, които живеят в духовното пространство, 

биха искали да притежават телесна материя, която смятат за съкровище! 

11 На духа ви казвам: "Нека съвестта ви да ви води"; а на материята ви: "Нека духът ви да ви 

води и Моят мир ще бъде с вас". Ако го направите, духът ви ще бди като девиците от притчата, 

които очаквали пристигането на младоженеца с горяща лампа. Блажени са онези, които живеят 

"нащрек", защото те ще бъдат внимателни, за да Ме приемат. И когато настъпи последният час за 

тях и те почукат на вратата на духовната долина, Аз ще им отворя. 

12 Ако работиш с усърдие, утре ще бъдеш с Мен. Подгответе се с тези учения, за да можете 

като Моите ученици от Втората епоха да тръгнете, носейки светлина на братята си и утеха на 

страдащите. Събудете се от ленивото си безразличие! Защото, ако вие, които имате Закона, не 

разберете Словото Ми и не свидетелствате за Мен, ще дойдат посещенията; ще ви разпитват и ако 

не сте приели Моето учение в себе си - какво ще отговорите? Тогава ще бъдете осъдени, ще 

почувствате страх и разкаяние и ще си спомните какво ви е говорил Учителят с любов и 
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непрестанно. Но ако изучавате Моето Слово и размишлявате върху него, ще бъдете подготвени, 

когато трябва да говорите за това откровение, и онези, които ви разбират, ще кажат: "Божественият 

Учител наистина е бил с нас!" - Ако въпреки изпълнението на задачите ви, вашите братя ви оценят 

погрешно, не се притеснявайте, защото Аз ще призная работата ви и след като победите в големите 

изпитания, ще ви дам върховното блаженство на мира. 

13 В бъдеще мнозина от вас ще се посветят на разпространението на това учение сред 

човечеството и ще видят как работата ви дава плодове, а Божественото семе се умножава. 

14 Призовавам всички земни поклонници да чуят гласа Ми, който ги приканва към духовно 

издигане и придобиване на вечен живот. В този ден, когато Божественото Слово се изявява, 

използвайте Словото Му и се просвещавайте чрез него, защото в познанието е светлината и вашето 

спасение. 

15 Ако Моят закон ви учи на морал, праведност и ред във всички действия в живота ви, защо 

търсите противоположни пътища, създавайки си болка? И когато отпътувате за отвъдното, 

оставяйки тялото си на земята, плачете, защото сте обичали тази обвивка твърде много. 

Когато почувстваш, че тялото вече не ти принадлежи и че трябва да продължиш по пътя, докато 

стигнеш до Мен, ти казвам: "Сине Мой, какво имаш да Ми покажеш? Живяхте ли на земята в 

изпълнение на Моите заповеди?" Но ти, засрамен и отчаян, защото нямаш дар от любов към Този, 

Който те обича толкова много и ти е дал толкова много, си изковал вериги, които потискат духа ти 

и той изглежда безпросветен, плачещ и ридаещ над себе си, защото е загубил благодатта. Той чува 

само гласа на Отец, който го призовава. Но тъй като не се е развил и не се чувства достоен да дойде 

при Него, той стои на едно място и чака. 

Минава време и духът отново чува гласа и изпълнен със страдание, той пита кой му говори, а 

този глас му казва: "Събуди се! Не знаеш ли откъде си дошъл и къде отиваш?" После вдига очи и 

вижда неизмерима светлина, от чието великолепие се чувства жалък. Той осъзнава, че преди да 

бъде изпратен на земята, той вече е съществувал, вече е бил обичан от Отца, от когото е излязъл 

гласът и който сега, виждайки го в окаяно състояние, скърби за него. Той осъзнава, че е изпратен в 

различни обиталища, за да премине през пътя на борбата и да получи наградата си чрез своите 

заслуги. И Синът пита: "Ако преди да бъда изпратен на земята, бях Твоето много любимо създание 

- защо не останах непоколебим в добродетелта, а трябваше да падна, да страдам и да се трудя, за да 

се върна при Теб?" Гласът му отговори: "Всички духове са поставени под закона на еволюцията и 

по този начин Моят Отец-Дух ги пази завинаги и е доволен от добрите дела на Сина. Въпреки това 

Аз ви изпратих на земята, за да я превърна в място за борба за духовно съвършенство, а не в долина 

на война и болка. Казах ви да се размножавате и да не сте безплодни. Но когато се върнете в 

Духовната долина, не носите никаква реколта, а само плачете и идвате без благодатта, с която ви 

дарих. Затова ви изпращам още веднъж и ви казвам: Пречистете се, потърсете това, което сте 

изгубили, и работете за духовното си издигане. 

Духът се завръща на земята, търси малко и крехко човешко тяло, в което да почине и да започне 

новото си пътуване към живота. Той намира тялото на малкото дете, което му е отредено, и го 

използва, за да компенсира престъпленията си срещу Моя закон. Със знанието за причината духът 

идва на земята, знае, че е дихание на Отца, и знае каква мисия носи от Него. 

16 През първите години той е невинен и запазва чистотата си, остава в контакт с Духовния 

живот. След това той започва да познава греха, вижда отблизо гордостта, високомерието и 

безразсъдството на хората спрямо справедливите закони на Отца и естествено непокорната му плът 

започва да се опетнява от злото. Изпаднало в изкушение, то забравя мисията, която е донесло със 

себе си на земята, и започва да върши дела, противоречащи на закона. Духът и материята вкусват 

забранения плод и когато са паднали в бездната, последният час ги изненадва. 

Отново духът се намира в (духовното) местообитание, уморен и повален от бремето на своята 

вина. Тогава си спомня за гласа, който някога му е говорил и все още го зове, и след като пролива 

много сълзи, чувствайки се изгубен, без да знае кой е, си спомня, че вече е бил на това място. И 

Отецът, който го е създал с толкова много любов, се появява на пътя му и го пита: "Кой си ти, 

откъде си и накъде отиваш?" - Синът разпознава в този глас Словото на Онзи, Който му е дал 

същество, разум и способност, на Отца, който му прощава отново и отново, пречиства го, извежда 
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го от мрака и го води към светлината. Той трепери, защото знае, че се изправя пред Съдията, и 

казва: "Отче, моето непослушание и дългът ми към Теб са много големи и не мога да очаквам да 

живея в Твоето царство, защото нямам никакви заслуги. Днес, след като се върнах в Духовната 

долина, виждам, че съм натрупал само вина, която трябва да изкупя." Но любящият Отец отново му 

показва пътя, той се завръща в плътта и отново принадлежи на човечеството. Но сега вече опитният 

дух подчинява физическата обвивка с по-голяма сила, за да вземе надмощие и да се подчини на 

божествените заповеди. Битката започва. Той се бори с греховете, които повалят човека, и иска да 

се възползва от предоставената му възможност за изкупление. Той се бори от началото до края и 

когато белите коси по слепоочията му лъснат, а някогашното му устойчиво и силно тяло започне да 

се огъва под тежестта на годините и да губи силата си, духът се чувства силен, по-зрял и опитен. 

Колко голям и отблъскващ изглежда грехът за него! Отклонява се от нея и стига до целта. Сега той 

само чака момента, в който Отец ще го призове, защото е стигнал до заключението, че 

Божественият закон е справедлив и Божията воля е съвършена, че този Отец живее, за да даде 

живот и спасение на Своите деца. 

Когато настъпи последният ден, той почувства смъртта в плътта си и не усети болка. Той 

почина тихо и благоговейно. Той се видя в съзнанието си и сякаш имаше огледало пред себе си, 

видя се красив и сияещ от светлина. Тогава гласът му проговори и каза: "Сине, къде отиваш?" И 

той, знаейки кой е, се изкачи при Отца, позволи на Неговата светлина да влезе в същността му и 

така каза: "О, Създателю, о, всеобхватна Любов, идвам при Теб, за да си почина и да Те изпълня." - 

Сметката е уредена и духът е здрав, чист и без вериги на греха и вижда пред себе си високата 

награда, която го очаква. 

След това почувствал, че се слива със светлината на този Отец, че насладата му се увеличава и 

вижда място на мир, свята земя, усеща дълбока тишина и почива в лоното на Авраам." - — 

17 Говоря ви за чудесата, които съдържа духовният живот, и ви предлагам Моите наставления. 

Ще изпълниш ли задачата си на земята, за да дойдеш при Мен, о, народе на Израел, о, човечество, 

дъщеря Ми? Благодарение на заслугите си ще влезете в Небесното царство, а чрез практикуването 

на добродетели ще постигнете мир на земята. 

18 Вие сте идвали в плътта отново и отново и с всяко ново въплъщение сте увеличавали вината 

си и задължението за изкупление. Не Ме обвинявайте за страданията си, защото не Аз ви наказвам, 

а вие самите отсъждате. 

19 Сега имате последната възможност да поправите прегрешенията си. 

20 Върнах се при теб заради обещанието, което ти дадох. От първите времена сключих завет с 

вас и ще ви водя докрай. Защото вие сте хората, които са се приготвили да седнат на Моята 

трапеза. Аз съм храната и плодът, хлябът и виното. 

21 Неуморно идвате да Ме слушате и да утолите глада и жаждата си за правда, както през 

Втората епоха, когато хората, жадни за любов, също Ме последваха. Предадох словото Си в 

долините и по планините, дори по морето и в пустинята, а множествата Ме последваха. Тяхната 

вяра не познаваше умората, а увереността им беше несъкрушима. Тогава Моята милост се 

разпростря над тези хора и ги обгърна с най-съкровената същност на Моето Слово. Майките носеха 

децата си на ръце, мъжете оставяха работата си, за да Ме чуят, а старците, подпирайки се на 

тоягите си, следваха тълпата. 

22 В един от тези случаи Учителят извършва чудото с хлябовете и рибите като доказателство, 

че всеки хляб е достатъчен, ако се раздава с любов и без оглед на личността. Единодушието и 

братството също ще бъдат храна. 

23 Дори учениците се съмняваха, че толкова оскъдни провизии ще са достатъчни, за да 

нахранят такава голяма тълпа. Но когато видяха, че чудото се е случило, те си казаха засрамени: 

"Наистина, Този е Месията!" 

24 Сега, в Третата епоха, вие Ме имате наново. Давам ви хляба на вечния живот, от който 

човечеството ще яде. 

25 Давам ви това Слово с помощта на човешкия интелект. За да се изявя по този начин, 

трябваше да изчакам духовното и интелектуалното развитие на човешкото същество, за да го 
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използвам в този момент. Моята воля е изпълнена и тази тайна ще се превърне в яснота за всички 

онези, които засега не я разбират правилно. 

26 Не се страхувайте от осъжданията и подигравките на сектите и деноминациите. Те са тези, 

които, въпреки че имат в ръцете си книгите на пророчествата, не са ги разтълкували (правилно) и 

затова не са знаели да Ме очакват. От друга страна, вие, които не познавате пророчествата, 

говорещи за Моето завръщане като Светия Дух, Ме очаквахте. Третата епоха вече е тук, но 

човечеството не е разбрало как да тълкува Евангелието. 

27 Колко много народи вървят като овце без пастир. Но Аз съм с вас и за да се разпозная, се 

явих в бедност и смирение, както през Втората епоха. Ако човечеството иска да Ме разпознае чрез 

тези, които Ме следват, то може да успее: болните, страдащите, унижените, изтощените, тези, 

които гладуват и жадуват за справедливост, тези, които са мъртви за вярата, те са тези, които Ме 

следват. 

28 Никой не се учудва, че не съм се появил в лоното на никоя църква през това време, както не 

съм се появил от някоя религия през Втората епоха. 

29 Няма да спра там, където царуват суетата, материализмът и идолопоклонството. Аз ще се 

изявя в лоното на най-голямата простота и смирение, където няма ритуали, които да те накарат да 

забравиш същността на Моя закон. затова не се учудвай, че Ме виждаш заобиколен от нуждаещи 

се, необразовани и грешници, защото Аз вложих в тях Своята милост, превърнах ги в полезни 

същества, дадох им дарове, за да обърнат мнозина, и чрез тях, а това си ти, дадох ясни 

доказателства за Моята сила. Но ако все още се съмнявате, не се притеснявайте, защото "никой не е 

пророк в собствената си страна". Утре ще дойдат чужденците и ще ти повярват, или ще отидеш в 

непознати земи и ще те приемат, защото не всички се съмняват в теб. Има и такива, които ви 

следват и разчитат на любовта и помощта ви, като по този начин ви служат като стимул и подтик в 

трудното изкачване по пътя. - Какво ще стане с онези, които те следват и намират сила в теб, 

когато се разколебаеш? Когато се чувстваш отчаян, потърси Ме и Аз ще те укрепя. Когато се 

сблъскате с болка, не мислете, че съм ви наказал. Извлечете от това изпитание ползата, която то 

съдържа за вашето развитие. 

30 Трябваше само да го искам и ти щеше да си чист. - Каква заслуга би имало, ако аз бях този, 

който ви пречисти? Нека всеки поправи прегрешенията си срещу Моя закон - това е заслугата. 

Защото тогава ще знаете как да избягвате паденията и грешките в бъдеще, защото болката ще ви 

напомня за тях. 

31 Ако има искрено разкаяние за извършеното престъпление и естествените му последици, 

болката няма да ви достигне, защото тогава вече ще сте достатъчно силни, за да понесете 

изпитанието с отдаденост. 

Светът пие много горчива чаша, но аз никога не съм го наказвал. Но след болката си то ще 

дойде при Мен, който го призовавам. Тогава онези, които са били неблагодарни, ще знаят как да 

благодарят на Онзи, който е излял само блага в тяхното съществуване. 

32 Досега не човешката любов е надделявала в света. Както от самото начало на човечеството, 

насилието е това, което управлява и завладява. Този, който е обичал, е станал жертва на 

нечестието. 

33 Злото е разширило своето царство и е станало силно на земята. Но точно в този момент 

идвам, за да се противопоставя на тези сили с Моите оръжия, така че да се установи царството на 

любовта и справедливостта сред хората. Преди това ще се бия. Защото, за да ви дам мира на Моя 

Дух, е необходимо да воювам и да унищожа всяко зло. 

34 Денят на справедливостта вече е с вас; живите и мъртвите чуват гласа на съвестта в този 

момент. 

35 Този свят не е вечен дом за вашия дух. Ако беше така, нямаше да видиш как тялото ти, 

което толкова много обичаш, умира, нямаше да видиш как угасва животът на родителите ти, на 

тези, които са ти дали съществуването. Всичко е преходно, нищо не е постоянно в този свят. Ако 

всичко тук беше щастие и удоволствие, никога нямаше да си спомняш за духа си, нямаше да 

мислиш за другите, нито да си спомняш за Мен. 
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36 Много дълъг е пътят на болката, който душата ви е изминала, и не искам да се сблъскате с 

още по-голяма болка от тази, която вече сте изпитали. Върнете се при Мен в търсене на мир, 

търсете своето съвършенство и Аз ще ви превърна в учители, които ще наставляват и спасяват 

изгубените в мрака на невежеството. 

37 мъже, които плачехте при Моите думи за прошка, защо все още не е дошло правосъдието 

при вас, макар че десницата ви се показа пред Мен изцапана с кръвта на вашия брат? - Не се 

страхувай, защото истинското ти покаяние ще бъде като мантия, която те защитава, а Моята 

прошка - като кристално чиста вода, която те укрепва в твоето изкупление. Но горко на онзи, който 

е убил и не е изплатил дълга си! Горко на онзи, който е измамил, който е причинил срам или който 

не е изпълнил дълга си към родителите си! Защото тогава животът и болката ще ги съдят като 

мъдър съдия и ще ги учат като учител. 

38 Днес вие дойдохте при Мен, преодолявайки всякаква съпротива, и защото копнеете да чуете 

отново Моето Слово. Защото вие имате желание да станете Мои ученици и затова идвате да 

слушате и изучавате Моето божествено учение. 

39 Знаеш, че няма нищо по-добро за обновяване и намиране на сила за преодоляване на 

страстите от Моето Слово, което просветлява духа ти и събужда в теб истинска любов към 

духовната ти чистота. 

40 Това е времето, когато Моето Слово се представя по-подробно, за да не сте в неведение за 

това, което ви разкривам. Но когато понякога ви говоря с образи, това е, за да можете по-добре да 

запомните Моите учения. 

41 Аз съм спасителната лодка, която се появи в обсега на давещия се корабокрушенец. Онези, 

които са се озовали в безопасност на брега, където цари мир, по-късно се чувстват задължени да 

направят същото за своите съседи, когато те са в опасност да загинат. 

42 Корабите не са достатъчни и има много захвърлени, които викат за помощ. Вижте как 

човечеството загива в пороци, в разврат и в престъпления! Вижте хората, отдадени на живот в 

материализъм и егоизъм! Жените са свикнали с греха, който цари навсякъде, губят добродетелта и 

деликатността си, домът, който е храмът на човека, е осквернен, защото от него изчезват 

светлината, топлината и мирът. 

43 Идвам на тази планета, за да потърся на нея душата на човека, която е храм на Бога, и да 

запаля вярата в нея, като ѝ говоря за един нов свят, свят на мира, до който тя може да достигне чрез 

морално обновление и братство. 

Някои усещат, че сърцето им пулсира от сила, и превръщат божествения идеал в свой; други се 

оплакват от пречките и трудностите като оправдание да не Ме следват. На тези хора им липсва вяра 

и не са разбрали, че който се отклони от съдбата си, трябва да стигне до същата точка отново и 

отново, докато не измине целия път. 

44 Не ви казвам да се откажете от материалните си задължения или от здравословните 

удоволствия на сърцето и сетивата. Искам само да се откажете от това, което трови душата ви и 

разболява тялото ви. 

45 Който живее в рамките на закона, изпълнява това, което му диктува съвестта. Този, който 

отхвърля позволените удоволствия, за да се потопи в забранените, дори в моментите на най-голямо 

удоволствие се чуди защо не е щастлив и не е спокоен. Защото от удоволствие на удоволствие той 

затъва все по-дълбоко и по-дълбоко, докато загине в бездната, без да намери истинско 

удовлетворение за сърцето и духа си. 

46 Някои трябва да се предадат и да изпразнят до последната капка чашата, в която са търсили 

удоволствие, без да го намерят, за да чуят гласа на Този, който ги кани завинаги на трапезата на 

вечния живот. 

47 Приемам приноса на Моите ученици. Илия ви е подготвил и се е застъпвал пред Мен, за да 

бъдете достойни да чуете Словото Ми и да знаете как да използвате духовния му смисъл. Моето 

обещание е, че всеки, който Ме потърси в сърдечната си болка, ще бъде утешен. 

48 Това е времето на Светия Дух, когато влизам в контакт с човека. От тези, които са Ме чули, 

някои започват да Ме разпознават, а други вече Ме обичат. Когато това време на Моето 

проявление приключи, човечеството ще узнае кой е дошъл. Те ще разпознаят Илия като 
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предшественик, изпълнен с благодат и сила, а също и като Учителя, който е слязъл от любов към 

човешкия род. 

49 Възлюбени ученици, вземете Ме за пример, за да можете скоро да стигнете до края на 

своето покаяние, когато Илия, Пастирът, който ви е водил през вековете, ще ви представи пред 

Мен. 

50 Не искам духовете, когато си отидат от тази земя, да се чувстват самотни или изгубени в 

необятната духовна долина, която очаква всички. Затова Илия ви говори и се подгответе за този 

преход, а вие запознайте братята си с Духа, който е Пастир и Посредник между човека и неговия 

Създател. 

51 Преживявате период на трудности и справедливост, а сега всички вие събирате плодовете 

на своя труд. Този момент трябваше да настъпи, беше написано. Предупредих те да се молиш и да 

се покаеш, но те намерих заспал, без да помниш думите Ми. Но Аз бдя над вас и отново дойдох, за 

да ви донеса Моето Учение, което ви показва много широки хоризонти. Ако успеете да я 

проумеете, ще бъдете смели и волеви, а когато тази светлина проникне в духа ви, отидете при 

другите и им помогнете да се освободят от летаргията си. Смили се над онези, които грешат от 

незнание, и им покажи пътя, който води към спасението им. 

52 Аз правя ученици тези, които някога са били деца, и привличам учениците още по-близо до 

Мен. Всички вас съм поставил на една небесна стълба и съм споделял вашите изпитания. Болката 

на човечеството стига до Мен, Илия се бори за духовното единство на човечеството. Новата 

Вавилонска кула е израснала в гордост и борба, но срещу нея Аз изграждам кулата на Израел с 

основи от смирение и любов. Борбата ще бъде голяма, но накрая добродетелта ще победи греха и 

мирът ще бъде възстановен. Тогава слабите ще станат силни, слепите ще отворят очите си и ще 

настъпи истинското пробуждане на душата, за да може тя да започне да се развива. 

53 Златото и властта, които човек толкова желае, няма да дадат мир на духа му, нито утеха на 

болното му легло; те само ще закоравят сърцето му. Колко често съм поставял пред богатите 

образи на болка, за да проверя чувствата им, а те са оставали безразлични към сираците, мизерията 

и болката на ближните си, без да разбират, че съм ги направил само пазители на материални блага, 

за да ги разпределят със справедливост и любов. 

54 Има много същества, които чакат състрадателна ръка, която да ги излекува, утешителна 

дума или пример, който да ги изкупи. Духът страда от глад за любов, искреност и справедливост, а 

ти, Израел, можеш да даваш, защото ти дадох изобилие от духовни блага, които да раздаваш. 

55 Не всички времена ще бъдат спокойни за вас. Затова днес, докато все още имате свобода на 

действие, работете усърдно и подготвяйте братята си от другите народи чрез молитва. Вече знаете, 

че Духът не познава разстояния, и затова в деня, когато Моето учение ще бъде предадено чрез 

Моите пратеници, те няма да се препънат, а ще намерят приятели, братя, които разбират тяхната 

мисия и им дават подкрепа и топлина. 

56 На този, на когото е поверено това послание и който живее в общение с Мен, Аз ще вдъхна 

съвършени дела и ще открия Духа Си в думите му. 

57 Мнозина от вас са изпитвали презрението на хората заради това, че следват Учителя. Други 

са били отхвърлени в дома на родителите си, а трети са били отхвърлени от съпруга си. Но 

помнете, че Аз виждам всичко това и че ще въздам обилно за вашата жертва. 

58 Във всички, които ви заобикалят, не виждайте врагове, а братя. Не искай наказание за 

никого, бъди снизходителен, за да дадеш пример за прошка и в духа ти да не се появят угризения. 

Затворете устни и Ме оставете да съдя делото ви. 

59 Излекувай болните, върни разума на обърканите. Изгонете душите, които замъгляват 

съзнанието, и се погрижете и двамата* да си върнат изгубената светлина. 
* Вж. бележка 4 в допълнението 

60 Молете се за народите, защото Аз ще бдя над вас. Отнесете Словото Ми до всички сърца. 

След това Ми благодарете за ползите, които сте получили, защото тогава ще разберете, че нито 

едно листо на дървото не се движи без Моята воля. 



U 33 

36 

61 Истина ви казвам: Онези, които най-много са се отдалечили от Мен, осъзнават, че е време за 

съд, защото имат предчувствия и тревоги. 

62 Гласът ми призовава и събужда духовете като тръба. Но ако човечеството се беше 

погрижило да изучи и вникне в пророчествата на Първата и Втората епоха, нищо от това, което се 

случва сега, нямаше да го изненада или обърка, защото всичко вече беше предсказано. 

63 Вчерашното ми слово се изпълнява днес; защото по-скоро звездата на краля щеше да 

престане да свети, отколкото същото да не се изпълни. 

64 Понасяйте горчивината, която ви причинява войната на народите, не изисквайте от тях 

(божествена) справедливост, защото чашата на страданието им вече е достатъчно горчива. Бъдете 

милостиви в преценките, мислите и молитвите си. 

65 Онези, които все още се радват на известен мир, са длъжни да се молят, за да помогнат на 

онези, които страдат от трудностите и несгодите на войната. 

66 Ако вместо състрадание изпитвате гняв или презрение към онези, които причиняват толкова 

много страдания на човечеството, наистина ви казвам, че се лишавате от всякакво духовно 

извисяване и разбиране. 

67 Позволете на гласа Ми да резонира в сърцето ви, приложете Словото Ми в действие: това 

ще бъде начинът, по който Моето учение ще придобие сила на земята. Това е светлината, която ще 

се изправи срещу идеите, породени от едно болно и разлагащо се човечество. 

68 Цялата правда, цялото величие и цялата светлина, които хората могат да пожелаят за 

развитието на своя дух, ще могат да намерят в Моето учение. Но за да може човек да се спре да 

изследва Моето учение и да се заинтересува от съдържанието му, той трябва първо да се запознае с 

първите му плодове в обновата и добродетелите на Моите ученици. 

69 Обещавам да ви разкрия велики тайни, ако живеете в мир. Защото тогава Моята светлина 

ще може да засияе в твоето същество. 

70 Всички вие искате да сте сред онези, които свидетелстват за Моята истина и са като фар за 

мореплавателя или звезда за поклонника по пътя на човечеството. 

71 Днес вие Ме имате сред вас чрез тази прокламация. Възползвайте се от Моето пребиваване 

и станете ученици от младенци, за да можете да проповядвате достойно Моето слово, когато Аз 

престана да говоря. 

72 Учете се, бодърствайте и се молете, сейте любов и милосърдие сред братята си, за да мога 

да кажа на хората чрез делата ви: Обичайте се един друг! 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 34  
1 Възлюбени хора, не чакайте по-добри времена, за да разкриете това послание на 

човечеството, защото няма да дойде по-подходящо време от това. 

2 Отворете очите си за реалността и не мечтайте повече за суетата на света. Разберете, че 

вашата мисия е да направите Моето учение известно по всички земни пътища. 

3 Тук, сред тези множества, откривам бъдещите пратеници, новите апостоли, работниците, 

които трябва да бъдат неуморни в изпълнението на своята задача. 

4 Едни ще отидат на Изток, други ще изпратя на Запад и разнообразието от езици няма да 

бъде пречка за разпространението на Моето Слово. 

5 Мечът на светлината, любовта и справедливостта, който присъства в Моето учение, ще 

проправи пътища, ще разруши стените на невежеството и ще заличи границите. Всичко ще бъде 

подготвено за обединението на народите. 

6 В началото на борбата някои с радост ще приемат тринитарно-марианската духовна 

доктрина. Други обаче ще го отхвърлят и ще ви преследват, виждайки в него заплаха за земната си 

власт и погрешните си тълкувания. Но истина ви казвам: ще бъде така, сякаш с дланта на ръката си 

ще попречат на слънцето да даде светлината си. 

7 Трябва да ви предупредя, че който отхвърли това Слово, ще отхвърли и Мен, а който го 

приеме, ще приеме и Мен. Защото в духовното му значение Аз съм се разкрил на хората в това 

време, Моят дух присъства в него. Затова ви казвам: Който приеме Словото Ми, ще разпознае гласа 

Ми, ще отвори вратите на сърцето си за Мен и ще Ме има в себе си. 

8 Моето правосъдие ви предостави чудесна възможност да се поправите и да изплатите дълга 

си. Не оставяй нито един ден от живота си, който съм ти поверил, да бъде пропилян. 

9 Ти си блудният син, който се върна разкаян в дома на Отца, и Аз те приех с любов, за да те 

накарам да си върнеш наследството. 

10 Аз знам кои от тези, които идват с плач в Моето присъствие, са истински разкаялите се, 

които изплакват вината си със сълзи на искрено разкаяние и Ме молят за възможност да се 

поправят. Те плачат, защото са наранили своя Баща, а не заради себе си. За разлика от тях има 

други, които изглежда съжаляват, че са Ме наранили, и плачат, обещават и дори се кълнат да не 

съгрешават повече. Но в същото време, когато се заклеват, те Ме молят за нови земни блага. Това 

са онези, които скоро отново ще напуснат дома на Отца. 

11 Ако успеят да получат от Мен това, което са търсили, ще го пропилеят. Ако не са го 

получили, ще хулят против Мен. Мислят, че в ниското на този път има само тръни, и не знаят, че 

този, който са избрали, е най-несигурният, неравен и опасен. Те смятат, че ако се отдадат изцяло на 

удоволствията на света, ще увеличат богатството си и по този начин ще намалят трудностите си, 

без да осъзнават, че отхвърляйки сладкото бреме на духовния кръст, те са натоварили на раменете 

си огромен материален товар, под чиято тежест ще се окажат смазани. 

12 Колко малко са тези, които се стремят да живеят в рая на мира, светлината и хармонията, 

като изпълняват божествените закони с любов. 

13 Много дълъг е пътят, който хората са изминали, но все още предпочитат да ядат 

забранените плодове, които само натрупват страдание и разочарование в живота им. Забранените 

плодове са тези, които са добри, защото Бог ги е създал, но които могат да станат вредни за човека, 

ако той не се е подготвил правилно или ги използва в излишък. 

14 Мъжът и жената приемат плода на живота без подготовка и не осъзнават отговорността си 

пред Създателя, когато карат нови същества да станат хора на земята. 

15 Ученият отрязва плод от дървото на науката с благоговейна ръка, без да се вслуша в гласа 

на съвестта си, в който Моят закон му говори, че всички плодове от дървото на мъдростта са добри 

и че всеки, който ги откъсне, може да го направи единствено за доброто на ближния си. 

16 Тези два примера, които дадох, ви показват защо човечеството не познава нито любовта, 

нито мира на онзи вътрешен рай, който човек би трябвало да има в сърцето си завинаги заради 

послушанието си към Закона. 
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17 За да ви помогна да откриете същото, аз уча грешниците, непокорните, неблагодарните и 

високомерните, за да разберете, че сте надарени с дух, че имате съвест, че можете напълно да 

прецените и да оцените кое е добро и кое е зло, и да ви покажа пътя, който ще ви отведе в рая на 

мира, мъдростта, безкрайната любов, безсмъртието, славата и вечността. 

18 Говоря на вас, които сте съгрешили, защото праведните вече живеят в духовния рай; а 

останалите същества, които нямат дух и следователно нямат съвест, се радват на своя рай, който е 

природата, където живеят в съвършено послушание и в пълна хармония с цялото творение. 

19 Днес ви осветявам пътя, по който трябва да се развивате и в края на който ще Ме срещнете. 

Не ви принуждавам, но ви обръщам внимание, че ако не се вслушате в този призив, скоро сами ще 

потърсите пътя на спасението. Но тогава ще избягате от ужасите на вашата нечовечност, 

самонадеяност и арогантност. 

20 Не се обръщам към вас със строгост. Вие самите сте тези, които налагат на прегрешенията 

си заслуженото наказание. 

21 Хора Мои, в сърцето ви оставям същността на Моето Слово, за да можете да се храните 

духовно от него. Защото сърцето ти е като цвете, а ароматът му е есенцията на любовта, която съм 

вложил в него. Не позволявайте на това цвете да изсъхне, защото скоро ще загуби аромата си. 

Чувствителни са цветята в градините ви, но още по-чувствително е сърцето ви и още по-

чувствителна е неговата божествена същност. 

22 След 1950 г. вече няма да получавате Словото Ми чрез тези органи за комуникация*, които 

сте нарекли гласоносители или преводачи. Някои ще преминат от тази земя към 

Другите ще останат, за да получат първите вдъхновения, знаците, които предшестват връзката 

между духовете. 
* Вж. бележка 9 в допълнението 

23 Когато тази връзка започне да се развива сред вас, вие в действителност ще започнете да 

разбирате и разбирате учението, което получавате в момента, и същевременно ще знаете как да 

отделяте духовното значение на Моето Слово от всички несъвършенства, които носителят на гласа 

може да е добавил към Моето Слово. 

24 Сега ви питам: Съгласни ли сте да бъдете сиромаси на земята, но богати духом? Или 

предпочитате удоволствията на този свят пред познанието за вечния живот? - Благославям те, 

защото в сърцето си Ми казваш: "Господи, нищо не може да се сравни със славата да слушаш 

Твоето слово." 

25 В това време ви давам ново послание: Третия завет. Мнозина са били свидетели на това 

проявление. Но наистина ви казвам, че не вие ще разберете пълния смисъл на това, което ви 

разкрих, нито ще оцените значението, което има това послание. 

26 Често съм ви давал учение, а вие сте го тълкували погрешно, защото сте материализирани и 

докато съм ви говорил за духовни прозрения, вие сте им придавали материален смисъл. Ще дойдат 

други, по-духовно развити поколения, и когато изучават ученията, съдържащи тези откровения, те 

ще потръпнат от духовно вълнение. Друг път те ще се наслаждават на нежния мир на Моето Слово, 

а в други случаи ще бъдат удивени от това, което ще открият в Моите учения за любовта. Тогава те 

ще кажат: Как е възможно свидетелите на това Слово, присъстващи по онова време, да не са знаели 

за неговото значение, за неговото величие и светлина? - Това не се случва за първи път: Дори във 

Втората епоха, когато говорех на сърцето на хората, те не Ме разбираха, защото живееха и мислеха 

само за света и за материята. 

27 Когато тялото, което Ми служеше за обвивка през Втората епоха, навлезе в агония и Аз 

произнесох последните думи от кръста, сред последните Ми изречения беше и едно, което не беше 

разбрано нито в онези мигове, нито дълго време след това: 

"Боже мой, Боже мой, защо си Ме оставил?" 

28 Заради тези думи мнозина се усъмниха, а други се объркаха и си помислиха, че това е 

нахалство, колебание, момент на слабост. Но те не взеха предвид, че това не беше последното 

изречение, а че след него изрекох други, които разкриха пълната ми сила и яснота: "Отче, в твоите 

ръце предавам Моя Дух"; и: "Всичко е изпълнено". 
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29 Сега, когато се завърнах, за да внеса светлина във вашите обърквания и да осветля това, 

което наричате тайни, ви казвам: Когато висях на кръста, агонията беше дълга, кървава, а тялото на 

Исус, безкрайно по-чувствително от това на всички останали хора, издържа на дълга агония и 

смъртта не дойде. Исус е изпълнил мисията си в света, казал е последната дума и е дал последното 

учение. Тогава това мъченическо тяло, тази разкъсана плът, усещайки раздялата с Духа, с мъка 

пита Господа: "Отче, Отче, защо си ме оставил?" - Това беше нежният и страдалчески плач на 

раненото агне за своя Пастир. Това е доказателство, че Христос, Словото, наистина е станал човек 

в Исус и че страданието Му е било истинско. 

30 Можете ли да припишете тези думи на Христос, който е вечно единен с Отца? - Сега вече 

знаете, че това беше хленчене на тялото на Исус, което беше осквернено от слепотата на хората. Но 

докато Господната ласка се спускаше върху тази мъченическа плът, Исус продължаваше да говори 

и думите Му бяха: "Отче, в Твоите ръце предавам духа Си." - "Всичко е изпълнено". 

31 Кога ще ми говориш така, човечество? Кога ще изречете онзи нежен плач, който не е упрек, 

не е съмнение, не е липса на вяра, а доказателство за любов към Отца, с което Му съобщавате, че 

искате да Го чувствате близо в последния час? - Помислете за всяко от Моите изречения, защото 

Аз съм истината, която ви беше обещана. 

32 Сега, когато ви уча, Аз използвах необразованите и невежите, защото учените и 

образованите се отрекоха от Мен. Също така съм търсил грешници, за да ги обърна и да ги изпратя 

да свидетелстват за Моята истина. Тези Мои деца, чрез които се изявявам, трябва да докажат, че са 

достойни за тази благодат, като се пробудят за светлината на учението, което ще проповядват, за да 

могат да постигнат пълно познание за задачата си и да разберат, че само като дават пример и 

показват добри дела, ще бъдат повярвани от ближните си. 

33 Това време на обучение ще бъде благоприятно за оборудването на множествата. 

34 Моето учение е чистата и прозрачна вода от реката на живота, с която ще се пречистите и 

ще получите преображението, което ще ви направи достойни да се наречете ученици на Светия 

Дух. Подгответе сърцето си в Моето Слово и наистина ви казвам, че от него ще покълне добро 

семе. Формирайте духа и ума си, като Ме слушате, и тогава вашите дела, думи и мисли ще 

излъчват Моята истина. 

35 Вярно е, че не само вие ще свидетелствате за Мен, защото цялото творение е живо 

доказателство за Моята истина. Но в тази работа вие имате задача за изпълнение и дълг към себе 

си. Защото, истина ви казвам, вие не дължите нищо на Мен, а на себе си. 

36 Ако ти не искаш да свидетелстваш за своя Господ, аз ще свидетелствам; но ти ще плачеш 

горчиво, защото не си бил с Учителя в часа на битката. 

37 Искате ли да научите как свидетелството ви да бъде прието за вярно? - Бъдете искрени със 

себе си, никога не казвайте, че имате нещо, което не притежавате, не се опитвайте да разкриете 

нещо, което не сте получили. Преподавайте само това, което знаете, и свидетелствайте само за 

това, което сте видели. Но ако ви попитат нещо, на което не можете да отговорите, мълчете, но 

никога не лъжете. Отново ви казвам, че вашето "да" трябва да бъде винаги "да", а вашето "не" - 

винаги "не", тогава ще бъдете верни на истината. 

Не бива и да се кълнете, защото онзи, който говори истината, не се нуждае от клетви, за да 

придобие вяра, тъй като носи просветление с делата си. Нека се закълне онзи, който е бил фалшив 

и който - когато настъпи моментът, в който се нуждае от доверие - трябва да се позове на името на 

Бога, за да придаде сила на думите си. Не се кълни в Бога, нито в Мария, нито в родителите си, 

нито в живота си. Пак ви казвам, че делата ви трябва да свидетелстват за думите ви, тогава и двете 

ще свидетелстват за Мен. 

38 Ако говориш истината и ти се вярва, блажени са онези, които ти вярват. Ако бъдете 

отхвърлени, наранени или осмивани заради това, че говорите истината, оставете въпроса на Мен, 

защото въпросът за истината е Мой; тогава Аз ще ви защитя. Не се опитвайте да забулвате 

истината с булото на лъжата, защото тогава съдбата ви ще бъде голяма. Нима не знаете нищо за 

онзи велик храм в Йерусалим, в който хората са влизали в продължение на много векове в 

желанието си да придобият сила и мъдрост? Защото тя беше велика, докато пазвите й бяха като 
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пристан за спокойствие на духовете. Но когато в него навлязоха лицемерието, лъжата и алчността, 

завесата му се разкъса и по-късно от него не остана нито един камък. 

39 Отново ви казвам да започнете да бъдете честни към себе си, да не се опитвате да се 

заблуждавате, т.е. да започнете да обичате истината. Наближава времето, когато великите глави на 

света ще паднат, когато народите ще усетят Моето божествено правосъдие. Колко викове на скръб 

ще има тогава сред хората! Светът на фалша, грешките и несправедливостта ще изчезне, за да се 

установи на негово място Божието царство, което е справедливост и светлина. За много човешки 

дела това ще бъде краят, но за времето на одухотворяването това ще бъде началото. 

40 Светът, който ще изчезне, ще бъде светът на порока, който сте създали, където силните 

потискат слабите, където дори невинността на децата е изчезнала, където родителите не разбират 

децата и децата не разбират родителите. Този свят, в който най-свещените принципи и институции 

са осквернени от хората и в който хората се убиват един друг, вместо да се обичат като братя. 

41 За да изчезне тази нова Вавилонска кула, нечестието ѝ трябва да бъде изкоренено като 

плевел. Болката ще бъде голяма, но в тази чаша на страданието нечистите ще се пречистят, а 

слепите ще отворят очите си, смъртта ще спре земния път на много хора, но не за да ги унищожи, а 

за да ги върне към живота. 

42 От злите дела на човечеството няма да остане нищо. Но върху руините на вашето минало Аз 

ще издигна нов свят като велико царство, в което човечеството ще бъде като едно голямо 

семейство, което ще живее в мир, ще се обича, ще чувства и ще мисли по Моя Закон на любовта. 

43 Новите поколения ще населят земята и ще пожънат както духовно, така и материално 

плодовете на опита и развитието, оставени от техните предшественици; защото от цялото минало 

те ще изберат добрите плодове. 

44 Над несъвършените култове към Моята Божественост ще се издигне истинско духовно 

поклонение на Бога, както над материалистичната наука на хората от днешно време ще се издигне 

нова наука в служба на братството, благоденствието и мира. 

45 Разделението на хората ще изчезне и както те са се отдалечавали един от друг в раздора си, 

създавайки диалекти и езици за всеки народ, така и когато на земята започне да цари хармония, 

всички ще почувстват нужда да общуват на един език. Истина ви казвам, братската любов помежду 

им ще улесни тази работа, защото тя ще се основава на Моята заповед, която ви казва: Обичайте се 

един друг. 

46 Как би било правилно човешката раса да не се разбира помежду си, след като дори 

животните от един и същи вид се разбират помежду си, дори ако някои от тях са от един регион, а 

други - от друг? 

47 Обединете се в любов под вдъхновението на вашия Отец и Той, който е Алфа и Омега на 

цялото творение, ще ви даде универсалния език. 

48 Освежете се, освежете се с Моето Слово, то е над разделението на вашите езици, над вашето 

начало и над вашия край. Но ако сте се учудили на толкова подробния и неизчерпаем начин, по 

който съм ви говорил чрез устата на Моите гласоподаватели, знайте, че това е само искра от Моята 

Божествена светлина, която съм изпратил на тези умове. 

49 Питаш Ме: "Господи, ако си ни избрал да бъдем свидетели на това проявление, защо не си 

ни изключил от страданията и нещастията на земята?" - Отговарям ви, че е необходимо да 

изпразните - макар и малко - чашата на страданието, която пият вашите братя, за да разберете 

техните страдания. 

50 Ако ви казах, че в това време ще бъде унищожено всичко, което е създадено от 

високомерието и злобата на хората, не вярвате ли, че и във вас има нещо, което трябва да се 

унищожи, да се подреже или да се изкупи? 

51 Вие сте надарени, но в същото време сте силно засегнати от изпитания. Но ако болката ви 

държи нащрек, помнете, че тя е само капка от горчивия елексир, който пият другите хора. Когато 

сърцето ви почувства болка, то е подтикнато да се моли и в това интуитивно разпознава една от 

задачите, които този народ е донесъл на земята. 

52 Молете се, деца Мои, с мисли за светлина, мир и братство, защото тези молитви няма да се 

изгубят в пространството, а силата им ще ги държи вибриращи в духовното и ще ги насочи към 
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сърцето на тези, за които сте се молили. Моето слово не трябва да ви става обикновено, идвайте 

със същото смирение и плам, както в първите дни, за да може молитвата ви да бъде усетена от 

вашите братя. Защото ще дойде ден, в който ще почувствате, че цялото ви същество е разтърсено, и 

този ден ще бъде последният, в който ви говоря в тази форма. 

53 За какво мислите, че ви призовах в това време, вие, множества от хора? Дали само за да 

излекува болестите ви или да възстанови изгубения ви мир? - Не, хора; ако ви възкресих за 

истински живот, запалих вяра в сърцата ви, върнах усмивките на лицата ви и силата на телата ви, 

то беше, защото исках да ви подготвя по този начин, за да можете да се издигнете за битка. Но 

виждам, че мнозина мислят за себе си и посещават Моите уроци само за да търсят душевно 

спокойствие, без да искат да знаят и най-малкото за задачата, която ги очаква. Други си тръгват 

веднага щом получат желаното, без да се интересуват от изучаването и разбирането на смисъла на 

Моето учение. 

54 Всички вие сте призовани да участвате в това дело и затова Аз излях словото Си върху този 

народ, за да може той да запази същото в сърцата си, дори ако това е само едно от Моите 

изречения. 

55 Моето учение ви казва: Ако не направите словото Ми достояние на човечеството, камъните 

ще говорят, за да свидетелстват за Моята истина и за времето, в което живеете. Но не чакайте 

камъните да проговорят, защото те ще го направят, като накарат земята да се разтресе, моретата да 

се развълнуват или да избухнат в потоци от кратерите на вулканите. 

56 По-добре ще е да се подготвите навреме, така че когато този свят бъде опустошен от мор, 

непознати болести и всякакви изпитания, вие - разпръснати по всички пътища на земята - да 

донесете Моето добро, укрепващо Слово до сърцата, за да дойдете като лек бриз при онези, които 

са били връхлетени от ураганите. 

57 Отхвърлете леността си и използвайте ценното време, на което се наслаждавате днес, 

защото не знаете дали в идните времена ще имате мира да изучавате и да се потопите в Моето 

Слово. 

58 Молете се като добри ученици и изпълнете сърцата си с благородни цели. Не забравяйте, че 

не правя разлика между расите, класите или религиите сред вас, така че където и да отидете, да се 

чувствате като в родината си и да считате всеки срещнат, независимо от расата му, за такъв, 

какъвто е в действителност: ваш брат. 

59 Донесох ви това Слово и ви позволих да го чуете на вашия език, но ви възложих да го 

преведете по-късно на други езици, за да стане известно на всички. 

60 По този начин ще започнете да изграждате истинската кула на Израел, тази, която духовно 

обединява всички народи в едно, която обединява всички хора в онзи божествен, неизменен и 

вечен закон, който изпитахте в света от устата на Исус, когато Той ви каза: "Обичайте се един 

друг!" 

61 Изследвайте Моето Слово, докато се уверите в неговата чистота и истинност. Само тогава 

ще можете да вървите смело по пътя си и да се противопоставите на навлизането на 

материалистични идеи, които застрашават духа. Защото материализмът е смърт, мрак, иго и отрова 

за духа. Никога не заменяйте светлината или свободата на духа си за земен хляб или за нищожни 

материални блага! 

62 Истина ви казвам: Който се уповава на Моя закон и упорства във вярата докрай, никога 

няма да изпита недостиг на материални средства за живот, а в моментите на единение с Моя Дух 

винаги ще получава хляба на вечния живот чрез Моето безкрайно милосърдие. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 35  
1 Блажени са онези, които Ме молят със смирение и вяра за напредъка на духа си, защото ще 

получат от своя Отец това, което искат. 

2 Блажени са онези, които умеят да чакат, защото Моята милосърдна помощ ще достигне до 

ръцете им в подходящия момент. 

3 Научете се да питате и да чакате, знаейки, че нищо не убягва на Моята воля на любовта. 

Вярвайте, че Моята воля се проявява във всяка ваша нужда и във всяко ваше изпитание. 

4 Детето има право да иска от баща си това, което е в рамките на Неговия закон за 

справедливост и любов, а бащата, от своя страна, е длъжен да осигури детето. 

5 Казвам ви, че онези, които се подчиняват на Моята воля тук, на земята, ще се радват на 

Моята любов, когато са в духа. 

6 Когато бремето на твоя кръст тегне над теб, призови своя Помощник и Аз веднага ще ти се 

притека на помощ. 

7 Молете се с кратка, но силна и искрена молитва в моментите на изпитание и ще се 

почувствате успокоени; а когато постигнете хармония с вашия Господ, ще мога да ви кажа, че 

Моята воля е ваша и вашата воля е Моя. 

8 Молете се не само когато преминавате през мъчително изпитание, но и когато сте спокойни, 

защото тогава сърцето и мислите ви ще могат да се занимават с другите. Не се молете само за тези, 

които са ви направили добро, или за тези, които не са ви навредили, защото, макар и това да е 

заслуга, тя не е толкова голяма, колкото застъпничеството за тези, които са ви навредили по 

някакъв начин. 

9 Помнете, че Аз, вашият Учител, бях помощник и спасител на онези, които извикаха пред 

Пилат: "Разпни Го! Разпни Го!" - Вие също можете да помогнете на братята си да носят кръста си в 

капитулация: чрез молитви, мисли, думи, а също и по материален начин. Така ще можете да 

направите по-поносимо изкуплението на този, който е обременен от бремето на своята болка или 

борба. 

10 Това е подходящ момент да бъдете милостиви. Затова се молете, искайте и работете, 

полетата са плодородни и ви очакват. 

11 Молете се за мир за народите, привличайте го с молитвите си. Изпратете лечебен балсам 

чрез мислите си и предайте светлина на умовете на братята си. Истина ви казвам: вашите молби 

никога няма да останат нечути и нечути от вашия Отец. 

12 Бъдете готови, защото мнозина ще отричат, че съм се изявил чрез човешкия ум. Но вие ще 

им кажете, че това не се случва за първи път: че Бог е говорил чрез човека през трите века, че от 

началото на времето всички пророчества, вдъхновения и откровения, дадени на човечеството, са 

били божествени гласове, получени чрез човека, който е напътствал хората във всички времена. 

13 Онези, които отричат, противоречат или се възмущават от вашето свидетелство, действат по 

този начин, защото не знаят какво е духовна проява, дори и да се наричат учени на земята. 

14 Моята воля е човечеството, чрез този народ, който е станал свидетел на Моето проявление в 

тази форма, да научи, че човекът от самото си начало е предназначен да бъде в общение с Небесния 

Отец, да Му служи на тази планета като носител на глас и че макар в минали времена случаите на 

хора, чрез чиито устни е говорил Господ, да са били единични, сега вие живеете във време, когато 

хората ще постигат по-голямо съвършенство и яснота в общението между духовете с Отец от 

поколение на поколение. 

15 Ще съобщите, че по това време хората ще се съветват за всичко със своя Господ, за да 

изпълняват делата си в света в рамките на заповедите на Божествения закон. Бащата на 

семейството ще говори на децата си с думите, които Господ поставя на устните му. Учителите ще 

преподават под висше вдъхновение, управниците ще знаят как да предават Божията воля на своите 

народи, съдиите ще се подчиняват на гласа на съвестта си, която е светлината на Този, Който знае 

всичко и който следователно е единственият, способен да отсъжда съвършено. Лекарите ще се 

доверяват преди всичко на божествената сила, а думите им и лечебната им сила ще идват от 

Господ. Учените ще разберат колко трудна е задачата, която са донесли със себе си на Земята, и 
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благодарение на духовното си оборудване ще получат божествени внушения. И накрая, всички 

онези, които са донесли на света мисията да насочват душите по пътя на развитието, ще знаят как 

да се издигнат, за да получат Моите откровения и да ги донесат в сърцата на хората със светлината 

и чистотата, с които са ги получили. 

16 Говоря ви за епоха, която настъпва и която трябва да обявявате и пророкувате с 

увереността, че ще се сбъдне. Но ако братята ви се подиграват с пророчеството ви, не се 

отчайвайте, защото и апостол Йоан, когато разказал какво е получил в единението си с Отца, бил 

подиграван и дори смятан за луд. Въпреки това настъпи часът за изпълнение на всичко, което 

изглеждаше невъзможно за едни и странно и неразбираемо за други. 

17 Времето, в което живеете днес, е точно това, в което се изпълнява всичко, което казах чрез 

устата на този ясновидец, пророк и носител на гласа на Учителя. 

18 Заради духовното си прозрение този апостол на любовта и истината е преследван, мъчен и 

прогонен. Въпреки това не му липсваше Моята защита срещу преследвачите и палачите му, затова 

ви казвам да не се страхувате. Ако те затворят поради тази причина, Аз ще те пусна на свобода; ако 

те лишат от работа или хляб, Аз ще те запазя; ако те унижат или оклеветят, Аз ще те похваля и ще 

ти въздам справедливост; и ако те убият, Аз ще те възкреся за истински живот. 

19 Ето защо продължавам да ви казвам да се подготвяте чрез молитва, за да можете да 

разпространявате това пророчество и да давате това свидетелство на братята си със сърце, 

изпълнено с нежност, сила, вяра и любов. 

20 Всичко, което ще направите в рамките на тази подготовка в Мое име, ще трябва да даде 

добър плод и ще видите, че всичко, за което сте мечтали, ще се сбъдне. 

21 Както изпълних всичките Си обещания към хората от миналите времена, така ще ги изпълня 

и към вас. 

22 Живеете във времена на страх, в които хората се пречистват, като изпразват чашата на 

страданието си докрай. Но онези, които са изучавали пророчествата, вече са знаели, че предстои 

време, когато навсякъде ще избухнат войни, защото народите не се разбират помежду си. 

23 Непознатите болести и зарази тепърва се появяват сред човечеството и объркват учените. 

Но когато болката достигне своя връх сред хората, те все още ще имат сили да извикат: "Божие 

наказание!" Но не Аз наказвам, а вие самите се наказвате, когато се отклонявате от законите, които 

управляват вашия дух и вашето тяло. 

24 Кой е отприщил и предизвикал силите на природата, ако не човешката неразумност? Кой е 

престъпил Моите закони? - Високомерието на учените! Но наистина ви казвам, че тази болка ще 

послужи за изкореняване на плевелите, които са израснали в сърцата на хората. 

25 Полетата ще бъдат покрити с трупове, дори невинните ще загинат. Някои ще умрат от огън, 

други от глад, а трети от война. Земята ще се разтресе, природните сили ще се раздвижат, 

планините ще изхвърлят лава, а моретата ще се развълнуват. 

26 Ще позволя на хората да развият покварата си до предела, до който им позволява 

свободната воля, така че, ужасени от собствените си дела, да почувстват истинско разкаяние в духа 

си. 

27 Смирени ученици, хора на любовта към вашите братя, въпреки че сте пълни с недостатъци: 

противодействайте на влиянието на страстите, отприщени от войната, с мисли за мир, с молитви, 

наситени с духовна светлина, с думи на братство и с дела, съдържащи истина и милосърдие. 

Трябва да сте подготвени, защото в края на войната, когато тази борба приключи, множество хора 

ще дойдат отдалеч, за да търсят балсам за тялото и душата си. 

28 Не ни оставяй, когато дойде този час, о, Учителю!" - ми казват тези хора. Аз отговарям, че 

не мога да ви напусна, защото присъствам във всичко, което е създадено. 

29 Аз ще говоря на хората чрез силите на природата, от моретата ще се разнесе Моят глас и от 

единия до другия край на тази планета духовете ще се почувстват докоснати от Светлината на 

Този, Който единствен може да ви каже с истинска нежност: "Обичайте се!" 

30 За мнозина тази заповед ще се превърне в техен съдник, други ще я усещат в сърцето си 

като отворена рана, а за някои ще бъде като страж, който няма да ги остави да спят заради 

изпълнението ѝ. 
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31 Сега виждате, че няма да мога да се отделя от вас, както каза един от Моите пророци: че в 

това време Моят Дух ще се излее върху всяка плът и върху всеки дух. 

32 Където и да отидеш, Аз ще вървя пред теб. Където и да Ме търсите, ще Ме намерите. 

Където и да обърнете очите си, ще Ме видите. Но Аз не искам да ви съобщавам със Словото Си 

този ден само горчивини и предзнаменования на големи изпитания. Когато ви говоря за всичко 

това, то е, за да ви накарам да бъдете будни и да се молите, така че изпитанията да не ви изненадат 

в момента, в който дойдат върху вас. 

33 Както ви съобщих за войната и големите бедствия, които очакват човечеството, така ви 

казвам, че ще дойде ден, в който всички народи на земята ще се радват на мир, когато хората ще се 

обичат един друг в Мен, а животът им, работата им, делата им в света ще бъдат приятно 

поклонение, което ще се издига към Мен като благоуханен тамян от тази планета. 

34 Питате Ме: "Господи, кога ще дойде това време?" И аз ви отговарям: Когато човечеството 

се е пречистило чрез болка, покаяние, обновление и практикуване на доброто. 

35 Ако духът на човека изпълни завета, който е сключил със своя Отец, Аз на свой ред ще 

изпълня обещанията Си докрай. Аз ще направя тайната Си известна и ще я разпространя в мъдрост, 

мир и откровения сред децата Си. 

36 Хора мои, бдете и се молете, докато вървите по този свят. Подгответе се духовно и 

физически, защото скоро ще ви изпратя да говорите за Моята истина. 

37 Подгответе духа си чрез практикуване на молитва, милосърдие и смирение, които Моето 

учение ви показва, а също така подгответе и тялото си, като го освободите от пороци и лоши 

навици и го направите послушно, докато го превърнете в съвършен сътрудник на Духа. След като 

се подготвите, ще усетите яснотата, с която пътят ще се появи пред вас. Затова ви казвам, че 

животът на духа, от излизането му от божественото лоно до завръщането му, е стълба на развитие. 

38 Когато Отец ви е създал, Той ви е поставил на първото стъпало на тази стълба, за да имате 

възможност истински да опознаете и разберете своя Създател, докато вървите по този път. Но 

колко малко от тях започват възходящия път на развитие, след като напуснат първото стъпало! 

Повечето от тях се обединиха в непослушанието и бунтарството си, използваха зле дара на 

свободата и не се вслушаха в гласа на съвестта; позволиха си да бъдат доминирани от материята и 

по този начин създадоха сила - тази на злото - чрез своите еманации и изкопаха бездна, в която 

бяха принудени да завлекат братята си чрез своето влияние, които започнаха кървава борба между 

своите слабости и поквара и желанието си за възход и чистота. 

39 Колко различен щеше да бъде животът ви на земята, ако постоянно бяхте в доброто и 

праведността. Защото в него щеше да пожънеш плодовете на Моята любов. Въпреки това вие не 

сте изгубени, нито пък Аз съм ви изгонил от Моето царство. Доказателство за това е, че когато 

дойдох при вас, обгръщайки присъствието Си в човешка форма, Аз се спуснах в света, който сте 

създали с толкова много грешки и несъвършенства. 

40 Тук, на този свят, ви дадох Моята Кръв и Моето Тяло, за да ви докажа, че ви обичам 

въпреки вашите отклонения и неблагодарност. 

41 Моят неизменен закон, който ви дадох в първите времена, наставленията на пророците за 

добро, Моята доктрина и всяко Мое послание са духовната светлина, която човекът е получил чрез 

съвестта; и неговият дух би се слял с Моя, ако беше останал в закона и в чистота от началото на 

своето развитие. 

42 Блудството на хората, тяхното невежество, липсата на духовно издигане и страданията, 

причинени от техните прегрешения, са повод Отец да слезе, за да ги спаси, като им разкрие 

Книгата на мъдростта, която те са пренебрегнали заради удоволствията на света, и да им покаже 

отново истинския път. 

43 Изминали са много векове и много пъти съществата е трябвало да се върнат в света, но те 

все още не разбират същността на Моя закон и природата на собствения си дух. 

44 Аз все още се изявявам пред хората по човешки начин, макар че ви казвам също, че това, 

което разкривам в този момент, е учението, което ще издигне духовете до нивото, за което ви 

говоря, и от което те ще могат да разпознаят и поправят всяка грешка, да възстановят разрушеното 

и да си върнат всичко, което са загубили. 



U 35 

45 

45 В Моята божествена сеитба нито едно семе не е изгубено, въпреки че паденията на хората 

са забавили духовния му разцвет и плодородие. 

46 В това време земята се копае с голяма болка за човечеството, но е необходимо да намеря 

семето Си, за да го отделя от плевелите. 

47 Каква е причината за вашия грях и неподчинение на Моя закон? 

48 Слушайте, ученици: преди да оживеете, Аз вече присъствах и в Моя Дух беше скрит 

вашият. Но Аз не исках да наследите Моето царство, без да сте заслужили. Не исках да 

притежавате това, което е било, без да знаете кой ви е създал, нито пък исках да си тръгнете без 

посока, без цел и без идеал. 

49 Ето защо ви дадох съвест, за да ви служи като пътеводител. Аз ви дадох свободна воля, за 

да имат делата ви истинска стойност пред Мен. Дадох ви дух, за да се стремите винаги да се 

издигате към светлото и чистото. Дадох ви тялото, за да можете чрез сърцето да усещате доброто и 

красивото и то да ви служи като пробен камък, като постоянно изпитание, а също и като средство 

за живот в материалния свят. Земята е била училище за вашия дух; никога не е липсвало 

присъствието на Божествения Учител. Човешкият живот е книга на дълбоката мъдрост за 

въплътения дух. 

50 Когато пространството за пръв път било озарено от присъствието на духовете, те - тъй като 

все още се лутали и препъвали като малки деца и нямали нито развитието, нито силата да останат в 

местата на високо одухотворяване - почувствали нужда от опора, от основа, за да се почувстват 

силни, и така им била дадена материя и материален свят, а в новото си състояние те придобили 

опит и знания.* 
* Вж. бележка 5 в допълнението 

51 Все още не сте осъзнали мисията, която трябва да изпълните сред човечеството в този 

момент, но Аз ще ви съобщя с Моето Слово за вашата борба и за начина, по който да постигнете 

целта. 

52 Мозъкът ви е малък и сам по себе си той не е в състояние да разбере стойността на даровете, 

които притежавате, и значението на делото, което Отец иска да извърши сред човечеството чрез 

този народ. 

53 Моята мъдра и могъща воля проправя пътя за Моите пратеници, Моите ученици, Моите 

пророци, които да излязат с благата вест за проявлението на Моето Слово, за да могат 

едновременно с това да подготвят пътя за големите множества от вашите братя, които вие наричате 

чужденци, да дойдат в лоното на вашия народ. 

54 Тези тълпи сякаш идват да търсят хляб за тялото и мир за сърцето. Аз обаче знам, че именно 

техният дух ще се стреми към изпълнението на Моето обещание, което е запазено в най-дълбоката 

част на всеки дух. 

55 От далечни страни и народи ще видите ваши братя, които пристигат в желанието си да 

освободят духа си. От онази древна Палестина те също ще идват на тълпи, както когато 

израелските племена прекосяваха пустинята. 

56 Неговото поклонничество е дълго и скръбно, откакто е изгонило от утробата си Този, който 

му е предложил Своето царство като ново наследство. Но то вече се приближава към оазиса, 

където ще си почине и ще размишлява върху Моето Слово, а след това, укрепено в познанието на 

Моя Закон, ще продължи по пътя, който му показва отдавна забравеното развитие. Тогава ще чуете 

мнозина да казват, че вашият народ е новата земя на обещанието, Новият Ерусалим. Ще им кажете 

обаче, че обетованата земя се намира отвъд този свят и че за да стигне до нея, човек трябва да я 

достигне с духа си, след като е преминал през голямата пустиня на изпитанията на този век. Също 

така им кажете, че този народ е само оазис сред пустинята. Но вие ще разберете, хора, че оазисът 

трябва да осигурява сянка за изтощените странници и освен това да предлага кристално чистата си 

и прясна вода на пресъхналите устни на онези, които търсят убежище в него. 

57 Каква е тази сянка и тази вода, за които ви говоря? - Моето учение, хора, Моето божествено 

наставление в дейността на любовта. И в кого съм вложил това богатство от благодат и 
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благословии? - В теб, човече, за да можеш все повече да освобождаваш сърцето си от всякакъв 

егоизъм и да го представяш като чисто огледало във всяко свое дело. 

58 Не биха ли се изпълнили умовете и сърцата ви с радост, ако чрез любовта си успеете да 

обърнете този народ, толкова привързан към своите традиции и духовно застоял, към тринитарно-

марийската духовна доктрина? Няма ли да има радост сред вас, ако старият Израил се обърне чрез 

посредничеството на новия Израил, тоест ако първият получи благодат чрез втория? Досега нищо 

не е убедило еврейския народ, че трябва да скъса със старите традиции, за да постигне своя 

морален и духовен напредък. Това са хората, които вярват, че изпълняват законите на Йехова и 

Мойсей, но в действителност продължават да се покланят на своя Златен телец. 

Наближава времето, когато този заблуден народ, разпръснат по целия свят, ще престане да гледа 

към земята и ще вдигне очи към небето, за да търси Онзи, Който от самото начало им е бил обещан 

като техен Изкупител и Когото те са оценили погрешно и са убили, защото са Го смятали за беден 

и не са намерили нищо добро в Него. 

59 Идва часът, когато кръстът, който Ми наложиха с присъда, ще се превърне в лакътя на 

справедливостта за всеки един от тези духове, докато накрая устните им не възкликнат: "Исус беше 

Месията!" 

60 Те ще Ме търсят в своята духовна бедност, мизерия и болка и ще се изненадат, когато 

видят, че Този, Който в техните очи не притежаваше нищо на света, притежава всичко, че тези 

съкровища и това царство, за които Той толкова често им говореше, са истина, и ще разберат, че 

нищо на света - нито едно съкровище, нито едно богатство - не може да се сравни с мира на Духа. 

61 Ако този народ Ми обърне гръб, Аз все още го чакам. Защото хората могат да нарушават 

думите си и дори заветите си, но Аз съм неизменен и никога няма да наруша обещанията Си. 

62 Ако му е било казано, че ще бъда негов Изкупител, Аз ще го изкупя; ако му е било казано, 

че ще го въведа в Моето царство, Аз ще го въведа в Моето царство. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 36  
1 Пред лицето на нежната доброта на Моето Слово духът, който се е отклонил от пътя на 

развитието, изпитва дълбоко разкаяние. Любящата нежност на Моите думи кара човека да плаче, 

защото приема, че греховете му не заслужават да бъдат простени. 

2 Утешавам този, който искрено се разкайва, прощавам му прегрешенията и му помагам да 

поправи злото, което е причинил. Знайте, че който не се покае, не може да Ме достигне, защото 

само от покаянието могат да произлязат обновлението, поправянето и пречистването. Също така 

знайте, че само пречистените духове могат да влязат в Моето присъствие. Но как бихте могли да се 

покаете истински, ако не знаете колко големи са вашите прегрешения? Трябваше да дойда при 

хората, за да ги накарам да разберат какво означава да се изправиш пред Божественото правосъдие: 

да отнемеш живота на ближния си, да разрушиш вярата, да измамиш духа, да предадеш сърцето, да 

оскверниш невинността, да причиниш позор, да отнемеш на брата това, което му принадлежи; да 

излъжеш, да унижиш и толкова много несъвършенства, които са останали незабелязани от вас, 

защото сте свикнали с всичко това. Но дойде Моето Слово на любовта и в неговата същност 

открихте присъствието на съвършена справедливост, която ви накара да разпознаете чрез съвестта 

си всяко ваше зло дело, накара ви да изследвате мислите си и ви напомни за духовното ви 

изпълнение, което вече бяхте забравили. 

3 Едва тогава осъзнахте величието на прегрешенията си, мащаба на грешките си, които преди 

това ви се струваха незначителни, и едва тогава преценихте правилно тежестта на многото 

страдания и болки, които сте причинили. Тогава се засрамихте от себе си, почувствахте, че Аз ви 

гледам в цялата ви голота и с всичките ви петна. Ето защо, чувайки Моето слово, изпълнено с 

нежност, мир и чистота, ти за миг се почувства недостойна за Моята любов. Но веднага чухте, че 

търся именно вас, и сърцето ви, което се изми със сълзите си като доказателство, че се разкайвате, 

че трябва да се пречистите и да Ми служите, пое по пътя на духовната си еволюция. 

4 Невъзможно е едно от Моите деца да Ме забрави, тъй като то носи със себе си в духа си 

съвестта, която е светлината на Моя Дух и чрез която рано или късно трябва да Ме разпознае. 

5 За някои е лесно да вникнат в смисъла на Словото Ми и да открият светлината в него, но за 

други Словото Ми е загадка. 

6 Казвам ви, че не всички могат да разберат духовността на Моето послание в този момент. 

Онези, които не могат, ще трябва да изчакат нови времена, за да може духът им да отвори очите си 

за светлината на Моите откровения. 

7 Никога не съм идвал при хора, обвити в мистерия. Ако съм ви говорил образно, за да ви 

разкрия Божественото или за да представя Вечното в някаква материална форма, това е било, за да 

Ме разберете. Но ако хората се спират на почитането на форми, предмети или символи, вместо да 

търсят смисъла на тези учения, естествено е да страдат от вековен застой и да виждат мистерия във 

всичко. 

8 От времето на престоя на Израел в Египет, когато Моята Кръв беше въплътена в агнешка, 

има хора, които живеят само според традициите и ритуалите, без да разбират, че тази жертва е 

образ на Кръвта, която Христос трябваше да пролее, за да ви даде духовен живот. Други, които 

вярват, че се хранят с Моето тяло, ядат материален хляб, без да искат да разберат, че когато дадох 

хляба на учениците Си на Тайната вечеря, това беше, за да разберат, че който приема смисъла на 

Моето слово като храна, се храни с Мен. 

9 Колко малко са онези, които са способни да разберат божествените Ми учения в истината, и 

колко малко са онези, които ги тълкуват с духа. Помнете обаче, че Аз не ви дадох божественото 

откровение наведнъж, а ви го обяснявам малко по малко с всяко Мое учение. 

10 Ако от време на време сте изпадали в объркване и сте се нахвърляли върху другите заради 

погрешно тълкуване, съвсем естествено е, че днес не разбирате ясно духовното учение на Третата 

епоха и не го тълкувате правилно. 

11 Необходимо е да започнете да събаряте идолите си, да унищожавате старите си грешки и да 

подреждате мислите си, за да осъзнаете, че от най-древни времена Отец винаги ви е говорил за 
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Духа и макар че често е използвал материални образи, за да ви учи, винаги е говорел за Духовния 

живот. 

12 Събудете се от съня си, хора, нека духът ви изследва Моето Слово. Защото, истина ви 

казвам, ако изучите добре едно от Моите учения и го разберете, ще сте проникнали в духовната 

същност на Моите откровения. 

13 Спомнете си наставлението, което ви казах: "Искайте, искайте, за да ви се даде". Днес ви 

казвам: Научете се да питате. 

14 Когато сега ви казвам, че трябва да се научите да просите, това е защото в миналото вашето 

искане е било непълно и егоистично; мислели сте да просите само за себе си или за любимите си 

хора. Днешното ми учение ви казва, че трябва да се научите да чувствате скръбта на другите. 

Изпитайте и почувствайте болката и страданието на ближния си, нещастията, които измъчват 

братята ви. Трябва да се научите да разбирате онзи, който носи скрита рана, и да усещате 

страданията на онези, които не можете да видите, защото са далеч. Сред последните трябва да 

мислите за тези, които са у дома си сред други народи и нации, за тези, които са в други светове 

или в отвъдното. Не се страхувайте, ако един ден забравите себе си и мислите само за другите, 

защото няма да загубите нищо. Знайте, че този, който се моли за другите, го прави и за себе си. 

15 Колко много радост давате на Моя Дух, когато виждам, че издигате мислите си в търсене на 

вашия Отец. Давам ти да почувстваш Моето присъствие и те заливам с мир. 

Търсете Ме, говорете Ми, не се притеснявайте, че мислите ви са твърде тромави, за да изразят 

молбата ви; Аз ще знам как да ги разбера. Говорете ми с увереността, с която човек говори на своя 

Отец. Поверявайте Ми оплакванията си, както бихте го направили на най-добрия си приятел. 

Попитай Ме за всичко, което не знаеш, за всичко, което ти е непознато, и Аз ще ти говоря със 

словото на Учителя. Но се молете, за да може в благословения момент, когато духът ви се издигне 

към Мен, да получите светлината, силата, благословията и мира, които вашият Отец ви дава. 

16 Все още ми предстоят много откровения за духа в бъдеще чрез молитва. Усъвършенствайте 

се в тази проява и ще можете да постигнете съвършенство в молбите си, т.е. ще се научите да 

просите. 

17 Когато духът ви влезе в духовната долина, за да даде отчет за своето пребиваване и дела на 

земята, това, за което ви моля най-много, ще бъде всичко, което сте поискали и направили в полза 

на вашите братя. Тогава ще си спомниш думите Ми в онзи ден. 

18 Краят на една епоха и началото на нова доведоха до кризата и хаоса, които преживявате. 

Това е същото, което се случва с тежко болния човек, когато наближи оздравяването: изглежда, че 

смъртта е настъпила. 

19 Колкото по-голяма е тази криза в човечеството, толкова по-голямо ще бъде здравето му 

след това. Истина ви казвам: така ще бъде и Аз ви го съобщавам от хилядолетия. Сега трябва да се 

въоръжите, да укрепите вярата си и да се подготвите за битка. 

20 На вас, които често чувате тази дума, казвам: бдете и се молете, защото идва време на 

голяма скръб за всички, време, когато хората няма да използват цялата си сила, злато и знания, за 

да намалят тежестта на Божието правосъдие. В онези дни ще станете свидетели на събития, които 

ще изглеждат абсурдни и нелогични за горделивите и самонадеяните; защото ще се случи така, че 

учените ще се обърнат към онези, които са смятали за невежи, че богатите и силните ще потърсят 

нуждаещите се, защото при тях ще има повече разбиране и спокойствие пред изпитанията, повече 

милосърдие и повече духовно богатство. 

21 Някои Ми казват в сърцето си: "Учителю, не трябваше да чакам тези времена на болка, 

които Ти обявяваш, защото целият ми живот се състоеше от скръбни изпитания". На това ви 

казвам: Блажени сте вие, които сте се укрепили в страданието, защото когато дойдат онези дни, 

вече няма да плачете, а ще можете да дадете кураж и утеха на онези, които не са познали такова 

страдание. 

22 Истина ви казвам: Ако мнозинството от хората днес пият чашата на страданието, то е 

защото войникът е укрепен само в битка, а аз ви казвам, че последната битка, голямата битка, 

наближава. В тези моменти не затваряйте очите и ушите си за болката на вашите братя, нито се 

опитвайте да се скриете от смъртта. Защото, истина ви казвам, там, където хората с малка или 
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никаква вяра виждат края, ще бъде началото; там, където мислят, че виждат смъртта, ще бъде 

животът. Защото Аз ще присъствам, за да ви обгърна с любовта Си и да ви помогна да влезете в 

света, който трябва да възстановите. 

23 Уведомявам ви за всичко предварително, така че нищо да не ви изненада. Търсете средства, 

с които да предупреждавате другите и да ги подтиквате към подготовка, молитва, поправяне и 

бдителност. 

24 Помнете, че Аз съм Словото на Отца, че божествената същност, която получавате в това 

слово, е светлина от Духа на Създателя, че Аз съм оставил част от Моя Дух във всеки от вас. Но 

когато видиш бедността, която заобикаля множеството, което сега Ме слуша, и скромността на 

стаята, в която се събирате, тихо Ме питаш: "Учителю, защо не избрахте за Своята проява в този 

момент някой от онези големи храмове или църкви, където можеше да Ви бъдат поднесени богати 

олтари и тържествени церемонии, достойни за Вас?" 

25 Отговарям на онези сърца, които мислят така за своя Учител: не хората Ме доведоха до тази 

бедност. Аз самият избрах скромното жилище в бедното предградие на вашия град за Моето 

проявление, за да разберете, че не търся от вас материална помощ или външни дарения, а напротив: 

върнах се именно за да проповядвам отново смирението, за да намерите в него одухотворение. 

26 Аз отхвърлям всичко, което е човешка суета и човешка пищност, защото само духовното, 

благородното и великодушното, чистото и вечното достига до Моя дух. Спомнете си, че казах на 

самарянката: "Бог е дух и тези, които Му се покланят, трябва да Му се покланят с дух и истина". 

Търсете Ме в Безкрайното, в Чистото и там ще Ме намерите. 

27 От материалните дарове, които човечеството Ми поднася, Аз приемам доброто намерение 

само ако то е добро в действителност; защото щедрото и благородно намерение не винаги се 

изразява в дар. Колко често хората Ми принасят жертва, за да прикрият лошите си дела или за да 

поискат нещо от Мен в замяна. Ето защо ви казвам, че мирът на духа не може да се купи, че 

тъмните ви петна няма да бъдат измити от материално богатство, дори и да Ми предложите най-

голямото съкровище. 

28 Покаяние, скръб, че Ме обидихте, обновление, поправка, обезщетение за извършените 

престъпления, всичко това със смирението, на което ви научих, да, тогава хората Ми принасят 

истинските жертви на сърцето, ума и мисълта, безкрайно по-приятни на вашия Отец от тамяна, 

цветята и свещите. 

29 Защо Ми предлагате това, което съм създал за вас? Защо Ми предлагате цветя, когато те не 

са ваша работа? 

От друга страна, ако Ми предложите дела на любов, милосърдие, прошка, справедливост, помощ за 

ближния, тази почит със сигурност ще бъде духовна и ще се издигне до Отца като ласка, като 

целувка, която децата изпращат на своя Господ от земята. 

30 Моето проявление чрез човешкия ум е просто и ясно, както и формата, в която се изразявам. 

И все пак тя ви кара да треперите и да разбирате миналото, което духът ви вече познава, и ви кара 

да виждате ясно събитията, които принадлежат на бъдещето. Ето защо вие оставате очаровани, 

докато Ме слушате, защото никой не умее да чете в сърцата като този Учител. 

31 От различни страни идвате, за да потърсите убежище в благотворната сянка на широко 

разклоненото дърво, което приканва всички пътници да се освежат под листата му. Но Аз ви 

казвам, че вече наближава времето, когато мъже от далечни страни ще дойдат в този народ. 

32 Интуицията и предчувствието ще доведат хората при вас; те ще дойдат да търсят вашето 

свидетелство и вашия мир. За много от тях една дума от тези, на които ви уча, ще бъде достатъчна, 

за да започнат да изпълняват задачата си на истински апостоли на спиритизма. 

33 Горко на този народ, ако не бъде готов да приеме чужденеца с любящо сърце, защото нито 

един камък от неговите градове няма да остане върху друг, както се случи с Йерусалим! 

34 Нима не сте разбрали, че пречистването ви трябва да ви направи достойни да приемете 

Моите учения, които трябва да предадете на онези, които чукат на вратите ви? Не си ли спомняш, 

че в това време на бури, на войни и страсти искам ти да бъдеш спасителната лодка, която ще плава 

безгрижно между вълните на нечестието и ще спасява твоите братя? 

35 Блажен е онзи, който се подготвя, защото той ще Ме чуе от дух на дух. 
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36 Молете се за братята си в тази страна, в която живеете, за да бъдат търпеливи в изпитанията 

и да постигнат пречистване. Велика духовна съдба е довела този народ на земята и за да я изпълни, 

е важно той да бъде шумен, екипиран и бдителен. 

37 Разберете, че не трябва да смесвате безполезни неща с учението на Моето учение. Трябва да 

ги оповестявате със същата чистота, с която ги получихте от Мен. Разпространявайте Моето 

учение чрез примера и свидетелството си в области, села и провинции и се погрижете братята ви 

също да се укрепят в него. Този народ трябва да се умножава, да се въоръжава и да живее духовно, 

защото с делата си ще стане защитник на тази истина. 

38 Придобийте заслуги, о, хора, и чрез тях получете тази благодат за онези, които утре ще ви 

приемат в домовете си или които вие ще трябва да приемете в своите. 

39 Научете ги да разбират и да разберат, че днес Аз дойдох в Духа, за да се изявя чрез неумели 

и грешни тела. Нека никой в това човешко тяло 

Вижте Бога! Ще чуете Словото, защото в него е божествената същност, която произлиза от Моя 

Дух. Това Слово е "Словото", а "Словото" съм Аз, Този, Който ви говори от безкрайността. 

40 "Словото" е Любов и е Мъдрост, разкрита в Словото. Чуйте този глас, множества, и не 

оставайте безразлични, защото се намирате в светилището на Моята Божественост. Трябва да се 

обновите. Ако не пречистите ума си, няма да можете да разберете Моето учение. 

41 Блажени са онези, които се стараят да изпълняват Моя закон, защото скоро в тях ще засияе 

светлината на мъдростта. 

42 Блажен е онзи, който се бори за усъвършенстването на своя дух, защото е вдъхновен от най-

висшия идеал, който може да постигне едно Божие дете. 

43 Аз шлифовам сърцата ви, защото от тях ще избликне вода за живот за жадните. 

44 Когато настъпи часът за изпълнение на твоята задача, не действай според волята си и се 

пази да не прибавяш своите несъвършени идеи към Моето слово или Моето дело. Защото бихте 

изпаднали в осквернение и прелюбодеяние и добрите ви дела биха били заличени от Книгата на 

истинския живот. 

45 Ще се въоръжите с Моята истина и ще отидете в жилищата. Нека словото Ми бъде чуто и 

тогава ще настъпи мир. 

46 Понякога ще бъдете разпознати като пратеници или работници на Троично-Мариинската 

духовна доктрина. От друга страна, ще се случи да ви изхвърлят на улицата, да ви клеветят или да 

ви обвинят, че сте самозванци. Но не се страхувай, защото ако те осъдят, ще дойде моментът на 

техния съд и за тях, и ако не са успели да отворят очите си за истината, когато си им говорил, ще си 

спомнят думите ти и ще видят светлината, когато веднъж бъдат под Моя съд. 

47 Когато духът на някой голям грешник се откъсне от материалния живот, за да навлезе в 

Духовната долина, той с изненада открива, че адът, както си го е представял, не съществува и че 

огънят, за който са му разказвали в миналото, не е нищо друго освен духовният ефект от делата му, 

когато се изправи пред неумолимия Съдия, който е неговата съвест. 

48 Тази вечна* присъда, тази светлина, която изгрява сред мрака, обгръщащ грешника, гори 

по-силно от най-горещия огън, който можете да си представите. Но това не е предварително 

подготвено мъчение като наказание за този, който Ме е обидил, не, това мъчение произтича от 

осъзнаването на извършените прегрешения, от страданието, че е обидил Този, който му е дал 

съществуване, че е използвал лошо времето и всички блага, които е получил от своя Господ. 
Тук "вечен" означава обратното на "земен" - временен, т.е. извънземен, но не: продължаващ във 

вечността. 

49 Мислиш ли, че трябва да наказвам онзи, който Ме наранява с греховете си, макар да знам, 

че грехът наранява повече онзи, който го върши? Не виждате ли, че грешникът сам си причинява 

злото и че не искам да увеличавам нещастието, което той сам си е причинил, с наказанието си? 

Позволявам му само да се вгледа в себе си, да чуе неумолимия глас на съвестта си, да си задава 

въпроси и да си отговаря, да си възвърне духовната памет, която е изгубил заради материята, и да 

си спомни своя произход, своята съдба и своите обети; и там, в този съд, той трябва да изпита 
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ефекта на "огъня", който изкоренява злото му, който го претопява наново като злато в тигел, за да 

премахне от него вредното, безполезното и всичко, което не е духовно. 

50 Когато духът се спре, за да чуе гласа и съда на съвестта си, истина ви казвам, в този час той 

е в Моето присъствие. 

51 Този момент на покой, на успокоение и яснота не настъпва едновременно за всички духове. 

Някои бързо се впускат в това изследване на себе си и така си спестяват много страдания. Защото 

веднага щом се събудят за реалността и осъзнаят грешките си, те се подготвят и пристъпват към 

изкупление на злите си дела докрай. На други, които са заслепени - от пороци, от някаква обида 

или защото са водили греховен живот - им е необходимо много време, за да излязат от слепотата 

си. Други пък, недоволни, защото смятат, че са били грабнати от земята твърде рано, когато всичко 

все още им се е усмихвало, проклинат и хулят, отлагайки възможността да се освободят от 

объркването си; и подобни на тези случаи са много, които само Моята мъдрост познава. 

52 Няма и места, създадени от Мен специално за изкупление на престъпленията, извършени от 

децата Ми. Казвам ви, че няма свят, в който да не съм поставил Своите чудеса и благословии. 

53 Не казвате ли, че този свят, в който живеете, е долина на сълзите, т.е. долина на 

изкуплението? - Но кой я превърна в долина на сълзите - Бог или човек? - Направих го образ на 

райския кът, като го обсипах с чудеса и удобства, мислейки дори за най-малките и незначителни 

неща, които да ви направят щастливи. И все пак в един свят, създаден за благоденствието и 

напредъка, за радостта и духовното развитие на човечеството, хората страдат, плачат, отчайват се и 

се погубват. 

54 Но пак ви казвам, че не съм създал този свят за болка на човека; световете са такива, 

каквито ги правят техните обитатели. Осъзнайте колко много човек е изопачил истината чрез 

лошите си тълкувания, колко различно е тълкувал символа, с който му е бил разкрит духовният 

живот. 

55 В неизмеримо голямата Духовна долина не съществуват нито мрак, нито огън, нито вериги. 

56 Разкаяние и мъка поради липса на знание, страдание поради липса на одухотворяване, за да 

се наслаждават на този живот - тези и други неща присъстват в изкуплението на духовете, които 

пристъпват прага на духовния живот с петна или неподготвени. Осъзнайте, че не мога да смятам 

греха, несъвършенството или покварата на хората за нещо, което е причинено на Отец, защото 

знам, че хората сами си причиняват зло. 

57 Земята също не е изцапана - тя е все така добра и чиста, както някога е била от ръцете на 

Отец. Затова няма да ви моля да й върнете чистотата, тъй като тя не се е отклонила от 

предназначението си да бъде майка, подслон и дом за хората. От друга страна, от хората ще 

изисквам да се покаят, да се обновят, да пречистят душите и телата си, с една дума, да се върнат 

към първоначалната си чистота и освен това да покажат в душите си светлината, която са 

придобили чрез развитието, борбата и практикуването на добродетелите. 

58 Спрете на тази страница, ученици, не продължавайте с учението на тази книга, без преди 

това да сте го вложили в съзнанието си и да сте го обмисляли дълго време. Истина ви казвам, това 

ще ви послужи в този живот и ще ви улесни в онова, което ви очаква. 

59 Давал съм ви учението на части през всички времена и епохи. Днес ви се струва, че това, на 

което ви уча в момента, е последното, защото с вашия интелект не можете да си представите по-

голямо съвършенство в едно духовно учение. Въпреки това това не е Моята последна дума, нито 

пък тази прокламация, дадена чрез човешки интелектуален орган, е последното учение. И за да не 

мислите повече за това, сега ви казвам, че никога няма да получите последната Ми дума, 

последното Ми наставление. Тъй като Аз съм "Вечното Слово", естествено е да ви говоря вечно и 

да ви просветлявам. Защото аз нямам нито начало, нито край. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 37  
1 Във всички времена на човечеството е имало хора с голяма духовна светлина, хора, които са 

осветявали пътя на развитие на своите съседи. 

2 Откъде са дошли тези същества на Земята? От най-близкия свят*, където живеят онези, 

които трябва да се върнат на тази планета? - Не, народе Мой, казвам ви, че от знанието и добротата 

на съществата можете да си направите изводи за света, от който са дошли. 
Това се отнася за сферите, близки до земята, извънземните сфери, по-ниските стъпала на "стълбата 

към небето", където живеят духовните същества, които все още трябва да се пречистят. 

3 Степените на духовно издигане представляват безкрайна стълба от стъпала във вечността. 

Но пътят към съвършенството се състои от седем етапа, които се отразяват в човешкия живот, 

който също е разделен на седем етапа на развитие. 

4 Всички части на човешкото същество трябва да се разгърнат и развият, за да достигнат 

светлината, която трябва да имат, и да постигнат истинско одухотворяване. 

5 Тялото, умът, нравствеността, духът и цялото му същество трябва да преминат през тези 

седем велики курса, през тези седем изпитания*, от които ще излязат пречистени, изпълнени със 

светлина, бодрост, сила, знания и опит. Тогава той ще може да разбере, че в неговия дух е налице 

Божието царство. 
* Вижте обясненията за Седемте печата в том 1 на "Книга на истинския живот". 

6 Подчинението на Божествената воля, чувствителността, за да можете да тълкувате 

духовното вдъхновение, общуването с Отца и с духовния свят чрез мисълта са постиженията във 

вашето развитие, които новото време ви очаква. 

7 Човечеството вече е имало периоди, в които е живяло за материални удоволствия; други, 

когато е преследвало власт, господство и преходно богатство; трети, когато е развило някои сетива 

в търсене на красотата на всичко, което го заобикаля; четвърти, когато е тръгнало по пътя на 

религията в желанието си да постигне мир на духа, и пети, когато е искало да превърне тази земя в 

свое владение, този живот - във вечност, а материята - в свой Бог. 

8 Сега е решаващо време за живота на човека и ако се вгледате внимателно, ще откриете във 

всички области, във всички сили на природата и властта гигантска борба, велика битка. 

9 Това е краят на един етап, на човечеството. Вие обаче не знаете кога ще започне новото 

време; само Аз, Агнето, което разчупва печатите, ще ви кажа. Вие все още живеете във времето на 

шестото откровение, в което събитията в изпълнение на пророчествата се случват едно след друго. 

10 Колко много религии, колко много секти и учения ще паднат под светлинния меч на Моята 

сила и колко много науки и теории ще бъдат погребани в забвение, когато зазори новият ден и в 

сърцата настъпят тишина и мир, а сред хората - истинска молитва и истинско одухотворяване. 

11 Религиите няма да се обединят, тъй като различията им не позволяват това. Това ще бъде 

народът, който се обединява в закона на любовта, справедливостта и истината, който единствен 

произлиза от Бога. 

12 Това човечество, безразлично към всяко божествено вдъхновение, не осъзнава, че е на прага 

на най-значимото време за своя дух. Но сега тя ще се събуди от дълбокия си сън, когато се замисли 

за предсказанията, които предстоят да се случат относно Моето присъствие сред хората. Защото 

всички вие ще трябва да сте будни, когато Седмият печат се отвори, за да ви донесе своята 

светлина. 

13 Междувременно Аз подготвям този народ с Моето Слово, за да може той да тръгне, 

вдъхновен от истината, и да научи братята си на любовните учения на Моето учение. 

14 Хранете се само с истина и отхвърляйте всичко, което не съдържа чистота, и тогава от вас 

ще се появят децата на светлината. 

15 Позволете на децата да видят духовното издигане заедно с вас, за да имат сигурен път, 

който да следват в този живот. 

16 Бдете над всички деца, към които сърцето ви може да прояви любящи чувства, мисли, 

изпълнени с нежност, тогава сте им направили добро. Учете на любов към всички хора с делата си. 
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17 Аз ще бдя над всички онези, които не можете да опазите, и няма да позволя на злото семе, 

което хората разпръскват в този момент, да зарази и обърка тези духове. 

18 Аз съм този, който изпраща духовете да се въплътят в съответствие със Закона за 

еволюцията, и наистина ви казвам, че влиянията на този свят няма да променят Моите планове. 

Защото над всички амбициозни стремежи към власт ще бъде Моята воля. 

19 Всяко човешко същество носи мисия на земята, съдбата му е предопределена от Отец, а 

духът му е помазан от Моята бащинска любов. Напразно хората извършват церемонии и 

благославят малките. Истина ви казвам: в никой век водата няма да очисти душата от 

прегрешенията й срещу Моя закон. И ако аз изпращам дух, чист от всеки грях, от какво 

осквернение го очистват с кръщение служителите на деноминациите? 

20 Време е да разберете, че произходът на човека не е грях, а че неговото раждане е резултат от 

изпълнението на природен закон - закон, който изпълнява не само човекът, но и всички същества, 

които съставляват природата. Разберете, че казах "човек", а не "неговия дух". Човекът има Моята 

власт да създава подобни на него същества, но духовете произлизат само от Мен. 

21 Да растеш и да се размножаваш е универсален закон. Звездите също произлизат от други, 

по-големи звезди, точно както се размножава семето, и никога не съм казвал, че те са съгрешили 

или са обидили Създателя поради този факт. Защо тогава, когато изпълнявате тази божествена 

заповед, трябва да ви смятат за грешници? Разберете, че изпълнението на Закона никога не може да 

поквари човека. 

22 Това, което омърсява човека и отклонява душата му от пътя на развитието, са низшите 

страсти: разпуснатост, порок, блудство, защото всички те са против закона. 

23 Изучавайте и търсете, докато откриете истината. Тогава вече няма да наричате заповедите 

на Създателя на живота грях и ще осветите съществуването на децата си с примера на добрите си 

дела. 

24 Когато си спомниш, че съм ти казал, че идвам от безкрайността, от гърдите ти се изтръгва 

тъжна въздишка при мисълта за разстоянието, което те дели от твоя Отец. След това впрегни 

сетивата си, за да ги издигнеш към Мен, а чрез тях и духа си там, където си представяш, че е 

обиталището на Всевишния. Понякога сте доволни от молитвата си, но се случва така, че не сте 

успели да достигнете до мястото, където живее Божественият Дух. 

25 Слушайте, ученици: Този Безкрай, за който ви говоря, никога няма да можете да измерите с 

интелекта си. Този Безкрай ви говори за нежност, светлина, чистота, мъдрост, любов и 

съвършенство, защото всички те нямат нито начало, нито край, тъй като са атрибути на Бога. 

26 След като това бъде изяснено, разберете, когато казвам в Словото Си, че любовта Ми е 

станала мъж, а нежността Ми - жена. 

27 Аз нямам определено или ограничено място, където да пребивавам в Безкрайността, защото 

Моето Присъствие е във всичко съществуващо, както в Божественото, така и в духовното или 

материалното. От Мен не можеш да разбереш в коя посока се намира Моето царство; и ако 

вдигнеш поглед към висините и той е насочен към небето, прави го само като нещо символично. 

Защото вашата планета се върти непрестанно и с всяко движение ви предлага нови части от небето 

и нови висоти. 

28 С всичко това искам да ви кажа, че между вас и Мен няма разстояние и че единственото 

нещо, което ви отделя от Мен, са вашите незаконни дела, които поставяте между Моя съвършен 

закон и вашия дух. 

29 Колкото по-голяма е твоята чистота, колкото по-възвишени са твоите дела и колкото по-

постоянна е твоята вяра, толкова по-близък, по-интимен и по-достъпен за твоята молитва ще Ме 

чувстваш. 

30 Също така: Колкото повече се отдалечавате от доброто, от праведното, от позволеното и се 

отдавате на материализма на мрачния и егоистичен живот, толкова повече ще трябва да Ме 

чувствате все по-далеч от себе си. Колкото повече сърцето ви се отдалечава от изпълнението на 

Моя закон, толкова по-нечувствително ще става към Моето Божествено присъствие. 

31 Разберете защо проявявам Словото Си в тази форма в този момент и ви подготвям за диалог 

между духовете. 
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32 Тъй като вярвахте, че съм безкрайно далече, не разбирахте как да дойдете при Мен. Дойдох 

при вас, за да ви накарам да почувствате Моето Божествено присъствие и да ви докажа, че между 

Отец и Неговите деца няма пространства или разстояния, които да ги разделят. 

33 Разберете също, че милостта, дадена ви от вашия Отец, е, че Аз се изявих чрез вашия ум, 

като по този начин скъсих духовното разстояние, което ви отделяше от Мен - още едно 

доказателство за Неговата милост с оглед на вашата ограниченост и липса на духовност. 

34 Поради тази причина това време на благодатта на Моето проявление чрез умовете на тези 

носители на гласове ще бъде кратко, тъй като това не е дар, който сте получили чрез 

одухотворяването си и заслугите си, за да може да бъде част от духовните ви постижения. Отново 

ви казвам, че това беше благодат, която ви дадох, и че след като изтече 1950 г., ще оставя тази 

форма на общуване да приключи, като очаквам, че благодарение на вашите заслуги ще Ме 

почувствате още по-близо до себе си в единението на дух с дух. 

35 Този нов съюз ще бъде дълбоко духовен, прост, естествен, чист и съвършен. Тя ще посочи 

началото на края на всеки несъвършен, идолопоклоннически, фанатичен, мрачен култ и ще отвори 

светилището на вашето същество, за да може Моят Дух да живее в него за цяла вечност. 

36 Няма да има нито външен възторг, нито възторг, нито каквато и да е демонстрация, а само 

чистота, благоговение и истина, с една дума: одухотворяване. 

37 Помислете за всички чудеса, които изпълнението на това обещание може да ви донесе, и 

сега започнете да вършите заслуги, за да можете с тях най-накрая да постигнете благодатта, която 

съм приготвил за вас и която ще стане част от живота ви. Следователно вече няма да има 

определено време за нейния край, както е сега, защото тъй като тя е нещо по същество Божествено, 

тя трябва да остане с вас завинаги. Тогава ще разберете в какво се състои приближаването на 

Небесното царство към човечеството. 

38 Сега ви казвам: Работете на земята, но го правете с вяра, с истинска любов към братята си и 

няма да ви липсва препитание. 

39 Ако на птиците, които нито предат, нито сеят, не им липсва дреха или храна, защо на вас да 

ви липсва Моята грижа, след като сте много обичани? За да загинете от глад или студ, вашата злоба 

и неблагодарност трябва да ви накарат да отхвърлите Моите блага. 

40 Аз съм животът, топлината и светлината. Аз съм хлябът и кристално чистата вода и дойдох 

отново, за да възкреся мъртвите за живот и да събудя онези, които живеят в тъмнина, за живот в 

светлина. 

41 Отдавна е пророкувано, че всяко око ще Ме види, и Аз присъствам и съм готов да позволя 

на човечеството да види Моята истина. 

42 Какво липсва на хората, за да могат да Ме видят, почувстват и разберат? - Одухотворяване. 

Одухотворяването прави човека чувствителен както в духа, така и в тялото му. Когато се пречисти 

и от сърцето му се издигне истинска молитва към Мен, той за първи път ще Ме почувства до себе 

си, ще забележи Моята нежност, ще се почувства окъпан в Моята безкрайна любов и ще възкликне: 

"Видях Господа, почувствах Го в сърцето си!" 

43 Ако бях намерил праведен човек на земята, щях да го използвам като инструмент, за да ви 

дам наставления и пример чрез него; но истина ви казвам, по цялата земя не съм намерил нито един 

праведен човек. 

44 Къде са праведните от Първата и Втората епоха, за да изучаваш техните добродетели, 

тяхната вярност и ревност в изпълнението на Моя закон, тяхната вяра и смелост? - Те живеят в 

духовната сфера и въпреки че работят за вас, вие не ги виждате и не ги усещате, защото 

материалната ви природа все още е плътната завеса, която не ви позволява да видите духовното. 

45 Вие приличате на бездомници, блъскани от дивите вълни на страстите, обвити в сенките на 

една много дълга нощ. В разгара на тази буря Аз се появих и Моята помагаща любов беше като 

фар, осветяващ пътя, който ви води към пристанището на спасението. 

46 Но мислите ли, че идвам, за да дам на духа ви дарбата да вижда отвъд този материален 

живот? - Не, хора, аз не ви давам нова дарба или нова способност; вие носите всичко в себе си от 

своя произход. Но трябва да разберете, че само онова, което сте развили и използвали, е просияло 

във вашето същество. От друга страна, това, което сте забравили, пренебрегнали или не сте 
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забелязали, продължава да съществува - макар и тайно - като спяща способност. Защото това, което 

ти давам, никога повече няма да ти го отнема. 

47 Много скрити способности дремят в твоето същество и чакат гласът Ми да ги събуди. Но 

сега е дошло времето на възкресението, когато всички вие ще чуете същия глас, който Лазар чу 

отвъд този живот, когато му казах: "Стани и ходи!" 

48 Блажен е онзи, който е знаел как да чака Моето идване, защото неговото пробуждане ще 

бъде пълно и одухотворяването му ще му позволи да разпознае всичко, което съдържа новото 

послание. 

49 Работете с любов, както в материалната, така и в духовната сфера, и ще имате Моя мир. 

Научете се да упорствате, докато най-накрая пожънете плодовете на жертвите и борбата си. 

50 Любов, за да можете да постигнете по-високо духовно развитие. Защото аз ви питам: "Какво 

направихте с духа си?" А на вас, духовете: "Какво направихте с тялото, което ви поверих?" Нито 

единият, нито другият ще могат да Ми отговорят, защото вие сте много далеч от това да осъзнаете 

сериозността на вашите прегрешения и слабости. Само Аз мога да преценя делата ви и затова ви 

изпращам този лъч светлина, за да можете, просветени от съвестта си, да се видите в огледалото на 

Моята истина. 

51 Нима сте забравили, че вашият дух е подчинен на закона на еволюцията, от който не трябва 

да бягате? Какво се е случило с първоначалната същност, която поставих в сърцето ви и която е 

семето на любовта, на живота и на възходящата еволюция? Ти вече не разбираш тези думи; сякаш 

ти говоря на чужд език. 

52 "Да обичате е целта, за която сте създадени. Да обичате Отца си и в Него всички свои братя 

- това е законът, който вие сте забравили и изтрили от съзнанието си. 

53 На всяка крачка животът ви кара да усещате и да плащате за прегрешенията си с натрапчива 

болка, но вместо да се замислите и да преосмислите действията си, вие позволявате на сърцето си 

да се втвърди и да се отрови още повече. 

54 Не сте искали да се вслушате в гласовете, които са се обръщали към вас, за да ви спрат в 

безумния ви ход, и сте стигнали до ръба на бездната, където сте на път да се потопите и да вземете 

със себе си братята си. 

55 Кой от вас може да си представи дълбочината на тази бездна, която разкъсахте с толкова 

омраза и поквара? - Никой, никой не може да си представи мрака и страданието, натрупани през 

вековете, хилядолетията и епохите в тази огромна чаша на страданието. 

56 Питам хората на това време, които се смятат за най-напредналите в цялата история на този 

свят: Не сте ли намерили начин да постигнете мир, власт и благоденствие, без да убивате, 

унищожавате или поробвате съседите си? Вярвате ли, че напредъкът ви е истински и реален, когато 

морално се търкаляте в калта и духовно се лутате в тъмнината? Аз не се боря с науката, тъй като 

сам съм я дал на човека; това, срещу което се противопоставям, е целта, за която понякога я 

използвате. 

57 Искам да сте велики в разбирането и мъдри в ученията, с които съм ви обградил, но винаги 

да имате съвестта си като фар във всичките си стъпки в живота. Тогава не само ще видите как се 

разгръщат способностите на духа ви, но и ще усетите как в тялото ви навлизат здраве и сила. 

58 Спомнете си, че ви казах: "Човек не живее само с хляб, а с всяко слово от Бога", с което 

исках да ви науча, че във вашата същност има нещо, което не можете да задоволите само с това, 

което притежавате на този свят, а за да го задоволите, трябва да потърсите онова, което е отвъд 

материалното, т.е. онова, което живее само в съвършената сфера, от която произлиза духът - Бог. 

59 Нито за миг не сте пропуснали светлината ми. Но вие сте като студените каменни плочи, 

които покриват гробовете, които се затоплят малко за миг, но веднага отново изстиват. 

60 Моята сила и Моето търпение са неизчерпаеми и ако искаш да ти дам още едно 

доказателство за любов на ръба на бездната, ще ти го дам. Но трябва да ви кажа, че в тази 

безкрайна любов, която сега ви показвам за пореден път, ще присъства и Моята мъдра и неумолима 

справедливост. 
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61 За да ти помогна, трябва да вярваш в Мен; но бъди бдителен и готов за битка. Бъдете воини, 

но не от тези, които разрушават живота на ближните си, а от тези, които изграждат с любов, с 

морал, с мир и добри дела. 

62 Не позволявайте на нуждите или потисничеството да ви накарат да се върнете към 

материалистичния начин на живот. Напротив, издигнете се с духовност пред лицето на 

изкушенията и изпитанията. Истина ви казвам, че ако знаете как да използвате тези изпитания и 

превратности в живота, ще можете да се издигнете чрез тях до по-висш живот и да станете смели, 

благородни, пламенни ученици на любовта на вашия Отец. 

63 На мъжете и жените, които присъстват като бащи и майки на семейства на Моето Учително 

Слово, казвам да се въоръжат със смелост, светлина и мир, защото на земята предстоят велики 

събития и те трябва да останат спокойни на постовете си. 

64 Винаги търсете това, което дава чест и сила на децата ви, и отбягвайте от пътя им грешките, 

които могат да бъдат пречка за тях. 

65 Не съм забравил обещанията, които Ми дадохте, за да се отвърнете от материалните 

стремежи и да се върнете към духовния път, който е закон на любовта и милосърдието и който 

винаги е осветен от светлината на вашата съвест. 

66 Необходимо е, когато стъпките ви по този път станат сигурни, да забравите себе си, за да 

обърнете внимание на нуждите на вашите братя. 

67 Тогава ще изпитате, че във всички онези, които сте оставили да минат покрай вас 

безразлично, е имало горчива чаша на страдание, рана или тежък кръст. 

68 Колко много са сърцата, които плачат мълчаливо за своите страдания, без никой да 

забележи това! Колко много горчивина се крие зад усмивката, която не знаете как да тълкувате! Но 

аз, който усещам всеки страх и болка и чета в сърцата, ви казвам: Подгответе се, за да развиете 

интуицията си и да разчетете вътрешността на братята си, защото сърцата им невинаги ще се 

отварят, за да ви покажат болката си. 

69 Заради този таен плач, този вътрешен плач, тази тъга, която не се вижда в лицето на 

страдащите, е необходимо да се проникне в сърцата, което е възможно само чрез одухотворяване, 

което кара милосърдието да разцъфти във вас. 

70 О, ако знаехте, че можете да дадете и да направите толкова много въпреки цялата си 

бедност! Но вие все още сте толкова материално мислещи, че много от вас вярват, че могат да се 

правят добри дела само с пари. Ето защо трябваше да дойда при вас, за да ви кажа, че не е 

правилно да плачете от болка, глад и страдание, без да осъзнавате, че сте потиснати от тежестта на 

съкровище, което носите, без да го осъзнавате. 

71 Не, хора, не само бремето на греховете ви ви тежи. Работата е там, че тялото ви, отслабено 

все повече и повече от страстите и борбите на този живот, не е в състояние да устои на силата, на 

мощта на собствения си дух, който се бори да освободи материята си от нейните слабости. 

72 Спомнете си нощта, в която се родих като човешко същество: Беше студено и тъмно, но не 

толкова, колкото е сърцето на човечеството по това време. Докато Духът Ми беше изпълнен с 

радост тази нощ, защото Той беше дошъл да живее сред хората, те спяха в дълбок сън, 

безчувствени към Моето присъствие, без да знаят, че Обещаният е дошъл. Тогава започна Моят път 

на страдание. 

73 Сламата, която служеше за люлка на новороденото, и топлината на невзискателните 

животни бяха единствените неща, с които разполагаше това семейство в момента на Моето 

пристигане. 

74 Вие смятате, че природата е нечувствителна към божествените прояви, но това е човешка 

грешка, защото освен вас всичко сътворено, от най-голямото до най-малкото, е подчинено на Моя 

закон, от който не може да се отклони. Само човекът, който е формиран по различен начин от 

всички създания, защото притежава дух, съвест и свобода на волята, е този, който остава 

безчувствен към Моята Божественост. 

75 Защо сте закоравили сърцето си до такава степен, че не усещате присъствието на вашия 

Отец и не чувате гласа Му? - Заради свободната ви воля. Сега не дойдох като човек, но въпреки 

това усетих студенината на безлюбието на сърцето, с което човечеството Ме прие. 
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76 Не си мислете, че в тази точка на земята, където се чува това слово, е единственото място, 

където се намирам с Моите деца. Защото, истина ви казвам, Моето проявление в различни форми е 

универсално. 

77 Илия, който се прочу сред вас като предвестник на Моето провъзгласяване чрез човешкия 

ум, дойде не само в тази земя, където живеете. Той обикаляше от едно място на земята на друго, 

обявявайки Новата ера и настъпването на Небесното царство. 

78 От всички страни се чуваха гласове, които оповестяваха Моето идване при вас: природата 

разтърсваше земята, науката се удивляваше на новите откровения, духовният свят се втурваше към 

човечеството и все пак човечеството оставаше глухо за тези гласове, предвестници на нова епоха. 

79 Поток от божествена светлина се спусна, за да изведе хората от мрака. Но тези егоисти и 

материалисти, далеч от стремежа към съвършенство на душата, към морално усъвършенстване на 

земния живот, използваха тази светлина, за да си създадат тронове и слава, удобства и удоволствия 

за тялото, а ако сметнат за необходимо, и оръжия, с които да унищожат живота на ближните си. 

Очите им бяха заслепени от интензивността на Моята светлина и суетата им стана тяхната гибел. 

Но аз ви казвам, че именно чрез тази светлина те ще намерят истината, ще открият пътя и ще се 

спасят. 

80 Онези, които са били в състояние да приемат тази светлина в съзнанието си и са я приели 

като божествено послание, са накарали съвестта си да направлява стъпките им и да служи като 

ръководство за делата им. Защото те имаха предчувствие, че Господ е дошъл отново и че е с 

народа. 

81 Представителите на различните секти и вероизповедания не искаха да Ме приемат - тяхното 

сърце, достойнство и фалшиво величие им пречеха да Ме приемат духом. Ето защо по цялата земя 

са се образували групи, братства и сдружения на онези, които усещат присъствието на Новата ера, 

които търсят уединение, за да се молят и да получават вдъхновенията на Господ. 

82 Вие, деца Мои, принадлежите към тези множества, които постепенно са се формирали под 

светлината на божественото вдъхновение, въпреки че трябва да ви кажа, че имате това 

вдъхновение, превърнато в човешко слово, по благодат. Ето защо трябва много да внимавате, да се 

молите и да размишлявате, за да не изпаднете в заблуда или да пропуснете целта на това духовно 

учение. 

83 Какво може да ви развали по пътя? - Суета, народе Мой. 

84 Истина ви казвам, че това вдъхновение ще възтържествува сред смирените, сред 

милосърдните и сред онези, които желаят истината, справедливостта и мира. 

85 Мирът и силата, които придобивате в молитвата, ще ви направят усърдни и неуморни в 

сеенето на добро, във възкресяването на падналите, в разпалването на вярата и в това да бъдете 

благословение и утеха за всички народи на земята. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 38  
1 Приемам "последните" и ги заливам със същата светлина, която дадох на "първите", така че 

те да се издигнат и да оповестят Моето учение. 

2 Кратко е времето, когато все още ще чувате Моето Слово, тъй като ви съобщих, че ще спра 

да ви говоря през 1950 г., а след това гласът Ми вече няма да звучи чрез човешкия ум. Онези, които 

са го чули и са повярвали, ще се почувстват удовлетворени и силни, но онези, които са се усъмнили 

в него, след като са го чули, ще бъдат объркани. За разлика от тях мнозина, които никога не са Ме 

чували, ще търсят Моите ученици, за да ги питат какво са научили от Учителя. 

3 Търсете светлината и нека този, който я притежава, да помогне на всички, които ходят в 

тъмнината, да я намерят. Защото за онзи, който има объркани идеи в този живот, объркването е 

още по-голямо, когато навлезе в духовната долина. Затова през трите времена Аз стоях до всички 

Мои деца и им показвах пътя, по който трябва да се издигнат чрез развитието на духа си. 

4 За живота на духа ви разкрих всичко, което постепенно сте в състояние да разберете. Днес 

ще ви покажа още по-дълбока страна на това знание. 

5 Това е времето, за което ви пророкувах, че всяко око ще Ме види. Всеки дух ще Ме чуе и 

когато това учение бъде разбрано от човечеството, хората вече няма да изпадат в идолопоклонство 

или фанатизъм, защото ще са се научили да издигат духа си към Мен с простотата и чистотата, 

които дава одухотворяването. 

6 Духът на хората се пробужда бавно, когато чуят ехото на небесната камбана в гласа на 

съвестта си. Това е духът на Илия, това е гласът на онзи, който зове в пустинята, невидим пратеник 

на това време, който подобно на пастир призовава с любов овцете си да влязат покорно в 

заграждението на мира, което ги очаква. 

7 Който смята за странно, че напускам царството Си, за да търся грешници, наистина не Ме 

познава. Оставям праведните, защото те са спасени и притежават всичко. Идвам при лишените от 

наследство, изгубените и омърсените, защото и те са Мои деца, които обичам като праведните, и 

защото искам да ги доведа в Моя дом, за да се радват на своя Отец. 

8 Ако обичах само праведните, а презирах грешниците, щеше ли съвестта ти да смята, че 

Отец е постъпил справедливо? 

9 Показвам ви начина, по който да измиете петната си и да се оправдаете пред Мен: Като 

правиш добро на братята си и практикуваш благотворителност под различни форми. 

Още днес можете да предадете наученото. Можете също така да посещавате болните и да им давате 

балсам в Мое име с любовта си, защото във вярата си ще намерите власт да лекувате, а 

милосърдието ви ще бъде най-добрият балсам. Нека никой не се съмнява дали има дарбата да го 

направи, или не. 

10 Не се притеснявате да правите благотворителност, защото смятате, че сте бедни. Когато 

Исус беше с учениците Си във Втората епоха, Той им даде тази притча: "Един митар влезе в храма 

и остави една монета като милостиня. Тогава един добре облечен фарисей даде седем жълтици, 

като ги пускаше една след друга, за да се забележи постъпката му и всички да видят, че дарението 

му е голямо. По-късно една болна и бедна жена коленичи, за да се помоли, и след това сложи две 

монети с малка стойност, които бяха всичко, което притежаваше. Исус каза на учениците си: "Ето, 

онзи, който мислеше да даде повече, даде по-малко, а онази, която даде по-малко, даде повече, 

защото даде всичко, което имаше, а така също и хляба, който щеше да яде в този ден." 

11 Вие, които Ме слушате, ще разберете колко много носите в себе си, така че никога да не се 

чувствате нуждаещи се пред лицето на истински нуждаещите се. 

12 Вие сте тези, за които някога е било казано, че ще живеят в епохата на Светия Дух. Това е 

епохата на светлината, в която всеки дух ще отвори очите си за истината. Моят сърп вече започна 

да изкоренява плевелите от корен. Не се учудвайте, че дойдох, докато светът е въвлечен във войни; 

това беше предсказано. 

13 Хората са видели толкова много светлина чрез науката, че са били заслепени. Но когато 

тази слепота отмине, благодарение на Моята милост те ще разпознаят истинския път и на него ще 

Ме срещнат, освобождавайки и спасявайки изгубените, както пастирът прави с изгубените овце. 
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14 През това време не съм станал човек сред вас, дошъл съм само като светлина, която 

изпращам от Моето Царство на вашия дух. От безкрайността Аз те вдъхновявам, за да може утре 

духът ти да се издигне към Мен в своята молитва. 

15 Днес трябва да се погрижите душата ви да се пречисти чрез вашето оборудване и да 

почувствате Моето присъствие сред вас. Одухотворявайте се, за да знаете как да получавате това, 

за което молите, което никога няма да е твърде много за Мен. Не забравяйте нуждите на душата си, 

която е обременена от нуждите на тялото си. Осъзнайте, че това, което ви липсва най-много, е 

Божественото наставление, и сега, когато то тече в изобилие под тази форма, го потърсете, 

проумейте го и го приложете с дела на любов към братята си. 

16 Искам да видя във вас разбиране на Моето учение и усъвършенстване на живота ви, така че 

да пазите това дело, което съм ви разкрил, като скъпоценен камък с безценна стойност, да не 

ставате суетни от притежанието на тази благодат, да не я отказвате на никого, който се нуждае от 

нея, и със сигурност да не извличате материална изгода от нея. 

17 Истина ви казвам, че храмът на шестия печат никога няма да бъде пазар или разбойническо 

свърталище. Това светилище, което е духовно, държи портите си отворени, за да могат всички Мои 

деца да влязат в него. Там грешникът ще намери изкупление, омразата, жаждата за отмъщение и 

злите наклонности ще изчезнат. 

18 В този момент вие се подготвяте, за да можете да възвестявате тази Блага вест с истинска 

вяра и смелост. Искам също така тълкуването, което давате на Моето слово, да бъде правилно, за 

да бъдат действията ви по-силни. Не искам сред Моите ученици да има фанатици, пуритани или 

ентусиасти, а издигането на духа ви да бъде вътрешно, а всички ваши външни действия да бъдат 

прости и естествени; когато този народ се умножи като звездите на небето и като морските пясъци, 

той да бъде съставен от истински ученици на Моето духовно обучение, така че да бъдат 

тълкуватели на Словото, което са чули, и да бъдат тези, които свидетелстват с делата си за 

истинността на Моето учение. 

19 Не се страхувайте от времето, когато ще трябва да говорите, не се доверявайте на Мен или 

на себе си. Казах ви, че в часа на изпитанието не трябва да мислите какво ще кажете, че вашата 

вяра и духовна извисеност ще бъдат достатъчни, за да може Моята Божествена светлина да говори 

чрез вашите устни. Ако хората поискат от теб обяснение или оправдание на вдъхновението, което 

си получил, Аз ще те накарам да разбереш истината за Моите откровения, за да можеш да ги 

обясниш на братята си. 

Сред пратениците ще бъдат Моите пророци, които ще имат мисията да събудят хората. Но те не 

трябва да правят това, което прави пророк Йона, който отива в един езически и грешен град, за да 

го предупреди, обявявайки бедствие, страдание, язви и болести на жителите му, ако не се обновят. 

Когато дошло времето пророчеството му да се изпълни, той с голямо учудване видял, че думите му 

не са се сбъднали, защото вместо бедствие, както бил обявил, хората се радвали на мир, здраве и 

благоденствие. 

Тогава Пророкът се оттеглил в самота, засрамен, и там заговорил на своя Господ, като Му казал: 

"Защо не се изпълни словото, което си вложил в устата ми? Виж, вместо да ме смятат за Твой 

пророк, тези хора ме смятат за самозванец." 

Но после чу гласа на Отца, който му отговори: "Изпратих те да съобщиш за посещенията, които 

трябваше да се случат, когато тези хора щяха да бъдат глухи за думите Ми. Но те те послушаха и се 

покаяха, като свалиха лъжливите си богове и коленичиха, за да Ми се поклонят, плачейки от 

съзнанието за престъпленията си и очаквайки с трепет Моята присъда. 

20 Видях ги оборудвани и вместо страдание им изпратих радост и мир. Мислиш ли, че за да 

изпълня думата ти, както я разбираш, трябва да нараня хиляди? Ако не симпатизирате на един от 

тях - аз симпатизирам на всички! Думата, която дадохте, беше, че те ще се обновят и така ще 

избегнат посещенията. Те са се покаяли и затова вижте как са там, изпълнени с радост и вяра в 

истинския Бог!" 

21 Имайте предвид тези учения, ученици, те са примери, които ще ви бъдат полезни по пътя 

ви. В теб почиват даровете на духовното зрение, пророческите сънища и интуицията, така че 

винаги да виждаш пътя си осветен и да предупреждаваш братята си. 
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22 Вашата задача е да предупреждавате, да събуждате, да съобщавате. Но имайте предвид, че 

ако братята ви се молят, те ще могат да променят събитията. Но не бива да се чувствате измамени 

или да губите вяра заради това. Съдбата ви се ограничава до предотвратяване на страданието и 

постигане на мир. Ако постигнете този резултат с подаръците си, може да сте доволни. Молете се 

за мира на човечеството, всички заедно създайте светилище, в което вашите братя да намерят 

спасение, мир и вдъхновение. 

23 Елате и яжте от този хляб, който е Моето Слово, за да може, докато подхранвате духа си с 

Моята благодат, Аз да утолявам сред вас жаждата Си за любов. Винаги, когато сте обичали братята 

си, сте обичали и Мен; когато сте прощавали на враговете си, сте се примирявали с Мен и сте 

полагали на олтара на вярата си приноса на заслугите си - принос, винаги угоден на Моята 

Божественост. 

24 Чуйте: Аз съм Този, Който ви е създал по Свой образ и подобие. Аз съм единственият Бог, 

никой не е съществувал преди Мен, Моят Дух не е бил създаден, Аз съм вечен, винаги съм бил и 

винаги ще бъда. 

25 Аз ви разкрих Моето Същество и Троицата, която съществува в Мен, тази Троица, която вие 

разпознавате в Отец, който е Йехова и който ви даде Закона в Първата епоха, в "Словото", което ви 

научи на любов чрез Исус във Втората епоха, и в Светия Дух, който ви изпълва със светлина и 

мъдрост и ви обяснява всички откровения в тази Трета епоха, в която Той поражда вибрации във 

всеки дух и се проявява сред вас чрез човешкия ум. 

26 Отец обяви идването на Христос чрез устата на Своите пророци, а Исус обяви проявлението 

на Светия Дух, Духа на истината. Това са трите фази на откровение, чрез които Аз се изявих на 

човечеството - като Закон, Любов и Мъдрост; три начина на откровение и един Бог, три начина на 

действие и една Воля, една Любов. 

27 Ако Отец е вечен, то и Синът е вечен, защото Божественото Слово, което говори в Исус, 

винаги е било в Отец. Светият Дух е вечен, защото Той е Божията Премъдрост, която винаги е била 

в Него. И така, когато създадох човека по Мой образ и подобие, с което се казва, че в него 

съществува образът на тази Троица, Аз му дадох три компонента на битието, а именно плът, душа 

и дух. То е същество, формирано от три основни компонента: материалния - тялото, духовния - 

душата, и божествения - духа. 

28 В най-възвишеното място на душата ви блести искра от Моята божествена интелигентност, 

която е вашият дух, поради което вие всъщност сте деца на Моя дух. 

29 Исках да споделиш щастието да бъдеш баща и затова те направих родител на човешки 

същества, за да дадеш форма на такива същества, които да приличат на теб и в които да се 

въплътят духовните същества, които ти изпращам. Тъй като в Божественото и Вечното има 

майчинска любов, исках в човешкия живот да има същество, което да я въплъщава, и това 

същество е жената. 

30 В едно (определено) начало на живота човешкото същество е било разделено на две части и 

така са били създадени двата пола, единият - мъжът, другият - жената; в него - сила, 

интелигентност, достойнство, в нея - нежност, изящество, красота. Едното е семето, а другото - 

плодородната земя. Вижте тук две същества, които могат да се чувстват завършени, съвършени и 

щастливи само когато са обединени. В своята хармония те ще образуват една-единствена "плът", 

една-единствена воля и един-единствен идеал. 

31 Когато този съюз е вдъхновен от съвестта и любовта, той се нарича брак. 

32 Законът за брака е слязъл като светлина, която е прозвучала в съзнанието на "първите "*, за 

да осъзнаят те, че съюзът между мъжа и жената е завет със Създателя. Плод на този съюз беше 

детето, в което кръвта на родителите му течеше заедно като доказателство, че това, което е 

съединено пред Бога, не може да се разпадне на земята. 
* Израилтяните за първи път 

33 Щастието, което изпитват бащата и майката, когато са родили дете, е подобно на това, което 

е изпитал Създателят, когато е станал баща, давайки живот на Своите толкова обичани деца. По-

късно, когато ви дадох закони чрез Мойсей, за да разберете, че партньорът трябва да се избира, и 
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да не желаете жената на ближния си, това се случи, защото хората, по силата на свободната си 

воля, се отклониха по пътя на прелюбодеянието и страстите. 

34 След като това време изтече, Аз дойдох в света в лицето на Исус и издигнах брака, а заедно 

с него и човешката нравственост и добродетел чрез Моите благодатни наставления, които винаги 

са закон на любовта. Говорех с притчи, за да направя словото Си незабравимо, и превърнах брака в 

осветена институция. 

35 Сега, когато отново съм сред вас, ви моля, мъже и жени: Какво сте направили от брака? 

Колко малко хора могат да отговорят задоволително! Моята свещена институция е осквернена, от 

този извор на живот извират смърт и болка. Върху чистия бял лист на закона са нанесени петната и 

следите на мъжа и жената. Плодът, който би трябвало да е сладък, е горчив, и чашата, която пият 

хората, е пълна с жлъчка. 

36 Вие се отклонявате от Моите закони и когато се спъвате, се питате със страх: Защо има 

толкова много болка? -: Защото желанията на плътта винаги са подслушвали гласа на съвестта. 

Сега ви питам: Защо нямате мир, макар че ви дадох всичко необходимо, за да бъдете щастливи? 

37 Разстлах синята мантия на небесния свод, за да построите под нея своите "гнезда на 

любовта", за да живеете там, далеч от изкушенията и примките на света, с простотата на птиците, 

защото в простотата и в искрената молитва човек може да почувства мира на Моето Царство и 

разкриването на много тайни. 

38 Мъже, ако партньорката, която сте избрали, е като неплодородна земя, която не ви е дала 

плод, вие сте тръгнали да търсите нова земя, забравяйки, че трябва да сте посветени на съдбата си и 

на дълга си за изкупление. Защо обвинявате съдбата за изпитанията и страданията, с които се 

сблъсквате в брака си, когато сами сте избрали този път? 

39 Всеки, който сключва брак пред Моята Божественост - дори и съюзът му да не е потвърден 

от духовник - сключва договор с Мен, договор, който остава записан в Божията книга, в която са 

записани всички съдби. 

40 Кой може да изтрие тези две преплетени имена оттам? Кой може да разтвори в света онова, 

което е било обединено в Моя закон? 

41 Ако ви разделя, ще унищожа собственото Си дело. Ако сте Ме помолили да се съедините на 

земята и Аз съм ви го предоставил, защо след това не спазвате обетите си и се отричате от клетвите 

си? Не е ли това подигравка с Моя закон и Моето име? 

42 На вас, безплодните жени, Учителят казва: Вие много сте искали и молили утробата ви да 

стане извор на живот и сте се надявали, че някоя вечер или някоя сутрин във вас ще се чуе 

пулсирането на нежно сърце. Но дните и нощите минават, а от гърдите ти се изтръгват само 

ридания, защото нито едно дете не е почукало на вратите ти. 

43 Колко от вас, които Ме слушат и които са били лишени от всякаква надежда от науката, ще 

трябва да станат плодовити, за да повярват в Моята сила и мнозина да Ме познаят чрез това чудо. 

Наблюдавайте и бъдете търпеливи. Не забравяйте думите Ми! 

44 Бащи на семейства, избягвайте грешките и лошите примери. Не изисквам от вас 

съвършенство, а само любов и грижа за децата ви. Подгответе се духовно и физически, защото в 

отвъдното огромни легиони от духове чакат момента да станат хора сред вас. 

45 Искам ново човечество, което да се разраства и умножава не само по брой, но и по 

добродетели, така че хората да видят, че обещаният град е близо, и децата им да стигнат, за да 

живеят в Новия Йерусалим. 

46 Искам земята да се изпълни с хора с добра воля, които са плодове на любовта. 

47 Унищожете Содом и Гомор на този век, не позволявайте на сърцето си да свикне с техните 

грехове и не постъпвайте по същия начин с жителите им. 

48 По този начин ви подготвям за Третата епоха, защото ще дойдат множествата, за които ви 

съобщих. 

49 Нека всеки да поеме ролята, която му се полага, и така сега чуйте Моето учение в притча: 

50 "Пред Бога имаше един дух, изпълнен със светлина, чистота и невинност, който каза на своя 

Господ: "Отче, кажи ми каква е моята задача, защото копнея да ти служа." И Господ му отговори с 

любов: "Бъди търпелив, Аз ще обединя в света мъж и жена и от техния съюз ще се роди син, в 
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който ще се въплътиш, за да можеш като човешко дете да придобиеш опит в изпитанията на света 

и да почувстваш близо до себе си нежността на майка и любящата помощ на баща". 

51 Духът се радваше и чакаше. Междувременно Господ съедини мъжа с жената чрез връзките 

на любовта и така (съединени) ги изпрати по пътя на живота им. - — 

52 В утробата на жената покълна ново същество, а след това Бог изпрати този дух да се 

въплъти в това тяло и в деветия месец то видя светлината на деня. 

Майката беше щастлива, а бащата го гледаше с гордост. Този син е дело на двамата, плод на 

тяхната любов. Жената се чувстваше силна, а мъжът - малко като своя създател. Двамата се 

посветиха на грижата за това нежно сърце. 

53 Духът, който оживяваше сина, се развълнува, когато видя сладкия поглед на майка си и 

сериозното, но любящо лице на баща си. 

54 Минало време и бащата, в борбата си за живот, се отдалечил от любовното гнездо, заблудил 

се и изминал толкова дълъг път, че се изгубил и оставил парчета от робата си в трънливите храсти. 

Ядеше отровни плодове и обезлистваше цветята, които намираше по пътя. Когато се чувстваше зле 

и потиснат, си спомняше за близките, които беше оставил. Опита се да се върне и да ги потърси, но 

не му стигнаха силите. След това събра всичките си сили и като се влачеше и препъваше по дългия 

път, стигна до портите на дома си. Жена му го прие на ръце със сълзи на очи, синът му беше болен 

и умираше. 

55 Когато бащата видял умиращия си син, помолил Божията милост за оздравяването му, 

разрошил косите си от отчаяние и започнал да богохулства. Но този дух се отдели от тялото му и 

отиде в отвъдното. Родителите останаха отчаяни и се обвиняваха за сполетялото ги нещастие: той, 

че е заминал, а тя, че не е успяла да го задържи. 

56 Когато този дух се озовал в присъствието на Създателя, той казал: "Татко, защо си ме взел 

от ръцете на онази сладка майка, която моето отсъствие караше да ридае и да се отчайва?" На това 

Господ му отговори: "Чакай, бъди търпелив, защото ще се върнеш отново в същата утроба, когато 

онези осъзнаят грешките си и разберат Моя закон." 

57 Мъжът и жената продължават да живеят заедно, сами, разкайвайки се вътрешно за 

престъпленията си, когато отново са изненадани от признаците на новородено дете. Бог накара 

духа да се върне отново в тази утроба и му каза: "Бъди в това тяло, което се подготвя за живот, и се 

освежи още веднъж в тази утроба." 

58 Родителите, които мислели, че първородният им син е изгубен, не знаели, че той се е върнал 

сред тях. Но празнотата, оставена от първия син, беше запълнена от втория, радостта и мирът се 

върнаха в лоното на този дом, майката отново се усмихна, а бащата също се зарадва. 

59 Човекът се страхуваше да се отдалечи от своите и се стараеше да ги обгрижва с любов, 

докато оставаше с тях. Но времето го накарало да забрави предишния си опит и изкушен от лоши 

приятели, той изпаднал в порок и изкушение. Жената го упреква и започва да го отхвърля; домът се 

превръща в бойно поле. Скоро мъжът легнал победен, болен и отслабнал, а жената оставила детето 

само в люлката и тръгнала да търси хляб за невинното дете и храна за другаря си, който не знаел 

как да го обича и защитава. Тя търпяла унижения и злоупотреби, понасяла опасности и се 

противопоставяла на желанията на злонамерени хора, като по този начин осигурявала хляба на 

своите близки. 

60 Бог се смилил над невинния дух и още преди да отвори очи за светлината на разума, го 

призовал отново. Но когато духът се озовал пред своя Господ, с болка Му казал: "Отче, отново ме 

изтръгна от ръцете на тези, които обичам. Вижте колко е труден моят дял! Сега Те моля да ме 

оставиш завинаги или в тяхното лоно, или в Твоето, но не ме оставяй повече да се влача насам-

натам, уморен съм." 

61 Когато мъжът се събудил от апатията си, видял нов образ на болката: съпругата плачела 

безутешно в главата на леглото, където вторият му син лежал мъртъв. Мъжът искал да отнеме 

живота си, но жената го спряла с думите: "Не отнемай живота си, дръж ръката си назад, осъзнай, че 

ние самите сме причината Бог да отнеме децата ни." Мъжът се успокои, осъзнавайки, че в тези 

думи има светлина на истината. 



U 38 

63 

Дните минаваха и донесоха мир на онези сърца, които с болка си спомняха за починалите си 

деца, които бяха радостта на този дом, който оттогава потъваше в пустота. 

62 Тогава Духът попита своя Господ: "Отче, ще Ме изпратиш ли отново на земята?" "Да - каза 

му Господ, - и толкова често, колкото е необходимо, докато сърцата им не станат гладки". - Когато 

се въплътил отново, тялото му било болно, защото майка му била болна, както и баща му. С молба 

за облекчение този дух се изправи от леглото на болката при бащата. Този път той не беше видял 

бял свят*, на устните на родителите му нямаше усмивка, имаше само сълзи. Майката плачеше от 

сутрин до вечер пред люлката на детето, а бащата, изпълнен с угризения, почувства болка, която 

прониза сърцето му, когато видя, че синът е наследил собствените му недъзи. 
* И така, той се ражда сляп в резултат на болестта на родителите си. 

63 Престоят на Духа в тази болна плът беше кратък и той се върна в присъствието на Господа. 

64 Самотата отново обгръща съпрузите, но болката ги обединява както никога досега, сърцата 

им се обичат и те се заклеват да вървят заедно до края на житейския път. Съпругът изпълнявал 

задълженията си, тя се грижела за съпруга си и двамата се възстановили от болестите си. 

65 Едва ли са вярвали, че Бог ще им даде още един син, но ето че когато Господ видял, че в 

тези същества разцъфтява физическо и духовно здраве, Той им изпратил този дух като награда за 

себеотрицанието на жената и усъвършенстването на мъжа, и от утробата на жената се появило 

малко тяло, свежо като цветна пъпка, което заляло този дом с щастие и мир. 

66 Мъжът и жената благодарили на своя Господ на колене, плачейки от щастие, а онзи 

търпелив и послушен дух се усмихнал чрез сина и казал на Бога: "Господи, не ме разделяй повече 

от родителите ми. В дома ми има мир, в сърцата им - любов, в люлката ми - топлина, в гърдите на 

майка ми - мляко и мед, на масата - хляб. Баща ми ме гали, а в ръцете си държи инструментите за 

работа. Благослови ни." И Господ ги благослови с радост в Своя Дух и ги остави свързани в едно 

"тяло", в едно сърце и в една воля". (край на притчата). 

67 Днес ви казвам: Пийте от това вино, от Моето наставление, и се радвайте, защото, когато се 

съберете с Отца си, ще има празник в дома Господен. 

68 Колко от вас се пробуждат за нов живот, когато чуят Словото Ми в този момент. Вие бяхте 

мъртви във вярата, защото докато земните лекари бяха лишили някои от всякаква надежда, 

свещениците бяха отказали на други да участват в Господната вечеря. 

69 Отворихте сърцето си, когато почувствахте, че Моето Слово изцелява болния, че с любов 

прощава на грешника и че Учителят предлага на всички хляба на вечния живот. 

70 По пътя си през живота си видял реки от нечестие, блата и неплодородна земя, която никой 

не е знаел как да направи плодородна. 

71 Видяхте как полетата, които някога са били плодородни и са предлагали на света богатите 

плодове на мира и щастието, сега са се превърнали в полета на кръв, разруха и смърт. 

72 Необходимо е Отец да се приближи до Своите деца. Аз съм росата, която се спуска по 

полята в тишината на нощта и пада върху короните на цветята. Но цветята, които са изсъхнали, и 

сърцата, които са се отказали от надеждата, не могат да почувстват Моята любов. 

73 Ученици, осъзнайте, че с Моите наставления събудих в сърцата ви чувството на 

милосърдие, за да направите страданията на хората свои и да не останете безразлични към техните 

конфликти, изпитания и трагедии. 

74 Обединете мислите си и се молете за вашите братя. Аз ще чуя молбите ви и ще изпълня 

молбите ви. Все още сте твърде слаби, за да забравите страданията или тревогите си и да мислите 

за другите. Казвам ви: Потвърждавайте тези изпитания със смелост и с доверие в своя Господ, 

защото те няма да се отклонят или разсеят от пътя на живота ви заради вашата непокорност или 

отхвърляне. От друга страна, с духовно извисяване, с вяра, с вътрешно спокойствие ще се справите 

и с най-страшните нещастия. Всеки трън, всяка пропаст, която преодолеете, ще остави искрица 

светлина в духа ви. Тези, които умеят да приемат изпитанията си спокойно, ще усетят, че 

моментите на болка, които за другите биха изглеждали вечни, ще станат по-кратки. 
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75 Този живот е твоят кръстен път, на който понякога падаш, но същевременно усещаш, че не 

си сам с кръста си, защото един невидим и любящ помощник те издига отново всеки път, когато 

потънеш под тежестта на съдбата си. 

Когато вълкът се приближи до теб, аз го прогоних. Когато невярващи и шпиони нахлуваха в 

лоното на събранията ви, за да откриват грешки и да ви обвиняват в тях, Аз ви покривах с мантията 

на нежността Си и затварях устните на тези хора. Когато хората ви изпитваха с въпросите си, Аз 

преждевременно поставях на устните ви гласа на Светия Дух, тъй като все още не бяхте се 

подготвили да ги убедите с думи на светлина. 

76 Аз не ви упреквам, но в добротата на Моето Слово търсете надежда, поправяне, а също и 

съд. Какво би станало с теб, ако те ласкаех в несъвършенствата ти и те хвалех в греховете ти? Не 

така ли постъпват хората с князете на света? - Винаги съм ви насърчавал, когато съм ви виждал да 

се стремите към духовен напредък, да посещавате болните, без да се замисляте за часа или за това 

дали времето е неблагоприятно; а когато сте се изправяли пред съдиите, сте оставали спокойни и 

сте свидетелствали за Мен с думи на истина. 

77 Така научихте, че сърцата са полето, което трябва да обработвате, и че колкото по-обширно 

е полето, толкова по-големи трябва да бъдат усилията ви; и че това, което сте посяли, не трябва да 

оставяте. 

78 Сред вас има и такива, които ще отидат при други народи, за да търсят нови полета за посев. 

Дадох ви универсалния език, с който ще можете да общувате помежду си - не изтънчен език, 

говорен от човешки устни, а този, който Духът изразява чрез любовта. 

79 За други няма да е необходимо да предприемат тези големи пътувания. За тях ще е 

достатъчно да се подготвят да покажат милост на най-близките, както и да дадат светлина на 

обърканите безплътни духове. Горко на онзи, който затваря вратите си за призива на тези 

нуждаещи се легиони, защото те няма да простят в своето объркване! 

80 Усърдният ученик Ме благославя с всяка своя стъпка, защото усеща тежестта на кръста си 

лека и се радва да Ми служи. Мързеливият се чувства лишен от свободата си и е подложен на 

много тежко бреме. Аз не оковавам никого и не превръщам никого в роб, напротив, давам ви 

истинска свобода, така че нито затворът, нито смъртта да ви оковат, а там, където мнозина са се 

смятали за изгубени, вие да издигнете духа си до безкрайната стълбица на неговото развитие. 

81 Ученици: Готови ли сте да простите на тези, които ви обиждат? Кои са вашите врагове? - 

Истина ви казвам: не наричайте ближните си врагове! Аз не ви изпращам срещу хората, а срещу 

техния грях и невежество. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 39  
1 Аз съм мирът, който се спуска над вас, защото в света виждам само хаос. 

2 Гледайте и се молете, правете добро и ще унищожите войната чрез упражняване на 

милосърдие. 

3 Дървото на науката, така както хората са го отглеждали, дава горчив плод за човечеството. 

Но сега ви давам кристално чистата вода на любовта, за да можете да я полеете и да изпитате колко 

различни ще бъдат плодовете, които това дърво ще роди. 

4 Преди да откриете в Моето учение тайната на грижата за дървото на науката, то ще бъде 

брулено от силни урагани, които ще повалят лошите му плодове до последно и ще го пречистят. 

5 След тази буря в духа ви постепенно ще заблести нова светлина, която ще се отрази на 

всичките ви житейски пътища. 

6 Сега живеете във времето на съда. Спомнете си колко често съм ви казвал, че сърпът на 

Моята Божествена справедливост неуморно изкоренява плевелите. 

7 Както науката, така и религиите или хората с власт ще усетят Моята справедливост. Нищо 

няма да остане непроучено от Моя поглед или да не бъде претеглено на Моите везни. От самото 

начало на човечеството грехът е осъден на смърт и Моето слово трябва да се изпълни. 

8 Когато вие, Мой народ, видите на земята знаците на тези събития, издигнете се към Мен в 

молитва, обединете се със семейството си в една мисъл и изпратете духа си като пратеници на 

Моята любов към вашите братя, които се нуждаят от мир. 

9 Не се съмнявайте в силата на молитвата; защото ако нямате вяра в упражняването на 

милосърдието, няма да можете да дадете нищо на братята си. 

10 Не съм ли ви учил, че дори необузданите природни сили могат да чуят молитвата ви и да се 

успокоят? Ако се подчиняват на гласа Ми, защо да не се подчиняват на гласа на синовете на 

Господа, когато са се подготвили? 

11 Дори по времето, когато бях с вас в света, ви учех да се молите, за да можете в моменти на 

изпитание да се обединявате с вашия Отец и, черпейки сила от Него, да изпълнявате мисията си на 

любов и милосърдие сред хората. 

12 Молитвата е благодат, която Бог е дал на човека, за да му служи като стълба за духовно 

изкачване, като оръжие за защита, като книга за обучение и като балсам за изцеление и 

възстановяване от всяка болест. 

13 Истинската молитва е изчезнала от земята, хората вече не се молят, а когато се опитват да го 

правят, го правят с устните си, вместо да Ми говорят с духа, използвайки празни думи, ритуали и 

преструвки. Как хората искат да видят чудеса, когато използват форми и практики, които Исус не е 

преподавал? 

14 Необходимо е истинската молитва да се върне сред хората и аз съм този, който ви учи 

наново на нея. 

15 Блажен е онзи, който, вдъхновен от любовта си към другите, им служи като стъпка във 

възходящия им стремеж към Мен. Защото когато отвори очи, за да погледне себе си, ще се види 

близо до своя Отец. 

16 Не питайте какво трябва да направите, за да разберете, че сте изпълнили мисията си, защото 

Моят закон се ограничава до това да се обичаме един друг. Разберете, че всеки ден от живота ви 

дава възможност да упражнявате тази божествена заповед. 

17 Всеки може да изпълни мисията да обича по свой собствен начин. 

Който ръководи душите, който учи, ученият, управителят, бащата на семейството - всички вие 

можете да служите на ближния, ако се вдъхновявате от Моята върховна заповед, която ви казва: 

Обичайте се един друг. 

18 Всичко ще бъде пречистено, всичко ще бъде обновено, така че новите поколения ще 

намерят земята подготвена за изпълнението на тяхната велика духовна задача. 

19 Не избирайте тези, които трябва да обичате, обичайте всички без разлика. Духовната любов 

не трябва да познава фаворизиране. 
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20 Любовта, на която ви уча, е отвъд любовта на близките ви, любовта към родината ви и към 

самите вас. 

21 Не се страхувайте, че няма да бъдете полезни в това дело на любовта, ако мислите за 

материалната си бедност. Одухотворете се и няма да се нуждаете от земните блага, за да можете да 

правите добро на ближния си. Вижте как избрах работниците Си сред този народ от нуждаещи се и 

прости умове и ги направих съветници, лекари и довереници на страдащите, и че човек идва при 

тях, когато се нуждае от утеха и мир. 

22 От тяхната любов неизчерпаемо тече балсамът на изцелението, от техните предишни устни 

идва словото на светлината, което поучава, обновява, вътрешно раздвижва и убеждава. И какво си 

мислеха тези работници, че носят в сърцата си, преди да им разкрия тяхното наследство? - Нищо, 

те се чувстваха като изгнаници, неспособни да практикуват благотворителност и да водят себе си. 

23 Вижте как пред смирението на тези работници се появяват богаташи, които молят за помощ, 

лекари, които ги разпитват за нерешените им проблеми, а тези, които са се обучавали в областта на 

богословското или философското познание, идват да научат първия урок. Не се ли удивлявате на 

това чудо, което се случи сред вас? Тогава вие вече го разбирате, хора, и вие, човечеството, ще го 

разберете. Силата и богатствата на земята няма да са достатъчни, за да ви донесат мир, да си бъдете 

полезни един на друг, като си оказвате материална помощ, ако не се научите да обичате. 

24 Ако любовта е в духа ви и позволите на ближния ви да я почувства, ще видите как се 

случват чудеса. Започнете да практикувате добродетел, вие, които сте останали безчувствени или 

отдалечени от милосърдието, любовта, добротата, които са същността на духовния живот. И ако 

някой дойде при вас, изтощен от жажда, умора и глад, седнете на масата му, без да се замисляте 

дали в кутията има достатъчно хляб. Попитайте сърцето си дали го правите с искрена любов, 

когато каните странника на трапезата си, с истинско състрадание. Ако е така, ще видите как хлябът 

се умножава, всички ще се наситите и в сърцето на странника ще се разгори пламък на вяра, за да 

Ми благодари и да Ме благославя. Той ще направи в живота си това, което вие сте направили с 

него, защото сте му преподали урок по любов, достъпен и за най-ограничения ум. 

25 Бъдете смирени, помнете, че Аз, вашият Бог, се родих в низост и по-късно покрих тялото Си 

с прост ефод. Защо винаги мечтаете за хубави дрехи и дори копнеете за кралски одежди? 

26 Твоето царство също не е от този свят. Този живот е като бойно поле, на което трябва да 

заслужите заслуги, за да влезете победоносно в завладяната земя и да получите наградата си. 

27 Никога не оставяйте кръста на половината път, не изоставяйте задачата си, защото това би 

било все едно да захвърлите оръжията си в битка, да избягате страхливо от боя и да се откажете от 

триумфа, който очаква духа ви. 

28 Аз съм съвършеният Път, в земния Си живот ви оставих с Моя пример Книгата на 

истинския живот, чрез чието учение ще се научите да се борите, за да побеждавате във всички 

битки. Моят меч на любовта се бореше непрестанно срещу злото и невежеството на човечеството. 

Моите оръжия не бяха убийствени, не ви донесох смърт, а вечен живот. Моята кротост доведе до 

отчаяние и объркване онези, които Ме порицаваха, Моята любяща прошка победи твърдостта на 

сърцата им, Моята смърт като човек ги пробуди за живота на благодатта. Не си ли спомняте, че 

обещаният Месия беше обявен за непобедим боец? 

29 Време е любовта, прошката и смирението да се появят в сърцата на хората като истински 

оръжия, които да се противопоставят на омразата и арогантността. Докато омразата се среща с 

омразата, а високомерието - с високомерието, народите ще се унищожават взаимно и в сърцата им 

няма да има мир. 

30 Хората не искаха да разберат, че могат да намерят щастие и напредък само в мира, и 

преследваха идеалите си за власт и фалшиво величие, проливайки кръвта на братята си, 

унищожавайки живота и вярата на хората. 

31 Човекът с гордата си наука оспорва Моя закон и Аз ви казвам, че ще се боря срещу неговия 

грях още веднъж. Но човекът няма да намери в Мен горделив и надменен съдия - защото това са 

човешки недостатъци - нито ще почувства върху себе си бремето на отмъщението; защото низките 

страсти са присъщи на вашето несъвършенство. Той ще се срещне с неумолим съдия и Учител, 

който ще го научи на великата доктрина на любовта. 
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32 Не всички искате войни, не възпитавате омраза или гордост към невинните, към хората с 

добра воля и вяра. Ще давам знаци, когато ще избухнат войни, за да могат те (хората с добра воля) 

да бдят и да се молят; защото чрез молитвата и "бдението" си те ще бъдат неуязвими за оръжията 

на убийството. 

33 От изток до запад народите ще се вдигнат и ще се посрамят, а от север до юг също ще 

тръгнат, за да се сблъскат всички по пътя на кръста. В този сблъсък ще има огромен погребален 

кладенец, на който ще изгори омразата, ще угасне високомерието и ще бъдат унищожени 

плевелите. 

34 Необходимо е новите поколения да намерят чиста земя, за да процъфтяват мирът и любовта. 

Но преди това ще изчезне и последната следа от престъплението на Каин, чието наследство 

човечеството все още носи. 

35 Вие, които сте под духовното излъчване на Моите учения, смятате ли, че в цялата тази 

болка, която наближава, има Божие наказание или възмездие? - Не, казваш ми, това са плодовете, 

които сме отгледали и които сега ще пожънем. 

36 Винаги изпитвам състрадание към Моите деца, защото вие сте твърде малки, за да разберете 

цялото зло, което си причинявате. Ето защо се приближавам до вас и като материализирам Словото 

Си*, ви изпращам Своите пратеници, за да ви наставляват и да ви предупреждават за лошите ви 

пътища. Но кога сте се вслушали в призивите Ми? - Никога. - Ето защо човечеството страда. 
* Това изразява, че божественото слово идва до нас чрез посредничеството на гласоподаватели, то се 

изрича материално и се чува материално от слушателите - за разлика от духовно полученото слово чрез 

вдъхновение! 

37 Възлюбени хора, не бъдете просто зрители на хаоса, който ще видите. Защото ще трябва да 

Ми дадете отчет за мира и силата, които сте получили. 

38 Този мир и сила са там, за да можете да се молите, за да не се помрачават умовете ви и за да 

се окажете усърдни и неуморни да правите добро, да разпалвате вяра и да разпространявате утеха 

сред хората. 

39 Възлюбени ученици, разпространявайте Моето учение сред братята си. Заръчвам ви да 

говорите ясно, както съм ви научил. Изучавайте внимателно всички части на тази работа, защото, 

истина ви казвам, утре ще бъдете разпитвани от братята си. Знам, че ще ви попитат каква представа 

имате за Троицата на Бога, за Божествеността на Христос и за чистотата на Мария, и трябва да сте 

силни, за да можете да преминете тези изпитания. 

40 За Троицата ще кажете, че в Бога не съществуват три различни личности, а само един 

Божествен Дух, който се е изявил пред човечеството в три различни етапа на развитие. Но това 

(човечеството) в своята неспособност да проникне до дъното (на истината) вярваше, че вижда три 

Божества, докато съществува само един Дух. Ето защо, когато чуете името Йехова, мислете за Бога 

като за Баща и Съдия. Когато мислите за Христос, виждайте в Него Бога като Учител, като Любов, 

а когато се опитвате да разберете откъде идва Светият Дух, разберете, че Той не е никой друг освен 

Бог, който разкрива Своята мъдрост на по-напредналите ученици. 

41 Ако бях открил, че човечеството от първите времена е толкова духовно развито, колкото и 

днешното, щях да им се представя като Отец, Учител и Свети Дух и тогава хората нямаше да 

виждат три божества там, където съществува само едно. Но те нямаше да имат способността да 

тълкуват Моите учения, щяха да бъдат объркани и щяха да се отклонят от Моя път, за да 

продължат да създават достъпни и малки богове според своите представи. 

42 Сега вече знаете причината, поради която Отец се разкрива на етапи, и разбирате грешката 

на хората относно концепцията за Троицата. 

43 В Моя Божествен Дух има безкраен брой проявления и атрибути. Но тъй като през три 

епохи съм се проявявал в три основни качества, ви нарекох тринитаристи и сега вече Ме 

разпознавате в тези три откровения и знаете как да ги обедините в едно, виждайки в него един-

единствен Бог, Който може да се прояви както днес като Съдия, така и утре като Учител, а по-

късно като Отец с безкрайна мъдрост и доброта. 

44 Вече не се опитвайте да Ми придадете физическа форма във въображението си, защото в 

Моя Дух не съществува форма, както няма форма в интелигентността, любовта или мъдростта. 
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45 Казвам ви това, защото мнозина си Ме представят в образа на старец, когато мислят за 

Отца; но Аз не съм старец, защото съм извън времето, Моят Дух няма възраст. 

46 Когато си мислите за Христос, в съзнанието ви веднага се появява неговият физически 

образ. Но Аз ви казвам, че Христос, Божествената Любов, родена в плът, Моето Слово, станало 

човек, когато напусна физическата обвивка, се сля с Моя Дух, от който беше излязъл. 

47 Когато обаче говорим за Светия Дух, използваме символа на гълъба, за да си го представим 

в някаква форма. Но аз ви казвам, че времето на символите е отминало и че поради тази причина, 

когато се чувствате под влиянието на Светия Дух, вие го получавате като вдъхновение, като 

светлина в духа си, като яснота, която разсейва неяснотите, загадките и мрака. 

48 Когато ви казвам, че Христос е любовта на Отца, разберете, че Христос е божествен. Какво 

странно има във факта, че Бог е направил Своята любов човешка, за да я оповести на един свят, на 

който му липсва духовност? Не е ли това доказателство за съвършената любов на Отца, която се 

дава на онези, които, понеже не могат да отидат при Отца, са търсени от Него? 

49 Така че ще ви покажа, че Христос не е по-малък от Мен*, нито идва след Мен, защото ако е 

Любов, тази Любов не идва след или преди някоя друга сила, тя е обединена и слята с всички 

(божествени основни сили), които образуват Абсолюта, Божественото, Съвършеното. 
Тук Бог говори в единството на всички Свои божествени сили. 

50 А какво да ви кажа за Мария, изпратена на земята от Господ, за да служи като Майка на 

Исус, в чието тяло щеше да се прояви Словото? 

51 Истина ви казвам, тя беше въплъщение на Божествената нежност. Затова, когато чула в 

жилището си думите на Господния пратеник, който й съобщил, че ще зачене Месията в утробата 

си, в сърцето й нямало нито съмнение, нито бунт срещу това, което знаела, че е Божията воля. 

Нейният пример е пример за смирение и вяра, а действията ѝ са тихи и възвишени. Ето защо тя е 

единствената, която е способна да изпълни това небесно послание и да приеме тази висока съдба 

без суета. 

52 Исус прекарва детството и младостта Си при Мария и в нейното лоно и до нея се радва на 

майчината ѝ любов. Божествената нежност, която се превърна в жена, подслади първите години от 

живота на Спасителя в света, когато бе дошъл часът да изпие такава голяма горчивина. 

53 Как е възможно някой да си помисли, че на Мария, в чиято утроба се е формирало тялото на 

Исус и край която е живял Учителят, й липсва духовна извисеност, чистота и святост? 

54 Който Ме обича, трябва първо да обича всичко, което е Мое, всичко, което Аз обичам. 

55 Трябва да привлечете вниманието на братята си към тези учения за любовта и 

милосърдието. Трябва да знаете, че не е необходимо цялото човечество да Ме чува във вида, в 

който ви се представям. За Мен е достатъчно този народ да присъства и да чуе тези поучения, за да 

може след това да бъде Мой свидетел и пратеник пред своите братя. 

56 Ако тази форма на проповядване беше най-висшето, което хората можеха да постигнат, щях 

да я направя известна по цялата земя и веднъж въведена, тя нямаше да има край. Но тъй като това 

провъзгласяване чрез човешки глас е само подготовка за съвършения диалог между духовете, Аз 

само му дадох (на гласоподавателя) определено време и му посочих времето на завършването му, 

което ще бъде през 1950 г. 

57. Тези множества, които година след година са посещавали ученията на своя Учител, са 

предопределени да разпространяват това послание сред човечеството, след като то вече няма да 

чува Моето Слово. 

58 Те няма да тръгнат да преподават преди Моето заминаване, защото е необходимо да чуят 

последните Ми учения, които ще бъдат най-дълбоки и следователно тези, които ще ги направят 

силни и подготвени за битката. 

59 Всички, от най-старите общини до тези, които започват да се събират в най-младите 

"места", са чули от Мен, че това провъзгласяване ще бъде прекратено в края на 1950 г., че Моята 

Божествена воля е това да се случи и че хората не могат по никакъв начин да се противопоставят на 

това, което Отец е постановил. 



U 39 

69 

60 Упорито би било да се опитваме да Ме накараме да чакам повече сред вас, би било да 

отречем съвършенството и справедливостта на Отца и би било да отречем, че Аз, Неизменният, съм 

този, който ви говори. 

61 Въпреки че в тези моменти никой не се чувства способен да извърши това оскверняване, ви 

казвам това, защото знам, че в решителните моменти, в горчивия и тъжен час на Моето заминаване, 

няма да липсва предател на Моята трапеза, слаб човек, който хвърля далеч от себе си хляба, който 

го е хранил дълго време, и който с фалшива целувка на любовта Ме изоставя на подигравките и 

презрението на човечеството. 

62 Кой, според вас, ще се изяви чрез тези мозъци, когато времето на Моето проявление изтече? 

Искаш ли да Ме направиш съучастник в твоето неподчинение? 

63. Помнете, че непослушанието от ваша страна по-късно би предизвикало объркване сред 

хората, че оскверняване от такава величина би насърчило хаоса сред хората. Никой не би повярвал 

в Моето проявление като Светия Дух, всички биха загубили вяра. 

64 Още сега ви казвам, че онези, които искат да повярват, че продължавам да се проявявам 

чрез тях след определеното от Мен време, ще бъдат отхвърлени и наречени самозванци, а онзи, 

който ще се прояви чрез тяхното разбиране, ще бъде наречен "Лъжехрист". А ясновидците, които 

се сдружават с този измамник, ще бъдат наречени "лъжепророци". 

65 Хора, укрепете се във всичко, което ви казвам днес, така че когато настъпи часът на 

изпитанието, да можете да стоите твърдо, обвързани с Моя закон, и да спазвате Моята воля. 

Защото с поведението си вие ще дадете най-голямото свидетелство, че сте повярвали, че това 

Слово е върховната истина. Който прави обратното, ще се отрече от Мен. 

66 Благословени са онези, които остават верни на Моето Слово, защото Аз ще ги използвам, 

когато дойде времето, като пратеници и свидетели на това божествено послание, което оставям на 

човечеството чрез Моето провъзгласяване чрез човешкия ум - като пионерски урок за истинско 

единение между духовете с вашия Отец. 

67 Днес търся твоя дух, защото духовният свят изисква неговото присъствие. 

68 Не сте могли да се издигнете, защото всяко ваше несъвършенство е звено от веригата, която 

ви свързва със земните блага и ви пречи да вибрирате в областите, съответстващи на Духа*. 
* Вж. бележка 6 в допълнението 

69 Какво подготвяте за себе си след този живот? Смятате ли, че духът ви може да навлезе с 

твърда крачка в свят, в който единствено одухотворяването е неговата светлина и подкрепа? 

70 Чуйте това слово, вникнете в него и ще разберете, че то ви идва на помощ, за да ви освободи 

от всичко безполезно, защото тези влияния не оставят душата ви свободна. 

71 Тук, в Моето присъствие, освободете душата си от всички примеси и я освободете. Не се 

страхувайте, защото няма да Ми разкриете никаква тайна, Аз ви познавам по-добре, отколкото вие 

самите се познавате. Изповядай Ми се в най-съкровената си същност, Аз ще те разбера по-добре от 

всеки друг и ще ти простя прегрешенията и вината ти, защото само Аз мога да те съдя. Но когато се 

помирите с вашия Отец и чуете в същността си химна на победата, който вашият дух пее, седнете в 

мир на Моята трапеза, яжте и пийте храната на Духа, съдържаща се в същността на Моето Слово. 

72 Когато станеш от масата, за да се върнеш към работата си, не забравяй, че във всички твои 

постъпки присъства Моят закон и погледът Ми те вижда. С това искам да ви кажа, че не само 

когато влизате в тези зали, за да слушате Моето Слово, трябва да се подготвяте духом и мислено, 

но и че страхът да не Ме обидите, който проявявате на тези места, трябва да ви съпътства 

навсякъде и по всяко време. 

73 Имате Моето Слово в съвестта си, за да го питате за съвет, докато вървите по пътя на 

изпълнението на мисията си. 

74 На всички, които Ме слушат, давам една и съща дума: нито давам повече на бедния, защото 

е в нужда, нито давам по-малко на богатия. Истина ви казвам, че духом всички вие сте нуждаещи 

се. 

75 Обичам ви всички еднакво, не виждам разлика в класите, расите, езиците или 

вероизповеданията, дори не виждам разлика в половете. Говоря от името на духа, той е този, 
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когото търся и когото съм дошъл да науча, за да го поведа към Обетованата земя със светлината на 

Моите наставления. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 40  
1 Вашият Отец е подготвил всичко, за да може Божието "Слово" да живее сред хората и да им 

покаже пътя на тяхното изкупление чрез възвишените примери на Своята любов. 

2 Първо Той вдъхновява пророците, които трябва да обявят формата, в която Месията ще 

дойде на света, естеството на Неговото дело, страданията и смъртта Му като човек, така че когато 

Христос се появи на земята, онези, които познават пророчествата, да Го разпознаят веднага. 

3 Векове преди Моето присъствие в Исус, пророк Исая казва: "Затова Господ ще ви даде това 

знамение: ето, девица ще зачене и ще роди син, и той ще се нарече Емануил". (което означава Бог с 

нас). С това пророчество, наред с други, той обяви Моето идване. 

4 Давид, много векове преди Моето идване, възпява в псалми, изпълнени с болка и 

пророчески смисъл, страданията на Месията по време на разпятието. В тези псалми той говори за 

едно от седемте Ми думи на кръста, посочвайки презрението, с което тълпите ще Ме поведат към 

разпятието, подигравките на хората, когато Ме чуят да казвам, че в Мен е Отец, изоставянето на 

тялото Ми пред човешката неблагодарност, всички мъчения, на които ще бъда подложен, и дори 

начина, по който ще хвърлят жребий за дрехата Ми. 

5 Всеки от Моите пророци оповестяваше Моето идване, подготвяше пътищата и даваше 

точни характеристики, така че когато дойде Денят, никой да не сгреши. 

6 В Назарет живееше едно цвете на чистотата и нежността, една девойка на име Мария, която 

беше точно тази, за която говори пророк Исая, защото от нейната утроба щеше да излезе плодът на 

истинския живот. При нея дойде духовният пратеник на Господа, за да й съобщи за мисията, която 

беше донесла на земята, и каза: "Радвай се, високоблагословена, Господ е с теб, ти си благословена 

сред жените." 

7 Часът, в който трябваше да се разкрие божествената тайна, беше настъпил и всичко, което 

беше казано за присъствието на Месията, Спасителя, Изкупителя, сега трябваше да се изпълни 

незабавно. Но колко малко бяха сърцата, които усещаха присъствието Ми, колко малко бяха 

духовете, подготвени да познаят небесното царство в светлината на Моята истина. 

8 Хората, които в мнозинството си са станали материалисти поради амбицията си, които са 

подчинили всичко на човешкото си познание и опит и са се опитали да проверят духовното с 

помощта на своята материалистична наука, неизбежно са се объркали пред лицето на 

неразбираемото (за тях) и накрая са се отрекли от Мен. 

9 Малцина бяха онези, които Ме обичаха и Ме следваха, и мнозина, които Ме преценяваха 

погрешно. 

10 Онези, които Ме обичаха, бяха онези, които разпознаваха Моето присъствие чрез своята 

духовна чувствителност и вяра - дарби, по-висши от човешкия разум, наука и интелигентност. 

11 На всяка крачка Ме изпитваха. Всичките Ми дела и думи бяха осъждани с лоши намерения, 

най-вече те (критиците) бяха объркани пред Моите дела и доказателства, защото умът им не беше 

способен да разбере това, което само духът може да разбере. 

12 Когато се молех, те казваха: "За какво се моли, когато казва, че е пълен със сила и мъдрост? 

От какво може да се нуждае или да поиска?" А когато не се молех, казваха, че не изпълнявам 

религиозните им предписания. 

13 Когато Ме видяха, че не приемам храна за Себе Си, докато учениците Ми ядат, те решиха, 

че съм извън законите, установени от Бога; а когато Ме видяха да приемам храна за Себе Си, те се 

зачудиха: "Защо трябва да яде, за да живее Този, Който е казал, че е Животът?" Те не разбраха, че 

съм дошъл на света, за да разкрия на хората как трябва да живее човечеството след дълъг период на 

пречистване, така че от него да произлезе одухотворено поколение, надвиснало над човешката 

мизерия, над необходимите нужди на плътта и над страстите на телесните чувства. 

14 Изминаха много векове, откакто просветих хората чрез Моето присъствие, и когато те се 

опитаха да разберат истината за зачатието на Мария, за Моята човешка природа и Моето духовно 

същество, обърканите им умове не можаха да я проумеят, нито пък отровените им сърца схванаха 

тази истина. 
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15 Умът и сърцето, освободени за миг от тъмнината, ще позволят на духа си да избяга в 

областите на светлината, където ще се почувства просветлен от една по-висша яснота, която няма 

да бъде нито тази на разума, нито тази на науката. 

16 Тогава, благодарение на вече развитото си съзнание, те ще разберат истината, която техните 

малки и ограничени умове не са могли да им разкрият. 

17 Защото, ако хората можеха да почувстват и разберат цялата любов, която Моят Дух излива 

върху тях чрез природата, всички те щяха да бъдат добри. Но някои са невежи, а други - 

неблагодарни. 

18 Само когато природните сили възвестяват Моята справедливост, те треперят, но не защото 

разбират, че им говори гласът на Моята справедливост, а защото се страхуват за живота си или за 

земните си блага. 

19 От самото начало на човечеството до днес Моята справедливост се усеща сред хората чрез 

силите на природата, тъй като в грубостта на първите времена и в материализма на настоящето те 

са били (и са) чувствителни само към материалните страдания. 

20 Колко време още хората ще се развиват, за да разберат Моята любов и да усетят Моето 

присъствие чрез съвестта? Когато хората чуят гласа Ми, който ги съветва, и изпълнят закона Ми, 

това ще е знак, че времената на материализма са приключили за тях. 

21 Засега те все още трябва да бъдат измъчвани от силите на природата в различни форми, 

докато не се убедят, че съществуват по-висши сили, срещу които човешкият материализъм е много 

малък. 

22 Земята ще се разтрепери, водата ще пречисти човечеството, а огънят ще го пречисти. 

23 Всички природни стихии и сили ще се проявят на земята, където човешките същества не са 

знаели как да живеят в хармония с живота, който ги заобикаля. 

24 С това природата не се стреми към унищожаване на онези, които я оскверняват, а 

единствено към хармония между човека и всички същества. 

25 Ако тяхната праведност се проявява все повече и повече, то е, защото престъпленията на 

хората и тяхното несъобразяване със Законите също са (станали) по-големи. 

26 Казах ви, че нито един лист на дървото не се движи без Моята воля, а сега ви казвам, че 

нито един елемент на природата не се подчинява на друга воля освен на Моята. 

27 По същия начин ви казвам, че природата може да бъде за хората това, което те искат: майка, 

щедра на благословии, ласки и храна, или безводна пустиня, в която царят глад и жажда; учителка 

на мъдри и безкрайни откровения за живота, добротата, любовта и вечността, или неумолим съдия 

пред лицето на човешките нечистотии, непослушания и грешки. 

28 Гласът на Баща ми каза на първите човешки същества, като ги благослови: "Плодете се и се 

размножавайте, напълнете земята, покорете я и бъдете господари на морските риби, на въздушните 

птици и на всички същества, които се движат по земята." 

29 Да, човечество, Аз създадох човека, за да бъде господар и да има власт във въздушното 

пространство, във водите по цялата земя и в природните сили на творението. Но Аз казах - 

господар, защото човечеството, мислейки, че владее земята със своята наука, е роб. Въпреки че 

вярват, че са овладели природните сили, те стават жертва на своята незрялост, самонадеяност и 

невежество. 

30 Човешката сила и наука са завладели земята, моретата и въздушното пространство, но 

тяхната сила и насилие не са в хармония със силата и насилието на природата, която - като израз на 

Божествената любов - е Живот, Мъдрост, Хармония и Съвършенство. В делата на хората, в тяхната 

наука и власт, се проявяват само високомерие, егоизъм, суета и порочност. 

31 Скоро насилието на природните сили ще събуди човечеството. Хората ще оставят 

материализма зад гърба си през чашата на страданието, за да видят светлината на истината, която 

ще им покаже пътя, по който е трябвало да достигнат до мъдростта и истинската сила. 

32 Никога няма да е твърде късно за покаяние, за поправяне на грешка или за обновяване на 

грешника. Вратите на Моето царство винаги ще бъдат отворени и ще очакват детето, което, след 

като дълго се е лутало по свободната си воля, най-накрая ще отвори очи за светлината и ще 
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разбере, че няма по-съвършена и прекрасна свобода от тази на Духа, който знае как да изпълни 

волята на Своя Отец. 

33 Безкрайна свобода в любовта, добротата, справедливостта и съвършенството. 

34 За да изпълните Моя закон, трябва да се молите, винаги да издигате духа си към вашия 

Отец. 

35 Видях, че за да се молиш, предпочиташ уединението и тишината, и правиш добре, ако 

търсиш вдъхновение чрез молитва или ако искаш да Ми благодариш. Но също така ви казвам да се 

молите във всяка ситуация, в която се намирате, така че в най-трудните моменти от живота си да 

знаете как да призовавате Моята помощ, без да губите спокойствие, самообладание, вяра в Моето 

присъствие и увереност в себе си. 

36 Молитвата може да бъде дълга или кратка, според нуждите. Ако желаете, можете да 

прекарвате цели часове в това духовно блаженство, когато тялото ви не е уморено или когато 

никакви други задължения не изискват вниманието ви. Тя може да бъде толкова кратка, че да се 

ограничи до една секунда, когато сте подложени на някакво изпитание, което внезапно ви е 

изненадало. 

37 До Мен достигат не думите, с които умът ви се опитва да формулира молитвата, а любовта, 

вярата или нуждата, с които се представяте пред Мен. Ето защо ви казвам, че ще има случаи, 

когато молитвата ви ще трае само секунда, защото няма да има време да формулирате мисли, 

изречения или идеи, както сте свикнали. 

38 Навсякъде можеш да Ме призоваваш, защото за Мен мястото е безразлично, тъй като това, 

което търся, е твоят дух. 

39 Ако ви е приятно да се молите на открито, ако се чувствате по-отдадени в тези стаи за 

срещи или ако предпочитате спалнята си, правете това там, където се чувствате най-близо до вашия 

Отец. Но не забравяйте, че за Мен, който съм навсякъде, мястото на общуване с вашия дух е 

безразлично. 

40 Невинаги се молите с една и съща вътрешна колекция, затова невинаги изпитвате един и 

същ мир или вдъхновение. 

41 Има случаи, в които сте вдъхновени и издигате мислите си, а има и такива, в които оставате 

напълно безразлични. Как ще получавате посланията Ми винаги по един и същи начин? Трябва да 

възпитате ума и дори тялото си да сътрудничат на Духа в моментите на молитва. 

42 Духът винаги е готов да се свърже с Мен, но се нуждае от добро състояние на тялото, за да 

може да се издигне в тези моменти и да се освободи от всичко, което го заобикаля в земния му 

живот. 

43 Стремете се да постигнете истинска молитва, защото този, който знае как да се моли, носи в 

себе си ключа към мира, здравето, надеждата, духовната сила и вечния живот. 

44 Невидимият щит на Моя закон ще го предпази от повторения и опасности. В устата си той 

ще носи невидим меч, с който ще поразява всички врагове, които се противопоставят на пътя му. 

Фарът ще осветява пътя му сред бурите. Непрекъснато чудото ще бъде на една ръка разстояние от 

него, когато има нужда от него, независимо дали за себе си или за братята си. 

45 Молете се, упражнявайте този висок дар на Духа, защото именно тази сила ще движи 

живота на хората на бъдещето - тези хора, които (вече) в плът ще постигнат връзката на (своя) дух 

с (Моя) Дух. 

46 Бащите на семейства ще позволят на молитвата да им даде вдъхновение да напътстват 

децата си. 

47 Болните ще получат здраве с помощта на молитва. Управниците ще решат големите си 

проблеми, като търсят светлината в молитва, а учените ще получат откровения чрез дара на 

молитвата. 

48 Търсете този свят на духовна светлина, практикувайте молитвата на духа, 

усъвършенствайте тази форма, доколкото можете, и предайте това знание на децата си, като 

вярвате, че те ще стигнат още една стъпка напред, отколкото вие сте стигнали. За да ви помогна в 

молитвата ви, ви обяснявам Моето учение по прост начин и ви разяснявам откровенията, които съм 
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ви дал в миналото. Знаеш ли защо можеш да разбираш по-добре Словото Ми? - Защото духът ви е 

еволюирал. 

49 Скоро ще говориш на хората за Моето учение, доказвайки, че си разбрал учението, което 

проповядваш, и подкрепяйки думите си с добри дела. Истина ви казвам, че с оглед на вашия 

пример и най-непокорните ще се убедят в истинността на това учение. 

50 Само онзи от Моите ученици, който е развил духовните си дарби и е укрепил сърцето си в 

практикуването на любовта към ближния, ще устои на всички изпитания, на които хората искат да 

го подложат. Защото, когато е постигнал да изразява Моето Слово в неговия духовен смисъл и 

истина и е превърнал сърцето си в неизчерпаем извор на любов и милосърдие към братята си - с 

което се казва, че се е молил и е на пътя на одухотворяването поради своята добродетел - тогава 

този ученик е подготвен да свидетелства за Мен. 

51 Тъй като до края на проявлението Ми в тази форма остават още няколко години, пазете 

словото Ми в сърцата си и се учете от Мен. Ако правите това по пътя на борбата си, ще знаете кога 

да говорите на братята си и кога да поучавате с мълчанието си. 

52 Трябва да носите в себе си абсолютното доверие в Моята божествена помощ и твърдата 

вяра, че това, което правите или предавате, ще има добър резултат, защото по този начин 

изпълнявате Моя закон. 

53 От това доверие и тази вяра ще зависи ефективността на вашите думи и дела. 

54 Невинаги ще можете да говорите, но във всички случаи ще демонстрирате развитието на 

дарбите на духа си. 

55 Оборудвайте се и тогава вашето присъствие в момент на изпитание ще бъде достатъчно, за 

да заблести светлината в умовете (на хората), бурята да се превърне в мир, а вашата духовна 

молитва ще извърши чудото на мантията на милост и нежност, която ще се разкрие над тези, за 

които се молите. 

56 Доброто ви влияние трябва да надделее над духовното и материалното. Не бива да се 

ограничавате да се борите само срещу видимите елементи, но и срещу невидимите. 

57 Ако светлината на Моя Дух е просветила учените, за да открият причината за телесните 

злини, които вие наричате болести, тя просвещава и вас, за да можете с духовното си чувство да 

откриете произхода на всички злини, които поразяват човешкия живот - както тези, които 

помрачават духа, така и тези, които заслепяват ума или измъчват сърцето. 

58 Съществуват сили, които - невидими за човешкия поглед и недоловими за човешката наука 

- постоянно оказват влияние върху живота ви. 

59 Има добри и лоши; някои ви дават здраве, а други ви разболяват; има светли и тъмни. 

60 Откъде идват тези сили? - От духа, ученико, от ума и от чувствата. 

61 Всеки инкарниран или деинкарниран дух* изпраща вибрации, когато мисли; всяко чувство 

оказва влияние. Можете да сте сигурни, че светът е пълен с тези вибрации. 
* Тези термини се срещат често и означават: Всеки дух, който все още живее в материалното си тяло 

или вече не живее в него. 

62 Сега лесно можете да разберете, че там, където човек мисли и живее в добро, трябва да има 

полезни сили и влияния, а там, където живее извън законите и правилата, които характеризират 

доброто, справедливостта и любовта, трябва да има недобри сили. 

63 И двете изпълват помещението и се борят помежду си; те оказват влияние върху 

емоционалния живот на хората и ако те са в състояние да ги различат, приемат добрите 

вдъхновения и отхвърлят лошите влияния. Но ако са слаби и не са обучени да правят добро, те не 

могат да устоят на тези вибрации и са застрашени да станат роби на злото и да се поддадат на 

неговото господство. 

64 Тези вибрации се излъчват както от въплътени, така и от невъплътени духове, тъй като 

както на земята, така и в отвъдното има добри и объркани духове. 

65 В това време влиянието на злото е по-голямо от това на доброто. Следователно силата, 

която преобладава в човечеството, е силата на злото, от която се пораждат егоизмът, лъжата, 
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блудството, арогантността, желанието да се вреди, разрушението и всички низки страсти. От това 

нарушено морално равновесие произтичат болестите, които измъчват човека. 

66 Хората нямат оръжия, с които да се борят срещу тези сили. Те са били победени и като 

затворници са се озовали в бездната на един живот без духовна светлина, без здрава радост, без 

стремеж към доброто. 

67 Точно сега, когато човек си мисли, че е на върха на познанието, той не знае, че е в бездната. 

68 Аз, Който знам вашето начало и вашето бъдеще във вечността, дадох на хората оръжия още 

от най-древни времена, с които те да се борят срещу силите на злото. Но те ги пренебрегнаха и 

предпочетоха битката на злото срещу злото, в която никой не е победител, защото всички ще 

излязат победени. 

69 Писано е, че злото няма да запази господството си, което означава, че в края на времето ще 

възтържествува доброто. 

70 Ако Ме попитате кои бяха оръжията, с които въоръжавах хората, за да се борят срещу 

силите или влиянията на злото, ще ви кажа, че това бяха молитвата, постоянството в Закона, вярата 

в Моето Слово и любовта един към друг. 

71 Сега трябваше да се изявя духовно пред това човечество, за да му разясня дума по дума 

произхода на доброто и злото и начина на борба, за да бъде победено във великата битка на 

Третата епоха. 

72 Правя ви бдителни, като давам чувствителност на духа ви, за да се научите да приемате 

всичко добро, което идва при вас, и да отхвърляте и да се борите със злото. 

73 Нека никой не се подиграва с това, което казвам, защото с подигравките си ще покаже 

огромното си невежество. 

74 Знаете, че всички пратеници, които сте имали - предшествениците на духовното или 

научното откровение - са били осмивани, но въпреки това човечеството е трябвало да приеме 

техните откровения след време, убедено в истината, която са провъзгласявали. 

75 Знаели ли са древните по какъв начин се предава някоя болест или каква е причината за 

разпространението на епидемия? - Не, те не знаели и от това незнание се появили суеверните идеи 

и тайнствените култове. Но дойде ден, в който човешкият интелект, озарен от светлината на 

Създателя, откри причината за физическите си болести и започна да се бори да открие начин да 

възстанови здравето си. Тогава онова, което е било скрито и невидимо за него, става разбираемо за 

учените, с което човечеството придобива познание, каквото хората от миналите времена не са 

имали. 

76 По същия начин в крайна сметка те ще разберат произхода и влиянието на силите на 

доброто и злото върху човека; и когато това знание стане общоизвестно, вече няма да има никой, 

който да се съмнява в истинността на Моето учение, когато го чуе. 

77 Просветлявам ви със светлината на това наставление, за да откриете в духа си 

способностите, които човечеството е презирало от най-древни времена, и за да може духът ви, 

събуден от дълбокия си сън и озарен от светлината на съвестта, да знае как да отхвърли силите на 

злото и да постигне пълноценно развитие на духовната си еволюция. Както в замърсения въздух до 

вас достига зародишът на болестта, така невидимо и безшумно идват злите духовни влияния, 

объркват ума ви и карат духа ви да се колебае. 

78 Само молитвата може да ви даде вътрешно познание и чувствителност, сила и вдъхновение 

да отстоявате позициите си в ежедневната и постоянна борба със злото. 

79 Говорих ви за силите и влиянията на злото, но споменах ли някой дух? Може би съм го 

нарекъл по име? - Не, кажете Ми. Сега по-скоро трябва да ви просветля, че няма дух, който да е 

източник на злото или да е той. 
* Вж. бележка 7 в допълнението 

80 Старите вярвания, образи, фигури и символични имена, с които хората в миналото са 

представяли злото, като са му придали човешка форма и са му приписвали духовно съществуване - 

вярвания, които са оцелели до днешните поколения - трябва да изчезнат. Защото, без да го 
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осъзнавате, вие сте създали с тях суеверни митове и култове, които са недостойни за духовното 

развитие, което човекът е постигнал през това време. 

81 Разберете, че злото произлиза от човека, от неговите слабости, и че с увеличаването на броя 

на човечеството, както и на неговите несъвършенства и грехове, силата или влиянието на злото 

също се увеличава. Тази сила, формирана от мисли, въображение, чувства и страсти, започнала да 

оказва влияние върху хората и накрая те повярвали, че това е дух, който със сигурност е 

въплъщение на злото, без да осъзнават, че тази сила е съставена от техните несъвършенства. 

82 "Бдете и се молете, за да не влезете в изкушение." 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 41  
1 Винаги съм ви говорил за вечния живот, който съществува отвъд материалното. Обещах ви, 

че всички вие ще я притежавате, но също така ви разкрих, че трябва да поправите злото, което сте 

причинили, за да може духът ви да се развие. 

2 За да ви помогна, ви казах: Правете добри дела на земята, за да може семето, което сеете, да 

даде добър плод и да получа реколтата Аз, Който съм Пътят и Животът. 

3 Видях, че човечеството е непокорно, че се е материализирало, и затова трябваше да му дам 

Моите наставления, за да разбере какъв е пътят, който трябва да следва, за да достигне до 

истинския живот, и да запаля в него надеждата да достигне до Мен. 

4 Пътят към съвършенството е дълъг и без Моята божествена помощ не бихте могли да 

стигнете до него. Духовният живот в отвъдното е загадка за човека; но изучавайте Моите 

наставления, изпълнявайте това, на което ви учи духовното ви чувство, и тогава, когато прекрачите 

прага на истинския живот, няма да бъдете изненадани или объркани. 

5 В първите времена на човечеството духовното му развитие е било толкова ниско, че липсата 

на вътрешно познание за живота на душата след телесната смърт и липсата на познание за крайната 

ѝ съдба са карали душата да изпада в дълбок сън, когато е напускала телесната обвивка, от който тя 

бавно се е събуждала. Но когато Христос стана човек в лицето на Исус, за да даде Своето учение на 

всички духове, веднага след като изпълни задачата Си сред хората, Той изпрати Своята светлина на 

огромни множества същества, които очакваха Неговото пристигане от началото на света, за да се 

освободят от объркването си и да могат да се издигнат до Създателя. 

6 Само Христос можеше да освети тази тъмнина, само Неговият глас можеше да събуди 

заспалите души за тяхната еволюция. Когато Христос умрял като човек, Божественият Дух донесъл 

светлина в духовните светове и дори в гробовете, от които излезли душите, които били близо до 

телата си в съня на смъртта. Тези същества преминаха през света през онази нощ, за да станат 

видими за човешките погледи като свидетелство, че Изкупителят е живот за всички същества и че 

душата е безсмъртна. 

7 Само Исус може да им покаже пътя към върха на планината на истинския живот. Тези, 

които вярват в Него, вярват в делата Му и практикуват ученията Му, няма да останат в застой. 

8 Ученици, не се чувствайте по-добри от братята си, защото чувате тези откровения, които 

осветяват пътя ви. Пътят, който трябва да извървите, е много дълъг и трябва да разберете, че едва 

правите първите стъпки по него. Ако ви разкривам някои тайни от отвъдното, то е, за да можете 

вече да знаете пътя и да се подготвите, за да не го изгубите или да се препънете в него. Осъзнайте, 

че както в този свят има много пътища, по които човек може да се заблуди, така и в огромната 

Духовна долина има пътища, които могат да доведат душата до объркване, ако тя не е внимавала и 

не се е молила. 

9 Позволете на "жизнената сила" на Моята любов да ви даде живот, помнете, че ви казах: "Аз 

съм лозата, а вие сте пръчките". Трябва да давате плодове, които да прославят дървото, от което 

произхождате. 

10 Необходимо е търпеливо да изучавате Моето Слово, за да можете утре да знаете как да го 

обяснявате на братята си и да го практикувате според истината, която то съдържа. Кога човек ще 

достигне съвършенството, на което го учи Моят закон? - Когато изпълни първата заповед. Защото 

досега човечеството е обичало всички блага на света повече от своя Създател. И все пак всички 

хора, когато издигат молитвата си към Мен, казват, че Ме обичат, а когато се сблъскат с болка 

заради греха си, Ме питат: "Господи, защо ме наказваш, макар че толкова Те обичам?" Но след 

това, когато съм отстранил от пътя им тръна, който ги е наранил, те забравят Този, Който ги обича 

толкова много. 

Притча: 

11 Слушайте: В една синагога се молеха двама души. Единият от тях носеше разкошни 

церемониални одежди, а другият ходеше почти гол. Първият благодари на Твореца, защото вярва, 

че всичко, което притежава, е придобито благодарение на собствените му заслуги, и смята, че този, 
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който е до него, е беден, гол и гладен, защото така получава реколтата от това, което е посял с 

греха си. 

12 Беднякът се почувствал недостоен да бъде в присъствието на своя Господ и поискал прошка 

и сила, за да изпълни изкуплението си. 

13 Могъщият благодари, като си помисли, че щом тялото му е украсено, духът му трябва да е 

още по-красив. 

14 Минава време и смъртта застига и двамата. Богаташът бил оплакван от своите, 

погребението му било тържествено и имал великолепна гробница. Духът му се отделил от тялото и 

когато навлязъл в духовната долина, се разтревожил, тъй като материализмът му пречел да се 

издигне. Където и да насочеше стъпките си, той се препъваше и всичко около него изглеждаше 

забулено в мрак. 

Междувременно бедният човек, който бил скитник, се почувствал уморен, седнал под едно 

дърво и с въздишка напуснал този живот. Никой не го оплакваше, никой не беше с него в този час, 

той нямаше гроб, защото тялото му стана храна за хищните птици. Духът му също се отправи към 

отвъдното с вярата, с която живееше в света, вяра, насочена към бъдещето. Той влезе в "долината 

на духовете", без никой да му попречи да влезе. Той се насочи към една светлина и когато стигна 

до нея, се почувства облечен и украсен, а дрехите имаха сияен блясък. Този дух се канеше да си 

почине от дългия си житейски път, когато видя пред себе си своя Отец, който с любов му даваше 

наградата, спечелена с делата на вяра и отдаване. 

15 Този, който беше силен, все още се измъчваше от разсеяността си. За миг забравяше кой е, 

понякога плачеше и се питаше къде е, къде е тялото му и къде е оставил съкровищата си. Тогава 

той си спомни за своя Господ и му каза: "Аз съм този, който дойде в храма, за да покаже одеждите 

и силата си и да ти каже, че е доволен, че си му дал толкова много. Защо не ме разпознаеш сега и 

не ми се обадиш?" - Тогава той чу глас, който му каза: "На земята ти се грижеше само за славата, за 

човешките си суети, беше надменен, унижаваше бедните и се отвращаваше от прокажения. Нищо 

от това, което сте натрупали в света, не може да ви помогне в този живот тук. Така че сега вие сте 

най-нуждаещият се от нуждаещите се." 

16 Този дух, далеч от това да приеме и признае божествената справедливост и да започне 

своето изкупление в смирение, хули своя Господ, наричайки Го несправедлив, и се отдалечава от 

Него. Все по-объркан от гняв, той среща по пътя си легион от същества, които се движат към 

земята, за да навредят на човечеството. Той се съюзил с тях и посял по пътя си суета, 

материализъм, егоизъм и високомерие. Постепенно обаче почувствал отвращение и умора от 

причиняването на толкова много зло и се спрял за миг, за да размисли: изминали са векове, много 

хора са станали негови жертви, а всички, на които е повлиял, е довел до гибел. Чувстваше се 

самотен, но в самотата си чуваше глас, който му говореше от вътрешността на същността му. Най-

накрая съвестта му успя да бъде чута. Той прецени себе си и разбра, че е много малък в сравнение с 

творението. След това в смирение, след като гордостта му бе унизена, той потърси своя Господ и в 

молитвата си Му говори, искайки прошка за прегрешенията си, а гласът на Отца му каза: 

"Прощавам ти, но иди да потърсиш онзи гладен, когото осъди в синагогата." 

Когато бил готов да изпълни тази мисия, той вдигнал поглед и осъзнал, че онзи, когото виждал 

нещастен в света, бил облечен в ослепително бяла дреха и се посветил в служба на своя Господ, 

като осветявал пътя на изгубените души. Тогава той, който се беше възгордял, но сега се покая, 

каза на своя (духовен) брат: "Помогни ми да изпълня духовното си изкупление!" Другият, изпълнен 

със състрадание и любов, без да изпитва отвращение към нечистотиите, които този човек носеше в 

душата си, му помогна да се пречисти. (Край на притчата). 

17 С помощта на тази притча ви улеснявам да разберете какво може да срещнете отвъд 

човешкия си живот, за да можете да се досетите за изпитанията, които могат да сполетят всички 

онези, които не подготвят входа си в духовната долина с делата си на любов. 

18 Ще ви накарам да разберете, че от духа на всички онези, които водят духовен, здравословен 

и праведен живот без фанатизъм, ще излязат добри примери като блестящи светлини, които ще 

осветят както пътя на въплътения дух, така и пътя на Онзи, който живее в невидимото. 
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19 Преди Христос никой не е бил в състояние да запали светлината в духовните същества, 

които са живеели в мрака на греха. 

20 Аз първи влязох в световете на объркването, за да донеса там светлина, и по този начин 

научих учениците си да правят същото със своите братя. Защото "Агнето" беше единственият, 

който разпечата печатите, пазещи Великата книга на истинския живот и истинската мъдрост. 

21 Гласът, който чувате, е гласът на Шестия печат и той не беше чут във всички народи само 

защото хората не бяха подготвени; защото те се възгордяха пред гласа на призива Ми и оставиха 

изцяло на гладните и оскъдните* да Ме чуят. 
* Това са символични термини за духовните нужди: беден - за духовно познание; гладен - за правда и 

любов; съблечен - без дрехата на добрите дела. 

22 Днес ви казвам: прощавайте и подавайте ръка, когато ви помолят. 

23 Следвайте стъпките на смирението и търпението на Илия; той има мисията да пречисти 

душите и да ги доведе при Мен. Той работи неуморно, предлагайки Ми чист, чувствителен и 

подготвен народ, който да чуе Моето Слово. Той ви доведе на планината на Новия Сион, за да 

чуете гласа Ми, и когато Ме чухте, бяхте дълбоко развълнувани. Не се съмнявайте, защото сега ви 

давам Моите напътствия чрез човешко посредничество. Винаги съм ви изненадвал и съм изпитвал 

вярата ви. Навлезли сте в нов период от време и трябва да изкачите още едно стъпало по пътя на 

развитието на духа. 

24 Блажени са онези, които жертват телесната си обвивка, за да усъвършенстват душата си; 

блажени са онези, които носят кръста си със смирение и търпение. Когато ви видя подготвени, ще 

ви поставя пред множество, за да ги водите; и ако постоянствате в добродетелта, високомерието 

няма да влезе в сърцето ви, ще се чувствате не като господари, а като слуги, и тези множества ще 

се умножат. Но горко на онези, които тълкуват неправилно Моите заповеди и водят братята си към 

пропастта, вместо да ги качат на планината на тяхното развитие. Колко много ще трябва да се 

борят, за да се защитят от враговете си, и колко често сърцата им ще бъдат разбивани в тази борба. 

Ти обаче, в своето послушание, помни, че ти предстои да покориш върха на планината, където 

всички страдания ще бъдат балансирани от Моите благословии. 

25 В скоро време на земята ще дойдат обещаните поколения, които ще постигнат голям 

напредък по пътя на духовното развитие. Те ще тълкуват словото Ми по-добре от вас и ще го 

разпространяват сред всички народи. Тези нови човешки същества, които Аз подготвям днес, ще 

разговарят с Мен от дух на дух и ще дават доказателства за своята власт сред своите съседи. 

26 Възлюбени хора, когато се подготвите, Аз ще ви дам закони и дела, които ще удивят хората. 

Просветеният ви ум ще открие в природата и в духа ви всичко велико и съвършено. Тогава ще 

имате пълно познание за способностите си и делата ви ще бъдат велики в любов и милост към 

братята ви. 

27 Бъдете добри работници в градината на своя Господ; изтръгвайте плевелите, грижете се за 

растенията и когато ги видите да цъфтят, радвайте се и Ми предлагайте труда си. Помнете, че 

когато ви давам задачата да давате живот на растенията, не трябва да причинявате болка или вреда 

на тези същества. Говоря за вашите братя, за техните чувствителни сърца, за да можете винаги да 

бдите над тях с любов, както ви научих. 

28 Разберете, че не е невъзможно да изпълните Моите закони; трябва само да се молите и да 

бъдете изпълнени с твърда воля, с любов към вашия Отец, с помощ и любов към вашите братя, 

тогава Аз ще вложа Моята сила във вас. Не искам да ставате жертва. Обичай, бъди добродетелен и 

Моето благоволение ще те споходи. 

29 Не Ме обвинявайте за грешните си пътища. Дадох ви съвестта, за да се ръководите от 

нейната светлина. Той е неумолим съдия, който винаги ви е показвал пътя на доброто и ви е 

предупреждавал, за да не изпаднете в изкушение. Заобиколил съм ви и със същества, които ви 

помагат да разберете задачата си и да придобиете добродетелта на смирението и кротостта. 

30 Вие, които се подготвяте с любов да слушате Моето учение, не искате да пропуснете нито 

един от Моите уроци, които да слушате, и в сърцата си Ме молите да ви позволя да слушате 

последните Ми думи в този момент. 
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Вие ще продължите да бъдете наследници на тази благодат, но трябва да разберете, че когато ви 

казвам: "Искайте и ще ви се даде", трябва да се издигнете в молитва, за да поискате това, което е 

добро за вашия дух, защото някои искат само за земния си живот. Но Аз ви изслушвам според 

Моята, а не според вашата воля. Какво щеше да стане с вас, ако винаги изпълнявах желанията ви? 

Колко често ви се е случвало упорито да поискате нещо, което, въпреки че сте вярвали, че е за ваше 

добро, и сте го очаквали от сутрин до вечер, не сте виждали да се сбъдва. Но след известно време 

сте разбрали, че сте грешали и че Отец е бил прав. 

Въпреки това упоритият, недоволен, изискващ получава това, което иска, за да може 

болезнените и неблагоприятни последици да го принудят смирено да признае истината. Но както на 

едните, така и на другите дадох изпитания за тяхно добро: Докато някои се учат чрез любов, други 

се учат чрез болка. 

31 Изпълва ме с радост да те видя как идваш на Моите наставления, а при твоето издигане 

усещам в духа си ласката на детето. Отец, който копнее да бъде обичан от онези, които са далеч от 

Неговото Царство, се приближи до вас, за да получи вашата целувка. Но докато човечеството не се 

остави да бъде спасено, някои ще Ме виждат да ги чакам ден след ден и век след век, а други ще 

подозират, че вися на кръста заради липсата на любов. 

32 Към тях принадлежиш, но слушайки Моето Слово, ти изпита, че вместо да те осъдя, Аз съм 

ти простил. Видях устните ти горчиви и ги подсладих със Словото Си. Видях, че сте изтощени от 

изпитанията на живота, и ви дадох Моята сила. 

33 Този, който усеща тялото си съсипано от болка, се пита дали не е злоупотребил с него, и 

разкаян, той се съветва с Мен, за да научи как да възвърне жизнеността си, която ще му позволи да 

продължи борбата. Тогава му казвам: проникни в най-съкровената същност на Моето Слово, което 

е Законът, и в неговите заповеди и принципи всеки ще намери поучението, от което се нуждае. 

34 Не си тръгвайте, докато не изядете всички плодове от тази трапеза, и ако и след това не се 

почувствате доволни, можете да отидете да търсите други храни. Но ако искате да разберете Моята 

истина, подгответе се и не се съмнявайте в Моето присъствие само защото не сте получили това, 

което сте поискали от Мен. Истина ви казвам, в уединението на Моя Дух почиват вашите блага, 

чакайки момента на вашата подготовка, за да бъдат в духа ви. 

35 Някои остават твърди по този път, а други се колебаят всеки момент, защото се вслушват в 

думите на своите братя, които ги изкушават да изоставят това учение. 

36 Учителят ви казва: Останете за още няколко "зари", в които ще получите Моето учение, и 

обърнете внимание на това, което чувате от Мен, за да можете поне да вземете светлина със себе си 

в духа си, защото все още сте слепи. Знам, че трябва да се върнете при Мен и че ще бъдете 

апостоли на това дело. 

37 Всеки, който Ме е чул веднъж, носи любовна рана в сърцето си, която никога няма да се 

затвори. 

38 Колко от онези, които са намерили мир тук, без да го осъзнават, ще трябва да го загубят 

(отново), за да се върнат при Мен; защото ще се убедят, че мирът не може да се купи с материални 

блага, тъй като е съкровище, което идва от Бога. 

39 Мирът е избягал от хората и за да го намерят, те ще трябва да се издигнат до Мен. Днес 

могъщите са изгубили властта си, царете треперят пред непокорните си поданици, господарите са 

станали слуги. 

Онези, които са смятали, че са свободни, са обвързани от Моето правосъдие, а учените са в 

недоумение. 

40 Знайте, че с всички човешки съкровища и сили не може да се придобие нито един атом мир 

и че дори дарът на изцелението е напуснал лекарите, които с цялата си наука няма да могат да 

купят нито една капка от Моя балсам, докато сърцето им не се освободи от личния интерес. 

41 Възлюбени ученици, не се съмнявайте в благодатта, която ви поверих, нито се стеснявайте 

заради бедното си облекло или заради ниското положение, което заемате сред братята си. Не се 

страхувайте, защото виждате, че сте сред последните на работните си места. Не се чувствайте 

унизени, бъдете доволни и достойни, мислейки, че макар физически да сте под командването на 

братята си, духът ви е над тях. В този свят бихте могли дори да станете роби, но духът ви е 
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освободен от Моята Светлина, за да живее в Безкрайния и Вечния свят. Духът, който е истински 

Мой служител, познава мира и истинската свобода. 

42 Трябва да изпълните задачата си сред хората. Ще ви напътствам да донесете светлина на 

братята си и не бива да се чувствате неспособни да изпълните съдбата си, защото не съм възложил 

на никого мисия, която да не може да бъде изпълнена. Достатъчно ми е да се молиш искрено и да 

си винаги подготвен. 

43 С молитвата човек придобива мъдрост, тя е ключът, който отваря божествените тайни, и е 

езикът, на който Духът на Сина говори със Своя Господ. 

44 Колко много чудеса и колко много милост ще можете да разпространите по пътя си, ако се 

подготвите, както ви научих. Няма да се нуждаете от научни или философски книги, за да 

притежавате знания или да преподавате. Достатъчно е да изучавате и разбирате ученията, които ви 

дадох в "Трите времена". 

45 Ако сте бедни, никога няма да станете разбойници. 

Борете се като всички за земния хляб, но не се трудете повече от необходимото, не жертвайте 

тялото си в усилието да придобиете и натрупате земни блага. Разпределете времето си така, че да 

можете да отделяте по няколко минути за развитието на духа си. 

46 Ако не одобрявам неограничената материализация на човека, не ви съветвам да се стремите 

единствено към духовното. Докато сте в света и притежавате материално тяло, трябва да 

хармонизирате нуждите на тялото с тези на духа, доколкото ви позволява развитието в живота ви. 

Дайте на Бога това, което е Божие, и на света това, което е на света. 

47 Облечете тялото си и го защитете от суровите атмосферни условия, но облечете духа си със 

светлина. Осигурете хляб за тялото си и както се грижите той да бъде с добър вкус и да съдържа 

веществата, които ви поддържат, така осигурете храна за духа си, която да носи истински живот. 

48 Когато "плътта" надделява, духът страда; когато духът надделява, материята страда. Но 

истина ви казвам, че това е така, защото между двата компонента няма хармония. Това е налице, 

когато двете формират едно "тяло" и една воля. 

Не се задоволявайте с мнението, че като се молите, сте изпълнили мисията си. Искам от вас 

само пет минути молитва, за да можете да прекарате останалото време в борба за материалния 

живот и в него да изпълнявате задълженията на духа си, като с добрите си дела посявате семената 

на любовта и милосърдието сред братята си. Моето Слово ви подготвя; не бих могъл да ви изпратя 

като слаби, за да възкресите падналите, нито бих ви изпратил като болни, за да утешите 

страдащите. 

49 Ученици, какво Ме питате за онези, които ви поставят камъни на пътя, за да ви повалят? - 

Искате прошка за тях. Аз благославям дори онези, които ви причиняват страдания заради Моето 

дело. 

50 Живейте в мир в домовете си, превърнете ги в светилище, така че когато в тях влязат 

невидимите същества, лутащи се объркани в Духовната долина, да намерят във вашето същество 

светлината и мира, които търсят, и да се издигнат в отвъдното. 

51 Какво ще стане с тези същества, ако видят само раздор в дома ви? Какво ще стане с тези 

нуждаещи се? 

52 Вземете факел, запалете го и не позволявайте да угасне светлината му, която е любов към 

братята ви и вяра в милосърдието на вашия Отец; тогава Моят мир ще бъде в домовете ви. 

Подготви сърцето си за това, пречисти душата си чрез покаяние и обновление, за да можеш да 

приемеш смисъла на Моето Слово и да бъдеш укрепен от него. Аз се установявам сред вас и 

проповядвам Моето учение в Словото Си, за да почувствате Моето присъствие и да свидетелствате 

за Мен. Давам ти още една възможност да чуеш Моето учение, защото искам да изпълниш Моите 

заповеди, да вървиш по правилния път, докато намериш обетованата земя, безопасна земя, където 

да си починеш от своето странстване и да получиш високата награда, предложена от твоя Отец. 

53 Необходимо е да разбирате Словото Ми, за да не го изхвърлите, както прави горделивото 

дете, когато презира хляба, който му се предлага. Това Слово иска да ви спаси, иска да ви отвърне 

от фалшивите ви обичаи, от фанатизма и объркването, в които са ви потопили религиите. Ако не 

разбирате Моето Слово или ако не искате да го слушате и изучавате, вие Ме отхвърляте и няма да 
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разпознаете крайната цел на Моето проявление в Третата епоха. Ще настъпи посочената дата за 

прекратяването му и тогава ще почувствате празнота в сърцата си и, осъзнавайки, че това е милост, 

която не сте оценили, ще Ме извикате. Но Моето Слово вече няма да се чува чрез 

посредничеството на човешкия ум. 

Тогава върху теб ще падне бремето на неразбирането ти и няма да имаш покой. Ще изпиете ли тази 

горчива чаша? - Ще те гледам с болка и ще чакам деня на твоето завръщане. Позволете на духа си 

да се освободи и да дойде при Мен. Одухотворявайте се, за да можете да вървите по пътя на 

издигането и напредването към истинския живот. 

54 Бъди справедлив във всичките си действия и когато изобличаваш братята си, не бъди нито 

съдия, нито палач. Не вземайте камшика, за да наказвате ближния си. 

55 Във втория път, когато Исус влезе в Йерусалим, Той откри, че Храмът, мястото, посветено 

на молитвата и поклонението на Бога, е превърнат в пазар, и Учителят, изпълнен с ревност, 

изхвърли онези, които го оскверняваха по този начин, като им каза: "Домът на Отца Ми не е място 

за търговия." Те бяха по-малко виновни от онези, които бяха определени да ръководят умовете на 

хората в изпълнението на Божия закон. Свещениците бяха превърнали храма в място, където 

властваха стремежът към чест и разкош, и това управление беше унищожено. 

56 Днес не използвах бич, за да накажа онези, които оскверниха закона Ми. Аз обаче позволих 

последствията от собствените им прегрешения да се почувстват в хората, за да знаят как да 

тълкуват значението им и да разберат, че Моят закон е непоклатим и неизменен. Аз показах на 

човека пътя, правия път, и ако той се отклони от него, се излага на трудностите на справедливия 

закон, защото в него се проявява Моята любов. 

57 Показвайте на децата си пътя с усърдие, учете ги да спазват законите на духа и материята, а 

ако ги нарушават, ги изобличавайте, защото вие като родители Ме представлявате на земята. 

Спомнете си тогава Исус, който, изпълнен със свещен гняв, даде на търговците в Йерусалим урок 

за всички времена, защитавайки каузата на Бога и неизменните закони. 

58 Хората Ме молят за спокойно съществуване, защото в него те имат дара на мира, който 

получават чрез изпълнение на задълженията си. Но аз ви питам: Абсолютно необходимо ли е, за да 

има мир, първо да се изпита война? Вижте как доброто семе е унищожено от нечестието! Едни 

народи унищожават други; тези, които са силни днес, утре са унищожени. И все пак народът на 

Израел се застъпва за човечеството в тези моменти, като Ми казва: "Учителю, молих се, а Ти не ми 

даде това, което поисках." Знаете ли, хора, колко страдания сте облекчили и колко надежда е 

вдъхнала вашата молитва на тези същества? Не Аз определям мира в света, а човекът, когато 

обърне сърцето си към любовта и смирението. 

59 Колко голямо е невежеството, което човечеството носи пред Мен! Нито учените, нито 

невежите изпълняват Моите закони и макар че съм сред тях като Учител, те не слушат Моите 

поучения. Ако престъпленията ви носят смърт, приемете Моето Слово като хляб за вечен живот. 

Живейте бодро, работейки по Моите учения, и обичайте братята си. 

60 Това учение е като нов ден, който осветява пътя на човечеството. Вие видяхте как една 

епоха изчезва като залязващо слънце и изгрява нов ден, в който ще видите могъщи светлини, които 

ще осветят хората в едно велико пробуждане. Видяхте как страстите се отприщват, как грехът дава 

горчиви и скръбни плодове, как злото нахлува в домове и народи, как несправедливостта завладява 

хората. Но аз идвам, за да спра това преливане: не за да съдя света, а за да го вкарам в правия път. 

И не ми приписвайте болката, която носите пред Мен и която сами сте си създали. Създадох ви, за 

да живеете, да трупате опит и да се издигате благодарение на заслугите си. - И все пак Аз ви 

обичам и затова вашата болка стигна до Мен и затова дойдох като Утешител и Учител, за да ви 

върна това, което сте загубили, и да ви съобщя, че Царството на мира се приближава към вас и че 

трябва да се подготвите да влезете в него. Човечеството ще се промени и тогава добротата ще се 

появи в сърцата на хората. 

61 От самото начало на времето Аз ви говоря под различни форми, за да Ме разберете, и 

особено на вас, които сте били Мои довереници, гласоподаватели и вестители, които сте носили 

посланията Ми на другите народи. Днес ви казвам да продължите задачата си търпеливо, да не се 

спирате пред недоверието и неразбирането на вашите братя. 
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Докато вие сте повярвали и сте потвърдили Моето проявление като Божествен Дух в това 

време, другите все още не са готови да приемат тази вест; но затова не ги подвеждайте и не се 

отчайвайте: това, което вие не можете да извършите, Аз ще го извърша, ще представя Моето дело 

на света и ще изпълня обещанието Си. 

62 Аз избрах този народ и съм доволен, че от него излизат Моите работници, за да разпръснат 

семето. Подготвям ви да бъдете господари, но не и съдници на братята си. Не забравяйте, че ви 

оставих сред братята ви като слуги, а не като господари. Когато тази дума стане известна и бъде 

потърсена от братята ти, ще им я кажа: 

63 Ела при Мен, пътнико, Аз имам водата, която утолява жаждата, която разяжда духа ти. 

Виждам ви бедни духом и материално, но искам да ви дам повече от това, за което Ме молите. 

Предлагам ви царство на мира - същото, което предложих на първите създания, които изпратих на 

този свят. Това не е изворна вода или мимолетен мир, който трае само миг, а вечната благодат и 

мир, истината и светлината. 

64 За всички донасям прошка и облекчение, както за тези, които Ме обичат, така и за 

безразличните. Не проклинам онзи, който Ме е наранил, а го благославям, защото знам, че един 

ден ще Ме обикне. 

65 Не бива да се стремите към земни удоволствия; това, което е днес, утре вече няма да 

съществува. Търсете и работете за вечния живот, този живот, от който никой не се връща назад, 

защото той е най-висшата истина. Стигнете до него по пътя на Моите наставления, стигнете до 

него, като изпълнявате Моята заповед, която съм ви дал във всички времена: "Обичайте се един 

друг". 

66 Как се радва вашият Отец, когато е в общение със Своите деца. След това време, в което ви 

дадох Словото Си с посредничеството на човек, ще се научите да Ме търсите в Безкрайността и 

общуването ви с Мен ще бъде по-чисто и постоянно, ще бъде диалог на дух с дух. 

67 Каква радост виждам в Моите деца, защото са Ме чули отново, как Ме разпознават и Ме 

следват! Повтарям отново, деца Мои: "Обичайте се един друг", както винаги съм ви учил. 

68 Аз ви призовах, за да ви направя велики по дух, а не господари на света. 

69 Когато се унижаваш заради Мен, Аз ще те възхваля; когато понасяш страдания, Аз ще те 

утеша. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 42  
1 Отстранявам от пътя ви препятствията, които биха могли да попречат на работата ви в 

Моите полета; защото вие сте избрани да изпълните тази мисия, вие ще оповестите на човечеството 

истината за Моето учение. - Бъдете силни! Защото видях, че ви липсва вяра, че се оставяте да 

бъдете победени от отчаяние и не се изправяте от паденията си с решителност. Отново се 

съмнявате, както през Втората епоха, и за да повярвате, Ми искате материални доказателства, 

които може и да не ви дам. Не приличайте на книжниците и свещениците, които с Писанията в 

ръце мислеха, че Моето идване сред хората по онова време ще се осъществи в съвсем определена 

форма, а когато видяха, че изпълнението на Моята мисия е в различна форма на проявление от 

тази, която очакваха, се усъмниха. Защото чудесата, за които настояваха, не им бяха дадени, 

защото пътят вече беше очертан от Мен и всичко беше изпълнено така, както беше написано от 

вечността. 

2 Съмнявате се, защото сърцето ви не е подготвено. Вие не познавахте Моите пророчества, а 

малцина са вникнали и разбрали Моите откровения в цялата им истинност. Но въпреки че сърцето 

ти беше невежо, Духът знаеше, че трябва да дойда отново при теб, и днес Моето Слово те оформя 

като фино длето и ти доказва истинността на Моите проявления. Истина ви казвам, не бива да 

подлагате баща си на изпитания. Молете се и се потопете в дълбоко съзерцание. Сега е време да се 

върнете при Мен, да се приближите до своя Създател и да се съедините с Него. 

3 Помнете, че ако сте плакали на земята, не Аз съм ви причинил това страдание. Не съм се 

радвал на изкуплението ви, нито съм бил безразличен към болката ви; само съм искал да формирам 

и издигна духа ви. Винаги съм те обичал и винаги съм ти прощавал. 

4 Вникнете в смисъла на Моето слово и открийте всичко, което искам да ви изразя чрез 

тромавите устни на гласоподавателите. Но не се стремете да Ме чуете само с тяхно 

посредничество: Научих ви на съвършена молитва, за да можете да постигнете единение между 

духовете с вашия Отец, чрез което да можете да Ми говорите на езика, който съответства на Духа, 

и да получавате Моите мъдри и любящи отговори. 

5 Защо пренебрегваш Моята работа по одухотворяването и игнорираш гласа на съвестта, 

който ти говори отвътре? Защо вярвате само на човешки думи и съждения и позволявате на духа, 

който живее в своето време*, да изсъхне като цветя под палещото слънце, когато им липсва 

напояване? 
* В епохата на разцвета на Светия Дух Божият Дух идва да царува в човека. 

6 Децата ще се свържат с Мен, ще получат посланията Ми и ще ви изненадат с напредъка си. 

Те ще ви наставляват в Моето учение за любовта и техните убеждения ще бъдат твърди. Но не се 

чувствайте унизени заради това! - Когато видите, че в лоното на вашия дом те дават доказателства 

за духовност, насочете стъпките им. Нека да се радват и да са във възторг от съзерцанието на 

високите области, където живеят праведните; и по време на Грабването ще почувстват, че са близо 

до Мен, и ще забравят болките си. 

7 Не виждате ли търпението, а също и скръбта на вашия Отец пред (само) бавното 

пробуждане на Неговите деца? Моята бащинска любов ви води към мира, а посещенията показват 

на човечеството тесния път, който води към Мен. По този път всички вие трябва да се обедините с 

вашия Създател. 

8 Сред вас са "работниците", които обичат човечеството и се борят да му донесат светлина. 

Днес, изпълнени с вяра, те полагат при Мен плодовете на своя труд. Има "дете", което е слушало 

Моето учение, което е поело част от работата, която му принадлежи, и което днес Ми предлага 

първите плодове на своето духовно семе. Молитвата му е молба за мир за неговите човешки братя. 

Не му е достатъчно да се радва, че народът му е в мир; до него достигат оплакванията на хора, 

които не познава, но за които знае, че страдат. С развълнуван дух той се моли за братята си, а аз му 

казвам, че този мир ще настъпи, когато Посещението остави своето семе в сърцата на тези, които 

страдат днес, и когато болката пречисти душите им. 

9 Докато слушате Словото Ми, помните, че в моментите на радост, когато се издигате, за да 

бъдете много близо до Мен, много ваши братя падат на бойните полета, че много майки са виждали 
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как синът им се развежда и сърцата им се разкъсват от болка, че много деца плачат, че са 

изоставени от родителите си, и всички те се мъчат от болка. Казвам ви, че не знаете в какво време 

сте влезли, защото това е време на изкупление и тежки изпитания. 

Вие, като Мои ученици, се чувствате задължени да се молите, за да може мирът и утехата да се 

спуснат над вашите братя. Но те питам: знаеш ли как да използваш мира, който съм ти дал? 

10 Защо бащите се оплакват, когато чувстват, че семейството е тежък кръст, който носят на 

раменете си, и защо другите са болни на душата, въпреки че съм толкова близък с тях? - Защото им 

липсваше вяра и упование в Мен и не можеха да се обновят. 

11 Вие, от народа на Израел, не съгрешавайте, а спасявайте грешниците, просвещавайте 

заблудените и ако искате да запазите мира си, работете за тях, почитайте родителите си, считайте 

всички себе си за братя. Обичайте се един друг! 

12 Винаги, когато се приближавате до Мен, усещате Моята любов, която укрепва духа и тялото 

ви. Също така знаеш, че когато си тръгнеш, от теб си отива мирът и духът ти се наскърбява. 

Съвестта ви винаги ви подсказва с цялата си истинност дали вървите по пътя на закона, или сте се 

отклонили от него. Аз съм законът и винаги ви насърчавам да го изпълнявате. 

13 Ако настояваш да се наслаждаваш на забранените удоволствия, ти позволявам да осъзнаеш 

и разбереш чрез собствения си опит, че тази чаша винаги ти причинява болка. След едно падане 

осъзнаваш грешката си и се връщаш при Мен с молбата тази болка да ти послужи за изкупление. 

14 Учете се, за да подготвите сърцата, които копнеят да познаят Словото Ми, и за да говорите 

без страх. Ако егоизмът се вкорени в сърцето ви, не можете да дадете нищо. Осъзнайте любовта и 

милосърдието, с които говоря на всички Мои деца, и давайте на братята си със същата любов. 

15 Вече наближава времето, когато ще ви изпратя по земите и народите, за да донесете Моята 

светлина. Но вие трябва да се подготвите, като изучавате и вниквате в Моите учения и 

свидетелствате за истините, които те съдържат, с делата си на любов и милосърдие към вашите 

братя. Не искам по-късно да плачете за времето, което сте пропуснали, защото не сте знаели как да 

използвате Моето учение, защото ще дойдат големи посещения. Мнозина ще се оплакват, че не са 

Ме чули и не са Ми повярвали, а някои вече ще са "духом" през 1950 г. 

16 Някои от Моите деца плачат, когато чуват Словото Ми; нека тези сълзи послужат за 

очистване на онези, които са се осквернили! 

17 Вие, които Ме слушате, изпълнявайте волята Ми, както правехте в Първата и Втората 

епоха, защото сте същите духове, които преминаха от една епоха в друга, и когато достигнете края 

на изкуплението си, ще дойдете при Мен, за да не се раждате отново в този свят. Много пъти съм 

ви казвал: ако бях дошъл в плът в този момент, за да ви дам Словото Си, както направих във 

Втория път, щях отново да бъда мъченически убит. Този урок е отминал и днес ви давам урока, 

който е подходящ за този момент. Разберете, че формата, в която се проявявам, когато общувам 

чрез умовете на хората, е още едно доказателство за Моята любов към вас. 

Тези, които Ми служат, носят тежък кръст и поради тази причина, защото Ме следват, ще 

страдат, ще бъдат осъждани и осмивани. Но Аз ще защитавам духа им и по-късно, когато изпълнят 

мисията си, ще им дам покой и мир. 

18 Днес ти Ме молиш за обвивката на тялото си, но Аз ти казвам: Поискайте по-скоро духа си, 

защото Аз ще ви дам останалото отгоре. 

19 Помислете, че сте само преходници на земята, че по време на дългия си път сте изпитали 

болка и сте се препънали в греха и че (едва) след като сте паднали, без да намерите помощна ръка, 

която да ви вдигне, сте си спомнили, че в отвъдното има любещ Баща, който е готов да ти даде 

всичко, от което се нуждаеш, и че в Него можеш да намериш изцеление от болестите си - не само 

от тези, които разболяват тялото ти, но и от тези, които мъчат душата ти и са като болезнено бреме, 

което те тежи. 

20 О, възлюбени деца! Не сте искали да повдигнете духа си, не сте искали да му дадете 

необходимото време да размисли и да изпълни задълженията си. Помислете колко много дарове 

има във вас; нищо не ви липсва, за да можете да достигнете върха на планината, където вашият 

Отец ви очаква, за да ви връчи наградата. Всички вие сте просветени и подготвени да узнаете 

откровенията на това време. Ако се одухотворите, ще можете да работите не само в този свят, но 
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ще ви позволя да се пренесете в други региони, където живеят вашите братя, и там, като добри 

работници, също ще разпръснете семената на любовта и милосърдието, които вашият Отец ви е 

поверил. 

21 Не се задоволявайте с първия урок, който сте получили. Продължавайте, търсете Моето 

Слово, разпознавайте духовното му значение, за да можете да говорите на братята си с убеденост. 

Не се страхувайте от осъждането или подигравките на хората. Каква вина могат да ти припишат, 

ако имаш искреност в сърцето си и проявяваш праведност във всичките си дела? 

22 Доставя ми удоволствие да приемам невинните и добри сърца, които ме молят за помощ, 

тези, които ме търсят като лекар на лекарите. Но с удоволствие виждам и това, че забравяте 

страданията си, за да Ми представите нуждаещите се братя, които сте преобразили с Моите 

наставления. Благославям онези, които са облекчили страданието и са споделили болката, и им 

давам сили да изпълнят Моята заповед, която ви казва: Обичайте се един друг. 

23 Виждал съм как някои от Моите деца се съмняват в Мен и не позволяват на духа си да 

развие своите дарби; и когато е било необходимо да говоря на хората за Моето учение, те са 

мълчали, без да вземат присърце, че съм казал, че ще говоря чрез всички, които са готови, а ако 

няма такива, чрез естествените сили на Моето творение. 

24 На Моите деца, които ходят по земята, без да осъзнават високото си предназначение, 

казвам: Кога възнамерявате да изпълните мисията си? Ако днес спиш, утре ще се събудиш в 

отвъдното и ще плачеш за времето, което си пропуснал. Ще Ме помолиш да ти позволя да се 

върнеш на земята, но тогава изкуплението ти ще бъде много скръбно. 

25 Когато чуете предупреждението на Учителя и когато прецените делата си в светлината на 

съвестта си, ще откриете, че семето, което съм ви дал, не се е размножило. И аз ви питам: Как ще 

обучавате новите ученици, които ще дойдат да търсят това наследство, ако не можете да 

засвидетелствате с делата си учението, което ви дадох? 

26 В първия ден на 1939 г. ви съобщих, че войната е близо; вие познахте осезаемо 

разрушенията и хаоса, в които изпаднаха много народи. Виждали сте как минават едно след друго 

военни събития и все още не сте наясно с времето, в което живеете. През следващите години ще 

видите голямо разделение между народите. 

27 Силните ще се изправят срещу силните и в тази битка те ще изгубят силата си и ще се 

преклонят. Междувременно много духове ще загубят телата си и ще навлязат в духовната долина с 

ужас и болка, че не са подготвили завръщането си при Мен. Но по пътя си те ще срещнат Илия, 

който ще им покаже пътя към изкуплението (на вината им). 

28 Днес ви съобщавам, че наближава времето, когато велики духове ще дойдат на Земята, за да 

работят за мира и висшето развитие на човечеството. Подгответе пътя за тези поколения. 

29 Блажени са онези, които са повярвали, докато са слушали словото Ми; но ви казвам още: 

Блажени са онези, които, без да са Ме чували, вярват и имат храм в сърцето си, които обичат и се 

застъпват за братята си и чиято вяра е като огнен пламък, който осветява пътя на умилостивяването 

им: защото те ще Ме видят чрез вярата си. 

30 Днес вие се поставяте при извора на благодатта, за да утолите жаждата си, и си спомняте 

думите Ми, с които ви казах: "Който пие от тази вода, никога повече няма да ожаднее". В този 

момент жаждата ви е за светлина, истина и мир. Познаваш само болката и 

лъжата и потърсете балсам, който ще излекува раните ви и ще вдъхне живот на надеждата ви: Тук 

съм и приемам сърцето ти и го утешавам. С нетърпение очаквате дните, в които ще ви дам Словото 

Си, и Ми казвате: "Татко, само в този момент духът ми намира покой, издигнат към Теб, забравям 

това, което принадлежи на света, и усещам мира на Твоя Дух, който тече през моето същество". 

31 Блажени сте вие, които сте разбрали, че това е времето на благодатта, когато Моите учения 

ви водят и ви помагат в покаянието. Ако умеете да Ме слушате и да се придържате към Моите 

закони, няма да има човешка сила, която да ви нарани, и ще се чувствате обичани и водени от 

Отец. 

32 Въпреки че преди не си Ме търсил, днес знаеш, че часът на твоето пробуждане за Моята 

истина беше предопределен и че Аз те очаквах, за да ти донеса наследството. Сега, след като сте 

получили Моите блага, вие с благодарност Ме молите да ви дам да бъдете Мои работници и Аз го 
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разрешавам, защото ви изпратих на земята с тази цел - да познавате Благата вест и да я 

разпространявате сред хората. 

Но за да достигнете до познанието и разгръщането на духовните дарби, с които сте надарени, 

първо трябва да се борите с материализирането си, с греха и слабостта си, а след това, когато 

почувствате, че сте се подготвили и пречистили чрез изкуплението си, носете любовта си към 

братята като скъпоценен камък с неоценима стойност. 

33 Вие не сте дошли на земята, за да отдадете почит на света, вашият дълг е по-висш, очаква ви 

задачата на ученици на вашия Отец. И ако сте се мъчили да разпространявате Моето учение, нозете 

ви са наранени от бодили и дрехите ви са скъсани от дългия път, елате при Мен. Не се страхувайте 

да дойдете голи, без обувки и без пътни принадлежности. Защото, когато разпределиш всичко 

между братята си, Аз ще ти върна това, което си им оставил, и ще те обсипя с благодати за любовта 

и ползите, които си им показал. 

34 Очаква ви голяма борба, в която изпълнението на задачата ви няма да умори духа ви, 

защото ще бъдете подкрепени от Добрия пастир и от духовния свят. Ако Ме обичате, ако имате 

вяра, работата ще бъде лесна за вас. Аз ще преодолея неверието на непокорните духове и те ще ви 

послушат. Други няма да познаят тази светлина в настоящото въплъщение; защото вече ви 

съобщих, че не всички, които живеят днес в материално тяло, ще познаят светлината на това 

Учение от Третата епоха. Мнозина ще трябва да отидат в духовната долина и оттам ще съзерцават 

и вярват в това Дело на Любовта. Онези, които са Ме чули, но не са разбрали Словото Ми и не са 

разпознали Волята Ми, ще работят "в духа" и така ще изпълнят мисията си. 

35 Въпреки че учението Ми е ясно разбираемо, не всички сте го вникнали и разбрали. Вие не 

сте се нахранили с този плод, който ви предложих в този момент. Казах ви, че всяко дърво се 

познава по плодовете му, а "вкусът" на Моето Слово е сладък и същността му съживява духа; но 

вие не искахте да узнаете истината за него. 

36 Вие сте били крехки лодки сред разгневено море и често сте оставяли вярата си да угасне. 

Вие не Ме усещате, макар да знаете, че съм с вас, и често съм ви казвал, че миглите ви са по-далеч 

от очите ви, отколкото Духът Ми от вашите. 

37 Събудете се, защото вълкът в овча кожа винаги дебне, за да ви измами. Когато вече сте 

решили да споделите тази божествена любов и милост с братята си, изкушението се приближава до 

вас и ви кара да промените решението си. 

38 Когато виждаш, че твоите братя, които се придържат към друга доктрина, ти посочват 

грешките и те поучават, бъди смирен, вслушвай се в думите им; защото Моето вдъхновение идва 

при всеки, който се подготвя, и ти не знаеш дали не е Моята воля да ги използвам, за да те 

поправят. От всички слоеве на обществото Аз избрах Моите ученици - тези, които просеха, за да 

им донеса хляб; но има и други, които живееха комфортно и които Аз призовах. Но без да разбират 

съкровището, което са получили, те се срамуват да принадлежат към този народ. 

39 Аз прощавам греховете ви, дори ако сте съгрешили със съзнанието, че сте извършили 

престъпление, и винаги ви показвам пътя, по който ще дойдете при Мен. Може ли детето да се яви 

пред Отец с опетнена душа и без добри дела? - Съвестта му ще му подскаже, че може да дойде при 

Мен едва след като изпълни задачата си. 

40 Разберете, че всеки изминал миг съкращава времето, в което ще ви дам Моето Слово. 

Използвайте го, за да не плачете утре за пропуснатите инструкции. 

41 Помислете за това, че трябва да изпълните мисията да донесете Благата вест на вашите 

братя, както по пътя ви е имало някой, който ви е призовал. Кой може да забрави онзи, който ви е 

говорил с Моето Слово и ви е въвел в Моето присъствие? Не бихте ли искали някой да си спомня 

за вас с любов и благодарност? 

42 Постоянствайте в доброто, нека сърцето ви се пречиства в добродетелта и ще изпитате 

разгръщането на духовните си дарби. Не се отдръпвайте, защото в противен случай ще се 

почувствате така, сякаш тези дарове ви напускат. 

43 Време е не само да поискате, но и да разберете как да поискате, за да не кажете: "Отче, 

много поисках и нищо не получих." 
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44 Не забравяй, че Аз имам да ти дам повече, отколкото можеш да поискаш от Мен, и че 

докато ти искаш от Отца да ти даде, Аз те моля да знаеш как да получаваш. 

45 Принадлежат на Моите добри ученици, на онези, които се справят със задачата си с 

истинска любов и вяра. Ако вчера сте вървели по несигурни и забранени пътища, днес трябва да 

вървите по пътя на Моя закон. Ако в миналото, в заблудата си, сте вдигали ръка, за да нараните 

ближния си, сега направете усилие същата тази ръка да се научи да гали с нежност. Ако вчера сте 

посяли семената на омразата или злобата по пътя си през живота, сега станете сеячи на семената на 

мира и братството. 

46 Истина ви казвам: който си спомни за вчерашните ви действия и ви види сега преобразени в 

Мои ученици, ще трябва да признае, че в основата на вярата ви стои истината, и няма да ви се 

налага да говорите много, за да убедите тези, които се опитвате да учите, защото делата ви ще 

бъдат най-доброто свидетелство, което ще дадете пред братята си. 

47 На майките казвам: Научете децата да правят първите си стъпки както в материалното, така 

и в духовното. Улесни им пътя, за да Ме намерят, да Ме обикнат и да се издигнат (духовно). Бъдете 

наясно, че с всяко ново поколение, което расте сред вас, духовният напредък, който то постига, ще 

бъде все по-голям. Използвайте интуицията си, за да ги напътствате, и не им давайте лоши 

примери или глухи плодове за (духовно) подхранване. 

48 Не искам тези нови поколения да се препънат или заблудят по ваша вина. Не искам да ги 

виждам да плачат заради липсата на любов сред своите. 

49 Днес, като виждам духа ти смирен, му давам новите Си заповеди. В миналото всички вие 

сте мечтали за власт, за богатство, за слава на света и за разкош. В онези дни вие викахте срещу 

Исус: "Разпни Го!" Защото Христос проповядваше смирение и ви учеше да се откажете от всичко 

излишно. Днес се задоволявате с малко спокойствие, с парче хляб и солиден покрив. Животът с 

неговите уроци ви е направил смирени и чрез него духът ви е успял да се освободи. 

50 Докато човек притежава привидния мир, който светът му дава, и вярва, че притежава 

всичко, той няма да се приближи до Мен. Но когато човечеството постигне истинско 

одухотворяване, то ще притежава всичко и неговата наслада и освежаване ще бъдат дълбоки и 

истински, точно както Отец се наслаждава и радва на всичко, което е създал. 

51 Моята бащинска любов ви гледа, народе Израилев, и съди делата ви. Божественият съд вече 

е застигнал всички същества и никой не може да го избегне. 

52 Аз исках само мир и благоденствие за Моите деца, но те търсеха болка, пречистване, 

защото Моят закон не търпи несъвършенства и затова всеки, който се е осквернил, трябва да се 

пречисти и всеки, който се е отклонил от пътя, трябва да се върне в него. Вие виждате от този 

народ вихрушката, която връхлита и унищожава народите по пътя си, а вие не се разколебавате, не 

оценявате мира, на който се радвате, и не признавате привилегиите, които съм ви дал. И като не се 

задоволявате с Моята воля, вие смятате изпитанията си за несправедливи и се обръщате срещу 

Мен. - Изчаквам да преминете през този свят, за да преценя живота ви сам. Тогава ще бъдете 

безпощадни съдници на душата си и ще виждате в Мен само Отец, който прощава, който 

благославя и обича. 

53 Уморени сте от постоянното си неподчинение и резултатът от него ви кара да плачете. 

Дълго време сте спали и събуждането ви ще бъде горчиво. Обещал съм на човечеството, че ще 

изпратя армия от сто четиридесет и четири хиляди същества, които ще бъдат разпръснати по целия 

свят, и то очаква това, знаейки, че всеки от тези войници е вестител, тълкувател на Моите заповеди. 

54 След като земята бъде поразена от полюс до полюс и всички народи, всички институции и 

всички домове бъдат осъдени до корен, и след като човечеството измие всяко петно, вие ще 

излезете екипирани в Мое име, за да донесете Моето Учение на вашите братя. 

55 Аз, Отецът, плачех над това човечество, когато виждах, че то достига най-големите висоти 

на покварата, съзнателно пренебрегвайки Моите думи и осквернявайки Моите закони. Но 

Часът на нейното размишление вече наближава и в този ден Аз ще излея върху нея всичко, което 

съм приготвил за нея, защото тя е Моята много обичана дъщеря. 

56 Тези, които вярват в Мен, ще Ме видят по-рано от тези, които се съмняват. Колко често съм 

чукал на сърцето ти, а ти не си чувал и не си усещал присъствието Ми. Искам само да ви кажа да 
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поправите пътищата си и да влезете по-силно в това време на светлина и благодат. И ако 

притежавате Моето семе, посейте го и превърнете сухите полета в плодородни, а молитвата ви - в 

плодородно напояване. 

57 Обичайте се един друг и живейте в мир в дома си. Защото видях, че от петима души, които 

съставляват едно семейство, двама са срещу трима и трима срещу двама. 

58 Ако видите, че сте разделени от съществата, които са били плът от вашата плът и след това 

са в духовната долина, не ги забравяйте, съединете се с тях чрез молитвата си и им помогнете. Ако 

усетите, че са спрели (в развитието си), насърчете ги да работят и повдигнете духа им. Не 

забравяйте колко кратък е животът ви на земята; затова използвайте способностите и силите си и 

вършете велики дела, които ще ви изкупят и ще ви донесат спасение. 

59 Аз ви давам хляба на духа, вие търсите ли материален хляб; но както жадно търсите своята 

почивка и физическо благополучие, така (също) търсете и духовен напредък. Кръстът ти не е 

тежък; ако ти показах как да изкачиш хълма на Голгота, носейки кръста на труда, страданията и 

греховете на цялото човечество, защо ти, на когото съм поверил (само) малък брой хора, да не 

можеш да го изкачиш? Но ако силите ти не издържат на тежестта, имаш Мен, който ще ти помогне, 

и Аз няма да те оставя да паднеш. 

60 Болката, от която толкова много бягате, е неизчерпаем източник на пречистване и 

обновление за душата. Самите вие често сте преживявали, че след посещението се чувствате 

облекчени, пречистени и в мир със съвестта си. 

61 Това Слово ще възстанови духа на жителите на онези народи, които днес са изтощени от 

страдания. Но ви казвам, че скоро, много скоро, те ще Ме намерят с разтворени обятия като на 

кръста, чакащ ги, за да ги прегърна с любов и да ги въведа в Моето Царство на мира. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 43  
1 Защо изпитваш страх в сърцето си, когато идвам при теб като Йехова? Ако Аз съм вашият 

Отец, Аз съм Любовта, Аз съм Този, Който ви дава насъщния хляб, Който ръководи духа ви и му 

помага да се издигне от паденията. 

2 Давам ви сила в тези моменти на изпитание, когато природните царства на творението са 

разтърсени от рева на войната. Не се страхувайте, стремете се вашата възвишеност и пламенност да 

се съживят и да ви приближат още повече до болката на вашите братя - потиснатите от 

братоубийствени войни, - за да споделите с тях чашата на горчивината и молитвата, която тихо 

отправяте, да бъде като призив за мир, единство и добра воля между хората. 

3 Синовете ти ще бъдат призовани да се вдигнат на оръжие; пусни ги, те няма да загинат. 

Дори днес ги правя носители на Моята благодат и те ще разпространяват светлината на Моето 

учение сред своите братя. 

4 Искам, въпреки всички злини, които войната е причинила, да не смятате жителите на тези 

народи за врагове, за да ги смятате утре за братя. 

5 Днес хората са се обединили, за да разпалят война. Народи се нахвърлят върху народи, 

заличават граници и смесват езици. Не любовта един към друг е довела до съюза, а омразата - до 

братоубийствена война. Но Аз, който съм Силата, ще ви докажа, че мога да ви обединя, като се 

възползвам от вашите недостатъци. Защото когато тази борба приключи, сърцата ще се пречистят 

от болката, в мислите ще се появи светлина и хората ще бъдат близо до постигането на мир. 

6 Блажени са онези, които са се борили и са работили за мира. Блажени са онези, които 

повярваха на гласа Ми, тръгнаха и разпространиха по пътищата Моята светлина и истина. 

7 Духът Ми е дълбоко развълнуван от болката на човечеството, плачът му се чува в небесата, 

но наистина ви казвам, че Моята болка като Отец ще се превърне в роса от благодат и ще слезе 

върху децата Ми. 

8 Изпразнете тази чаша на страданието с търпение и кротост, защото плачът ви ще се 

превърне в радост. 

9 Ако Отец ви попита в този момент дали сте изпълнили мисията си на земята, дали носите в 

ръцете си златния клас на труда си, дали сте се обичали един друг и дали сте си прощавали, ще 

трябва да Ми отговорите, че не сте изпълнили нищо от това. Мислите ли, че със собствените си 

заслуги сте се удостоили да слушате Моето Слово? - Не - казва ми духът ти. 

10 Народе мой, минаха векове, а ти все още спиш духовно; събуди се и осъзнай, че не си 

използвал правилно живота, на който си се наслаждавал на тази земя. 

11 Моят глас ви събуди с любов, с доброта; но не приемайте това слово като приспивна песен, 

за да се отдадете повече на сън, защото в неговата същност присъства Съдията, който съди всяко 

ваше действие. 

12 Няма да си от онези, които чакат Моето правосъдие да ги засегне, за да повярват и да се 

събудят. 

13 Още не казвайте, че Ме обичате истински; чакайте, защото когато това стане, нека не 

устните ви го възвестяват публично, а делата ви. Не се хвалете с искреността си и в същото време 

не се опитвайте да скриете срамните си петна, защото така ще подражавате на лицемерните 

фарисеи. 

14 Осъзнайте, че Аз все още идвам като Учител и като Отец, защото ако идвах само като 

Съдия, нямаше да има къде да се скриете, защото където и да отидете, Моята правда щеше да 

присъства. 

15 Когато дойдеш в Моето присъствие, ще трябва да дадеш отчет за словото, което си чул и 

което ще видиш записано в съвестта си. 

16 Не усещате ли неуморния дух на Илия, който осветява пътя ви, премахва препятствията по 

него и ви помага с жезъла на милостта си, когато се чувствате изтощени? Търсете го, призовавайте 

го в молитвата си и ще почувствате присъствието му много близо (до вас). Защото той е Пастирът 

на духовете в тази Трета епоха, който ще ви отведе право до портите на Обетованата земя, която е 

"Небесното заграждение". 
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17 Нека духът ви се изпълни с радост от съзнанието, че през три епохи сте чували гласа на 

Моята Божественост, защото отново ще бъдете Мои свидетели. Затова ви подготвям и благославям 

устните ви, за да може утре от тях да потекат думи на живот за множествата, които тепърва ще 

дойдат. 

18 Вярата ви е разпалена и оживена от чудесата, които ви дадох и които вие смятахте за 

невъзможни. Защото Аз съм пътят, добрият път, който винаги съм ви показвал. Когато вървиш по 

него, си подложен на опасности, изкушения и отклонения, но за да ти помогна, съм ти дал 

светлината на съвестта като фар, който да ти показва пътя и да те насочва в правилната посока. - 

Освен това ви дарих с духовно същество, което да ви бъде водач и закрилник през целия ви живот. 

Мислите ли, че бихте могли да се изгубите по пътя на живота, ако използвате тази благодат 

правилно? Има ли сред Моите деца някой, който да не изпитва радост в духа си, когато чуе това 

Слово? Истина ви казвам, че за Мен е радост, когато чуя духовния ви глас, когато се молите. 

19 Събуди духовната си чувствителност, за да се радваш на великолепието на Моето 

проявление, което поради липса на възвишеност минава незабелязано за твоя дух. Освежете се от 

духовното виждане на отвъдното, както понякога се удивлявате, когато съзерцавате природата, 

когато се възхищавате на нейната хармония, красота и съвършенство и откривате, че нито едно 

същество не би могло да живее без друго, а всички живеят, защото ги обединява законът на 

хармонията. - Отвъдният живот също е такъв. - Казвал съм ви: докато има духове, които са извън 

духовния път на развитие, няма да има нито съвършен мир, нито съвършена хармония; защото това 

е все едно в космоса някои звезди да излязат от орбитите си. Какво ще се случи с останалите? Няма 

ли да се загуби равновесието на цялото? 

20 Ако хората се подчиняват на заповедите на Моя закон и хармонизират материалната си 

природа с духовната, съществуването им ще бъде по-приятно, житейският път ще бъде 

безпроблемен, а работата - лесна. Нямаше да ги сполетяват болести и нямаше да остаряват 

преждевременно. 

21 Духовете са съществували преди създаването на материята. Невинно те излязоха от Мен. Но 

за да разберат от кого са родени, каква е съдбата им и кои са те самите, Аз ги накарах да чуят гласа 

Ми и им казах: "Ето, ето вашият Бог; Аз съм вашият Отец, Аз съм Духът на любовта. Но въпреки 

че сте излезли от Мен, вие трябва да развиете и разберете този дух на любов. Живейте, ходете, 

разпознавайте и оставайте постоянно в доброто, така че този глас, който чухте, да бъде завинаги 

светлината над вашия дух; това е вашата съвест, която ще ви накара да се върнете при Мен - вече 

не като току-що родени деца, а като същества, развити в добродетелта, в опита и във всички 

способности, които съм ви дал. Тогава ще Ме обичаш, ще Ме познаваш истински и ще бъдеш в 

хармония с всичко съществуващо". 

22 Има същества, които никога не са живели на земята; но ако онези, които са съгрешили и са 

изпитали голяма болка на този свят, смятат, че е несправедливо някои да обитават "долината на 

сълзите", докато други, близки до Отца, никога не са познали болката, аз ви казвам: въпреки че 

някои не са дошли на земята, в отвъдното те са помогнали на своите братя в изкуплението със 

своята любов. 

23 Днес съществата, които обитават различните "долини "*, живеят духовно разделени. Но аз 

не съм поставил дистанция между любовта на братята. Ако знаехте само колко сте близо един до 

друг! Човекът е този, който със своя материализъм е разкъсал връзките, които са го свързвали с 

всички негови братя, и колкото повече е затъвало човечеството, толкова по-голямо е било неговото 

разделение и липса на хармония. Тя не само се е отдалечила от духовното, но дори и в собствения 

си свят се е разделила на царства, на народи и нации и по този начин все повече се е уединявала в 

егоизма. * Този израз се отнася както за "долината на сълзите", т.е. земната "долина на сълзите", така и за 

"духовната долина", отвъдното с неговите различни сфери. 

24 Затова светлината на вашата вяра е угаснала и вътрешното познание за вечния живот е 

объркано. 

25 Днес, когато някой член на семейството ви се сбогува с вас, за да отиде в далечна страна, 

вие се сбогувате с него със сълзи, защото знаете, че ако замине като дете, може да се върне като 
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юноша, а ако е млад мъж, ще се върне като старец. Но винаги храниш надеждата да го видиш да се 

върне, за да го прегърнеш отново, защото знаеш, че той все още е на този свят, макар и далеч. Но 

когато любимият човек замине за другия свят и видиш, че тялото му остава твърдо и студено под 

земята, сърцето ти се чувства като прободено от меч, защото си загубил надеждата да го видиш 

отново, забравяйки, че духът оцелява след тялото и че отново ще бъдеш тясно свързан с него, 

когато двамата се намерят, докато се изкачват по пътя на развитието. 

26 Беше необходимо Бог да стане човек в лицето на Исус и да живее сред хората, за да можете 

да си спомните забравените учения. Той ви даде нови уроци и обяви, че ще ви даде нови 

откровения, когато дойде времето. 

27 Христос, Божественият Учител, трябваше да дойде, за да ви научи на истината, защото 

човечеството вече беше в процес на загуба на семето на одухотворяването, търсейки в този живот 

своето блаженство, своята вечност и своето щастие, забравяйки за онова съществуване, което го 

очакваше неумолимо. 

28 Тези, които не се радват на радости и богатства в този живот, които само проливат сълзи, го 

проклинат и го наричат несправедлив; в обърканите си размисли те наричат съдбата си 

неблагоприятна и погрешна. Но Христос ви донесе нова светлина. На мъртвите Той възвърна духа, 

когато той вече живееше в друг свят, на обладаните освободи и с всички тези явни знаци даде на 

света доказателство, че духовният живот съществува и че е истински живот. Дори и след 

разпъването Си на кръста Той се показва в духа си пред вярващи и невярващи като доказателство 

за истината, провъзгласена в Неговото Слово. 

29 Защо забравяте и смятате за мъртви онези, които са напуснали вашия свят, когато те 

чувстват, борят се и живеят? Ето защо ви казвам, че те са живите, а вие сте мъртвите. Скоро ще 

плачете за липсата си на вяра, както през Втората епоха, когато след смъртта на Исус казахте: 

"Това беше Христос, когото убихме, Той беше пратеникът на Йехова, който дойде да ни изкупи от 

греховете ни. Той беше истинският Живот, който възкреси мъртвите и който се възнесе на небето 

на третия ден." 

30 Сега, след като се върнах при вас в духа си, вие Ме виждате забулен в тайна, въпреки че ви 

се показвам в най-голяма простота; и за да намерите вяра, трябваше да материализирам 

проявлението Си и да ви дам всичко, което поискате. Тогава хората повярваха, защото Ме видяха - 

едни с духовното си лице, други с вяра, а трети - в светлината на съвестта си. 

31 Моята светлина ви осветява в този момент, за да можете да чуете гласа, който ви призовава 

от вечността. 

32 Връзките, които ви свързват с вашия Отец и с духовния свят и които бяхте прекъснали, 

свързвам наново, за да почувствате, че всички живеете в хармония, че в това няма разминаване. Но 

кога хората ще обвържат живота си с връзки на любовта? - Когато се върнат в пътя на Моя закон, 

където обитава правдата. Когато изпълняват Моята заповед, която ви казва: "Обичайте се един 

друг". 

33 Признайте, ученици, че тези, които са напуснали този свят, не са мъртви. Блажени са онези, 

които се сбогуват с тялото, което са положили в земята, и вече не го търсят, за да му разкажат за 

своите проблеми, защото то вече е престанало да съществува и не ги чува. 

34 Когато тялото умре, то е като цвете, което е откъснато и после изсъхва, но ароматът му е 

като на духа, който се освобождава и залива околността със своята същност. 

35 Тогава ви казах: "Оставете мъртвите да погребат мъртвите си". Днес ви казвам: Възкресете 

за нов живот както някои, така и други. 

36 Кажете им, че докато тялото се разлага на земята, душата се пречиства в отвъдното. 

Смъртта е покой за плътта и освобождение за духа; но никой да не се опитва да се освободи по 

своя воля, т.е. извън часа, определен от Мен. 

Не си мислете, че сте спасени, защото имате изповедник в лагера си в последния час, който да 

ви помага духовно, нито пък си мислете, че сте стигнали до Мен чрез покаянието си в този час, 

мислейки, че сте стигнали до края на еволюцията си. Научете се да обичате, да прощавате и да 

благославяте в живота си и да пречиствате душата си чрез дела на любов и милосърдие към братята 

си. 



U 43 

93 

37 Изпълнявайте закона Ми на земята като хора с добра воля и мирът ще дойде в сърцето ви. 

Когато духът ви се откъсне от този свят и навлезе в духовния свят, той ще отвори очи и ще се 

увлече в съзерцанието на онзи живот, който очаква завръщането на всички духове, за да ги изкупи 

и да ги обгърне със своята любов и светлина. 

38 За да постигнете спасение обаче, трябва да тръгнете с намерението да изпълните мисията 

си. Аз ви нося духовни богатства с неоценима стойност, защото сте наследници на Моята благодат. 

Ако вземеш кръста си с любов и търпеливо извървиш пътя си, ще бъдеш с Мен в последния ден и 

ще влезеш в истинския живот, където ще намериш утехата и мира, които толкова много си търсил. 

39 В този момент съм взел за слуги прости хора (с ниско образование), за да ви дам 

доказателство, че словото, което чувате, не идва от теософ или учен, тъй като вие сте невярващи по 

природа. Ето защо избрах пред очите ви вашите братя и сестри, вашите родители или деца, за да ги 

направя носители на Моя глас, които са удостоени с Моето духовно вдъхновение. И все пак ви 

казвам, че трябва да изучавате словото Ми в неговия духовен смисъл, защото ще дойде ден, когато 

ще се появят мъже и жени, които ще ви говорят думи на явна светлина, използвайки Моето име, и 

тогава не трябва да позволявате да бъдете изненадани от тях. 

40 Наблюдавайте и се молете. Аз съм погледът, който изследва и познава страданията, които са 

във всяко сърце. 

41 Депресирани сте и се страхувате, защото деноминациите ви сочат с пръст и упрекват 

действията ви. Не се страхувайте, изсушете сълзите си и приемете утеха: 

42 Блажени са онези, които в скръбта си мълчаливо търсят контакт с Мен, защото Аз ще ги 

укрепя. Те не са изоставени от Мен, а по-скоро Аз ги потърсих, за да ги даря с божествена 

благодат. Илия ви води в Третата епоха и доколкото напредвате по пътя, ще се чувствате по-близо 

до Мен. 

43 Чуйте притчата Ми за този ден: 

44 На една от пътеките имаше старец с прост и достолепен вид, който не носеше нито тояга, 

нито пътна чанта. По пътя той срещна трима млади туристи, чиито сърца бяха радостни, а гърлата 

им - изпълнени със сладки песни. Старецът се обърна към първия от тях и му каза: "Страннико, 

гладен съм, жаден съм и съм зле облечен; дай ми малко от това, което носиш в пътната си чанта, и 

ми дай част от дрехите си. Младежът потърси в чантата си и не намери нито хляб, нито вода, а с 

дрехите си не искаше да се раздели. "Иди при брат ми - каза му той, - той ще може да ти даде това, 

от което се нуждаеш; аз нямам какво да ти предложа." 

45 Старецът се обърна към втория и го попита по същия начин. Той търси в пътната си чанта, 

но в нея няма нито храна, нито вода, за да утоли жаждата си. "Обърни се към третия", казва му той, 

"той ще ти даде това, което аз не можах да ти дам". Третият иска същото и отговорът му е същият: 

"Нямам какво да ти дам". Тогава старецът се уплаши, жаждата и гладът го изтощиха, но като видя, 

че пътните чанти на младежите са празни, им каза: "Как ще продължите по този път, който аз 

изминах, като не знаете какво ви очаква? Пътят е дълъг и покрит с бодили и тръни. Полетата са 

безплодни, няма дървета, които да правят сянка; няма плодове, слънцето пече жарко и няма нито 

реки, нито извори, които да разхлаждат пътника." 

46 Скитниците изслушаха стареца и казаха: "Няма значение, ще продължим, млади сме и 

силни, чувстваме се пълни с енергия и способни да приемем превратностите на живота. С 

подигравателни усмивки те искаха да си тръгнат от стареца, но той им каза: "Почакайте, съветвам 

ви първо да потърсите нещо за прехрана. Съберете в торбите си всичко, което ви е необходимо за 

пътуването, за да можете да изминете този път, без да загинете." 

След като изслушаха стареца, те му отговориха: "Ако си изтощен, гол и гладен, това е, защото 

си стар, усилията са те уморили. Виждали сте много зори и косата ви е побеляла като сняг - затова 

сте обезсърчени. Ние сме млади и не се страхуваме от живота." 

47 Тогава старецът им отговори: "Някога и аз бях млад и силен, и аз пеех по пътеките, и аз 

имах енергия в тялото си, но времето ме научи и ми даде опит. Ще ти покажа през какво трябва да 

минеш." И като ги заведе на върха на една планина, им показа света. 

Оттук те видяха бурите, които се надигаха отдясно и отляво, връхлитаха народите и 

причиняваха разрушения в тях. Водите на морето заляха земите и хората загинаха под напора на 
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стихията. Младежите попитаха стареца: "Какво общо имаме с тези събития?" А старецът им 

отговори: "Това, което виждате сега и което ви тревожи, ще преживеете, когато тръгнете по тези 

пътища." - Но онези се съмняваха. 

Той отново им каза: "Вижте!" и посочи на изток. Там те видяха как народите се бият помежду 

си в жестока война. Видяха как майките и синовете плачат и как последните губят живота си на 

бойното поле и призовават близките си в последния час. Виждаха опечалени жени, които оплакваха 

загубата на съпруг или син, виждаха гладуващи и голи деца. 

По-късно пред очите им един светъл дух разстлал като сняг мантията си над опустошената земя 

и от него се издигнал сърцераздирателен плач, а там, където се появил този дух, животът на хората 

бил прекъснат като растежа на нивата, когато е време да се прибере реколтата. И младежите 

попитаха: "Какво означава всичко това?" - "Показвам ти бъдещите времена - отвърна старецът, - 

времена, които ще преживееш". 

48 Накрая старецът ги задържа, за да погледнат назад, и те видяха как природните сили се 

отприщват: огън поглъщаше гори и градове, чума обгръщаше хората като мъгла, вулкани 

изригваха огън и погребваха под пепелта си цели земи. Той им показа морето, на което се случиха 

големи катастрофи: докато някои морета пресъхнаха, други промениха положението си. Накрая те 

виждат четирима ангели с тръби да се появяват на небесната твърд и да възвестяват завършека на 

вековете. 

49 Младите мъже бяха ужасени. Тогава старецът им каза: "Вижте, сега ви показах събитията, 

които трябва да настъпят и които трябва да изтърпите. 

50 С обезобразени лица тези млади мъже призовават природата - но тя не ги чува. Но в мига, 

когато сърцата им плачеха от страх и без утеха, гласът на стареца им проговори с бащинска 

доброта: "Не се отчайвайте, коленичете и се помолете на Всемогъщия - Той мълчаливо протегна 

ръка и всичко беше тишина, спокойствие и мир. Видението изчезна. Те видяха светлината на новия 

ден и като разбраха, че старецът е предсказал тези събития, се хвърлиха на земята и казаха: "Нека 

се помолим на Всемогъщия Отец да подготви пътя ни и да ходим в Неговата светлина до края на 

живота си." (Край на притчата) 

51 Хора, замислете се дълбоко и отворете очите си за светлината. Вие сте тримата 

пътешественици, които призовах и поучавах през вековете, за да бъдете изпълнени с Моята 

мъдрост и да запалите вярата си; за да се подготвите за пътуването на живота, да достигнете целта 

и да влезете в духовния живот, където ще намерите Моя мир. 

52 В миналото ти не беше убеден от Моето слово и когато Учителят се отдалечи от теб, духът 

ти не намери покой. Аз ви казах: Блажени са онези, които вярват. Блажени хората на вярата, 

защото те ще имат вечен живот. 

53 Казвам ти, опустошеният от това време: гладен съм и жаден за твоята любов. Деца мои, вие 

не сте могли да общувате с вашия Бог поради липса на духовност. Ти отхвърли добродетелите, с 

които те обсипах, и изгуби съкровището си. 

54 Сега ви казвам: Приемете Моето учение, което ви давам по време на шестото време на 

откровение. Не търсете светлина за духа си в книгите на света, защото няма да я намерите там. Не 

търсете в тях отговори на въпросите си или решение на проблемите си. Молете се, свържете се с 

Мен, Аз ще чуя молбите ви. 

55 Още преди да поднесете сърдечната си болка пред Мен, Божествената Майка се застъпва за 

вас и ви благославя и ви моли на свой ред да се застъпвате и да се молите за онези, които страдат. 

Тя моли човечеството да се въздържа от стремеж към власт и войни и да спре да пролива невинна 

кръв. Нейният любящ Дух ви закриля и смирено чака да се изпълни Моята воля. 

56 Вие също я благославяте и обожавате, знаейки, че тя е ваш неразделен спътник в мирните 

дни и в дните на посещението. 

57 Кръвта Ми беше пролята, за да се възцарят мир и справедливост сред хората, но не бях 

разбран правилно. Ако бяхте използвали този урок, щяхте да достигнете по-високо ниво на 

развитие и светлината, която разпространявам през вековете, щеше да озари напълно духа ви. 
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58 Не сте Ме взели за пример: Аз те учих на смирение, а ти си надменен. Дадох ви тайната на 

мира и здравето, а вие живеете във война и боледувате. Аз ви учех да утешавате страдащите, а вие 

не усещате болката на братята си и сте коравосърдечни. 

59 човечество, колко много сте отричали Моето съществуване и вашите духовни дарби! 

Истина ви казвам: вие не вървите по твърда скала, а по рохкав пясък, и този път няма да ви доведе 

до целта, за която сте създадени. 

60 Четете и се учете от великата "Книга на истинския живот", която ви дадох, и ако следвате 

учението й, бъдете сигурни, че ще стигнете до Мен по този начин. Но помнете, че ако не го 

направите, ще се отдалечите от Мен и изкуплението ви ще бъде много голямо. 

61 Мъже и жени, които се скитат без утеха, защо не се укрепвате в Мен? Не Ме наричай 

несправедлив Отец, когато плачеш и страдаш в изгнанието си. Преди да дойдете на земята, ви 

съобщих, че този свят е долина на сълзите, че той не е долина на мира и наградата. Земята не е 

вашият вечен дом. "Блажени плачещите, защото те ще се утешат." 

Моят мир да бъде с вас! 



U  44 

96 

Инструкция 44  
1 С любов приемам блудния син, който е отсъствал дълго време и който идва днес, за да 

търси мир и утеха за сърцето си. Някои от Моите деца се приближават към Мен в търсене на 

своето наследство, други са все още далеч, но във всички тях духът е внимателен и се надява, че 

Моят глас ще му каже: Тук съм. 

2 Те не са забравили Моите думи от Втората епоха и въпреки че плътта им е слаба, духът им е 

силен; той вярва и се доверява на Моето обещание да се завърна като Дух Утешител. 

3 Вие, които Ме слушате днес, спомнете си за тъмнината, която сте преминали, за 

превратностите на пътя, който сте изминали, за да стигнете до Мен. Намираш се на брега на реката, 

под сянката на едно дърво, и чуваш гласа, който си чакал дълго време. Но въпреки цялата светлина, 

която притежавате, все още не сте достигнали върха на планината, нито пък сте на върха на 

съвършенството. Вие само дойдохте пред вашия Учител, който идва в духа, и когато Ме чухте, 

станахте ученици, а след това и последователи на Моето ново учение. Когато се учите от Мен, ще 

станете силни и макар да сте бедни на земята, ще притежавате богатството на духа. 

4 новината за Моето Слово за кратко време ще премине границите на твоя народ, учените и 

тези, които изучават свещените Писания, ще се подготвят да отрекат Моето проявление; но Аз ще 

дам знамения и ще извърша чудеса чрез Моите избраници и по този начин ще предизвикам голямо 

вълнение сред хората. 

По всички народи са разпръснати хора с висок дух, пророци на Моята Троично-Мариинска 

духовна доктрина, на които съм дал меч на светлината, за да се борят с всяка фалшива теория и 

доктрина на вярата, така че да устоят само онези, които имат за основа любовта и истината. 

5 Във всички времена съм изпращал на земята добродетелни духове, за да ви учат и да ви 

показват с делата си как трябва да живеете, за да Ме достигнете. Съветници, служители на Моя 

закон, законодатели и водачи: те ви показаха вашите задължения, казаха ви, че задачата ви не се 

ограничава само до любовта към семейството ви, но че отвъд тези граници трябва да обичате и да 

помагате на ближните си. Те също така ви научиха, че след тези изпитания ви очаква духовният 

живот, където ще пожънете плодовете на земната си сеитба. 

6 Аз оборудвах духове и ги направих хора, след като ги дарих с мъдрост и сила; и когато 

телата им се развиха и те напълно владееха способностите си, духовете им се оказаха силни и 

велики. Това са учените, пасторите и управниците, но малцина са тези, които са изпълнили 

мисията си, развили са дарбите си и са работили с твърда вяра. Повечето от тях са станали суетни 

или са използвали зле способностите си, не са подхранвали духа на хората, не са разбирали как да 

ръководят, нито как да облекчат болката на братята си. 

7 Ето защо, когато видях, че Моето стадо е изгубено и няма водач на земята през това време, 

дойдох като Добрия Пастир, за да ви дам Моето чисто и неподправено учение. Дадох ви заповедите 

на Моето Учение, за да живеете в мир, да изпълнявате Моя Закон и да се издигате по пътя на 

духовното си развитие, следвайки примера, който ви дадох с Моите дела на любов. 

8 Къде са последователите на Моите скромни апостоли, които станаха жертва на човешката 

злоба? Какви са ползите, които науката е показала на човечеството? - Има много хора, които 

твърдят, че са мъдри, но не обичат и не учат на любов. Мъдрост означава светлина, а светлината е 

любов и разбиране на божествените и човешките закони. 

9 Във Втората епоха станах човек от любов към човечеството. Това тяло беше дело на Моя 

Дух и колко много учени са обсъждали тази тайна, която принадлежи на Моите най-съкровени 

съвети! Истина ви казвам, че божествените дела не могат да бъдат оценени от човешката наука. 

10 Духът, който оживи Исус, беше Моят собствен, вашият Бог, който стана човек, за да живее 

сред вас и да бъде гледан, защото това беше необходимо. Чувствах всички човешки страдания като 

човешко същество. Учените, които бяха изследвали природата на човека, дойдоха при Мен и 

откриха, че не разбират нищо от Моето учение. Големи и малки, добродетелни и грешни, невинни 

и виновни получиха същността на Моето Слово и Аз почетох всички тях с присъствието Си. Но 

въпреки че мнозина бяха призовани, само малцина бяха избрани, а още по-малко останаха с Мен. 
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11 Аз защитавах грешниците. Не си ли спомняш за прелюбодейката? Когато я доведоха при 

Мен, преследвана и осъждана от тълпата, фарисеите дойдоха и Ме попитаха: "Какво да правим с 

нея?" - Свещениците очакваха да кажа: "Нека се въздаде справедливост", а аз им отговорих: "Как 

така проповядваш любов, а позволяваш този грешник да бъде наказан?" И ако бях казал: "Пуснете 

я на свобода", те щяха да ми отговорят: "В законите на Мойсей, които - според думите ви - вие 

потвърждавате, има разпоредба, която гласи: "Всяка жена, хваната в прелюбодейство, да бъде 

убита с камъни". 

Като знаех намерението им, не отговорих на думите им, поклоних се и написах в земния прах 

греховете на онези, които ги осъдиха. И пак Ме попитаха какво да правят с тази жена, а Аз им 

отговорих: "Нека пръв хвърли камък този, който е свободен от грях". Тогава те осъзнаха 

прегрешенията си и си тръгнаха, покривайки лицата си. Никой от тях не беше чист и като 

почувстваха, че съм ги прозрял до дъното на сърцата им, те вече не обвиняваха тази жена, защото 

всички бяха съгрешили. Но жената, а заедно с нея и други, които също бяха развалили брака, се 

покаяха и не съгрешиха повече. Казвам ви, че е по-лесно да обърнеш грешника с любов, отколкото 

със строгост. 

12 Моето учение е записано в съвестта и не може да бъде изтрито, защото същността му е 

безсмъртна като духа, който притежавате. 

13 Вие, които Ме слушате сега, научете се и поучавайте онези, които живеят в други народи. 

Напомняйте им Моите думи от Втората епоха, докато до тях не достигне Моето послание за 

Третата епоха. 

14 Искам да се погрижите словото Ми да достигне до други страни, преди жителите им да се 

подготвят да говорят за новото Ми проявление, и когато се срещнете, да не се преценявате 

погрешно, а да свидетелствате и те да потвърждават думите и делата Ми, в изпълнение на Моята 

заповед, която ви казва: "Обичайте се един друг". 

15 "Привлякох" ви към Моите учения, за да ви науча и да ви освободя от греха. Макар че 

прегрешенията ви са големи, Моята прошка е по-голяма. Живейте, трупайте опит, познавайте Моя 

закон по този път на изпитания и превратности и ако се ръководите от съвестта си, няма да 

нарушавате нито Моя закон, нито законите на света. Но ако допуснете грешки, ще се покаете за тях 

и ще изчистите прегрешенията си; и когато стигнете до края на пътя, няма да има нито болка, нито 

угризения - ще бъдете спокойни. 

16 В този Трети път Книгата на Учителя се отваря наново пред учениците, за да ги научи на 

уроците на истинския живот. Докато тялото ти се отдава на тишина и размисъл, духът ти се издига, 

за да се освежи в Моето Слово. То идва на Моята трапеза, за да се нахрани с единствения хляб, 

който му дава живот. 

17 За всеки, който знае как да се издигне (духовно) в тези моменти, тялото, чрез което се 

предава Моето Слово, изчезва и той го получава от божествения източник директно в духа си. 

Осъзнаваш, че от момента, в който си Ме чул за първи път, в съзнанието ти е засияла светлина. 

Светлината на Моята Мъдрост започва да осветява пътя ви, макар че трябва да ви кажа, че онези, 

които Ме чуват, но не разбират Моите наставления, все още ходят в тъмнина. Светлината на 

душата им все още е угаснала. 

18 Моята воля е да отбележа дванадесет хиляди деца от всяко племе. Но наистина ви казвам, че 

не само отбелязаните ще притежават Моята светлина; всеки, който следва Моите наставления, ще 

бъде наречен "дете на светлината". 

19 Не обявявайте, че сте Мои ученици, а докажете това с дела на милосърдие. Много хора 

обявяват публично, че принадлежат към Моите избраници. Но Аз го изпитах, като се скрих в 

сърцето на собствения му враг, на когото той, вместо да прости, отвърна с удар - удар, по-голям от 

удара по бузата на брат му, който порази Лицето Ми. В този момент Аз му говорих чрез съвестта 

му и той, който се хвалеше, че е Мой ученик, Ми каза със слабо разкаяние: "Прости ми, Учителю." 

След това, смятайки се за пречистен и достоен за Моята прошка, той продължи пътя си. 

Тогава видях, че при него дойде девойка, чието сърце и младост са като благоуханна роза. Тя му 

казва: "Идвам при теб, пълна с доверие в твоята добродетел, за да те помоля за съвет, който да ми 

бъде като щит срещу изкушенията в живота ми." Но той, забравяйки за задачата си и Моите 
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поучения, се оставя да бъде управляван от низки инстинкти и поглежда момичето с нечисти 

намерения. В този момент Аз се разкривам пред лошия ученик, като му казвам: "Това ли те 

научих?" Уловеният човек Ми отговори: "Господи, нищо не е скрито от Теб." Засрамен, той 

продължаваше ежедневната си работа, докато Моят глас го питаше неумолимо, колкото пъти се 

хвалеше, че следва Моя пример: "Ти ли си Мой апостол?" 

Тогава го оставих да страда от глад и веднага се скрих в сърцето на един богат болен човек, който, 

макар да има сандъци, пълни със злато, няма здравето да му се наслади. Когато последният 

научава, че един от Моите ученици е в съседство с него, тръгва да го види и му казва: "Знам, че 

можеш да ми върнеш здравето, и затова те потърсих. Аз съм богат, но цялото ми богатство не ми 

помогна да намеря лек за болестта си." 

Когато чува тази изповед, в сърцето на апостола нахлуват мрачни мисли и той казва на болния: 

"Ще положа ръка на главата ти и докато произнасям името на моя Господ, ще те оздравя; но за тази 

благодат ще трябва да се отплатиш щедро." Богатият пациент му отговори: "Вземи ритуалните ми 

дрехи, сандъците ми, къщата ми, вземи всичко, но мен излекувай!" И болният оздравя, защото 

вярата и болката му бяха толкова големи, че Учителят се смили над него. 

Пациентът, изпълнен с радост, предал всичко, което имал, на човека, за когото вярвал, че го е 

излекувал, а лошият апостол си казал: "Сега вече не съм беден, защото след като се борих и се 

трудих, справедливо е да получа наградата си". Но ето че в този момент в съвестта му прозвуча 

Моят неумолим глас, който отново му каза: "Това ли е Моето учение? помните ли, че когато Исус е 

бил в света, Той е искал да вземе пари за любовта си? - Този, който може да се облече в корони и да 

притежава всички съкровища, когато изцелява само с докосване и възкресява мъртвите с вика си?" 

20 В сърцето на този ученик избухна борба и той каза на Учителя си: "Защо си толкова 

непреклонен към учениците Си? Защо не ни позволяваш да притежаваме нещо в този свят?" 

Но Учителят му отговори с благ глас: "Защото в момента на избирането си ти обеща да се откажеш 

от човешките дреболии в замяна на истинско съкровище." 

21 Ученикът все пак отговаря: "Пътят е труден, работният ден е много дълъг, работим много, а 

не прибираме реколта на земята. Искаш от нас да обичаме много хората, въпреки че те не ни 

обичат. 

Когато Учителят го чул да хули така, той му казал: "Добре е, дете, постъпвай според волята си, 

постигни това, към което така жадно се стремиш." И този човек, който казваше за себе си, че е Мой 

слуга, който тръбеше, че е Мой апостол, и който не слушаше гласа на съвестта, тръгна по пътя и 

намери на него множество болни хора, които повика, за да им каже, че е притежател на целебния 

балсам, който лекува всички злини; но и им казва: "Аз съм в нужда, какво можете да ми дадете за 

това, което ви давам?" 

Бедните му казват, че нямат нищо, но че са готови да работят, преодолявайки страданията си, за 

да си набавят необходимото за плащането. - Тази сделка се струва добра на онзи човек, който 

започва да полага ръце върху болните, като същевременно получава от ръцете им възнаграждение, 

което от време на време се увеличава. Той "помазваше" болните, но те не оздравяваха, а напротив - 

ставаха още по-нещастни. Опитваше се да ги окуражи, но те се влошаваха все повече и повече. 

След това, когато апостолът вижда, че хората са изгубили доверие в него, той тайно изчезва от тях, 

взема със себе си цяло състояние пари и ги оставя в страх. 

22 Далеч от тях той се насочил към резиденцията на един богат човек, на когото казал: 

"Господине, мога да ти бъда полезен, умея да работя, искам да ме наемеш в твоята прекрасна 

резиденция. Мога да те утеша, когато си тъжен, мога да се погрижа за интересите ти, когато се 

чувстваш уморен." 

"Кой си ти?" - пита го богаташът, а апостолът му отговаря: "Аз съм притежател на закон, на 

учение, което е толкова силно и убедително, че ако твоите поданици някога се разбунтуват срещу 

теб, ще е достатъчно да им говоря, за да ги върна към послушание." 

23 Богаташът бил впечатлен от тези думи, повярвал в него и му казал: "Думите ти разкриват 

величие и ако ги изпълниш, както казваш, винаги ще вярвам, че са верни." Тогава богаташът дал на 

този човек работа и му връчил ключовете на двореца си. Последният спечелил сърцето на 

господаря си с ласкателства, но след като изгонил господаря си от сърцето си и не послушал гласа 
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на съвестта си, скоро предизвикал промяна в живота на имението: унижил дребните хора, възвисил 

онези, които му ласкаели, накарал най-добрите слуги да напуснат къщата и пропилял богатството 

на господаря си на празненства зад гърба му. 

Но дошъл ден, когато очите на господаря на това владение се отворили за действителността и той 

се убедил в лъжливостта на онзи, на когото се доверявал, когато го чул да изрича думи с голяма 

сила и мъдрост, извикал го при себе си, за да му каже възмутено: "Това ли е учението, което 

разпространяваш? Така ли доказваш силата, която твърдиш, че притежаваш?" И веднага го отвежда 

в тъмницата, за да бъде осъден по-късно на бесилото. Там, в затвора, той не разбирал как ученик на 

Божествения Учител може да бъде затворен, а още по-малко, че ще бъде осъден на смърт. Той не 

можеше да повярва, че тези изпитания са били сигналът за събуждане, който го е призовал към 

покаяние и го е върнал в правия път. Тогава той горещо се обърна към богаташа, когото беше 

измамил, и му обеща да не убеждава и мами никого повече, а богаташът, убеден в това, го пусна. 

24 Когато този човек вече бил свободен, той почувствал желание да опознае нови пътища и 

след като ги открил, се впуснал в тях. Отново пренебрегна призива на съвестта си и се отдаде на 

удоволствия както никога досега, а устните му се превърнаха в уста на богохулство. Тялото му се 

отврати, а сърцето му изпадна в най-дълбоко отвращение. Стъпка след стъпка той постепенно 

затъваше, докато не се гмурна безразборно в бездната на покварата. 

Не знаеше колко време е прекарал там, но когато се събуди, попита: "Къде съм? Къде е моето 

наследство? Говоря на Отца си, а Той не ми отговаря; болен съм и потиснат, а Той не ми идва на 

помощ; моля за утеха, за насърчение, а Той не идва в сърцето ми. Къде е тогава онова наставление 

и онзи изцеляващ балсам, които Той ми даде и с които можех да се освободя от такава голяма 

скръб? Искам да затворя раните си, но те кървят още повече. Искам да дам мир на сърцето си, но то 

се тревожи още повече. Кой съм аз? Измама ли е това, което ми даде Отец?" И той се разплака 

сърцераздирателно. 

25 Хората от всички слоеве на обществото го подминаваха и го гледаха равнодушно, никой не 

го слушаше, никой не се замисляше за него и не се спираше, никой не усещаше болката му. Тогава 

му се стори, че го обгръща дълбока тъмнина, и когато си помисли, че не може повече да понася 

толкова големи страдания, и почувства, че духът му е на път да напусне нечистото му тяло, чу един 

познат глас, който му каза: "Ето ме, слязох там, където си потънал, за да ти помогна." 

Когато този човек чу добрия глас на своя Отец, изпълнен с прошка и нежност, той вече не 

издържа на тежестта на разкаянието си и каза на своя Господ: "Не се приближавай до мен, не 

слизай в тази бездна и не влизай в тази бърлога на порока, защото тук е мрак и тиня. Не разкъсвай 

дрехата си от бодили; остави ме тук, тъй като сам съм се обрекъл на това." 

26 Синът се разплака и през сълзите си разбра колко праведен е бил баща му. Отецът не 

погледна към нечистотиите на сина си, нито към тъмнината, която го заобикаляше, нито към 

блатото, в което се намираше. Той видя само, че е Неговият много обичан Син, когото попита: 

"Защо се случи това с теб?" И Синът Му отговори: "Защото предположих, че не си толкова близо 

до мен, нито пък исках да повярвам, че гласът на съвестта ми е Твой. Не ме лекувайте, днес 

разбирам, че не заслужавам здраве. Не ми прощавай, аз не заслужавам Твоята прошка. Нека да 

страдам в тази бездна, нека да изкупя греховете си." 

Когато Отец видя, че Синът най-сетне е осъзнал размера на своите прегрешения, Той вече не му 

позволи да страда и позволи да стане светло в това същество, че тези сълзи измиха петната на 

срама и тогава Отец притисна целувка на мира върху това наведено чело; Той вдигна слабото и 

победено тяло и го притисна към Себе Си с безкрайна любов. 

27 Когато това сърце почувства нежната любов на своя Отец, то се подготви да Го следва 

завинаги и да Го обича завинаги. Тогава той видя, че светлината, която Господ беше поставил на 

челото му*, засия отново; защото даровете, които Бог е дал, Той никога не оттегля от децата Си. 

Това, което обаче спира Неговата благодат от тях, са техните прегрешения срещу Моя закон. 

Така този дух тръгва да започне наново житейския си път, но с по-голяма светлина - тази от 

болезнения му опит. Гласът на съвестта му се чуваше ясно. 
По време на поученията от време на време бяха призовавани хора, които принадлежаха към 144 000 

избрани. Господ символично поставя светлината Си на челото на човека. 
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28 Кой от тези, които ден след ден са получавали Моето учение, може да пожелае да върви по 

пътя на страданието? Осъзнай, че вече си минал по тези пътища, че духът ти вече е преминал през 

големи изпитания, благодарение на които днес можеш да Ме следваш с решителност. 

29 Изпратих те да умножиш семето си и за това те отбелязах със светлината Си на челото ти, за 

да можеш, когато си подготвен, да се разпръснеш по пътищата (на света), където хората те очакват. 

Вратите на домовете ще се отворят, за да ви посрещнат, и сърцата ще ви приемат с радост. 

30 Болните ще бъдат там с надеждата да се възстановят. 

31 Аз, Божественият Спасител, ще дойда при всички чрез Моите верни ученици. Но не както 

през Втората епоха: днес Аз ще дойда при хората - скрит в сърцето на Моите емисари - като говоря 

чрез техните уста и позволявам на Моето вдъхновение да се влее в умовете им. Така, чрез делата на 

любов и милосърдие на Моите ученици, Аз ще дойда при болните, при нуждаещите се и при тези, 

които жадуват за душевен и телесен мир. 

32 Блажени са народите, които не преграждат пътищата си и не отварят портите си за Моите 

пратеници, защото истина ви казвам: този народ ще бъде спасен. 

33 По време на тази борба някои ще бъдат призовани и избрани по-рано от други; но за всички 

ще настъпи този час и всички ще изпитат изпълнението на мисията си сред хората. Някои ще 

започнат и завършат работата си по-рано, други ще дойдат по-късно; но в крайна сметка, когато 

достигнете границите на съвършенството, няма да има нито големи, нито малки, всички ще бъдете 

равни в любовта на Отец и ще принадлежите към Неговото съвършено семейство. 

34 В началото на живота им дадох на всички едни и същи дарби*, но докато едни успяха да се 

издигнат и да станат велики чрез развитието на своите добродетели, други останаха на едно място, 

а трети се заблудиха. 
* В духовното творение 

35 Разпределил съм дарове с еднаква големина между всички Мои деца, поради което не 

трябва да съдите, че на едни е дадено повече, отколкото на други, нито че един ред е по-голям от 

друг. В съвършената Си мъдрост и справедливост, познавайки вината на всяко от Моите деца, Аз 

им дадох това, от което се нуждаеха. 

36 Давам ви тези обяснения, за да бъдете посветени, тъй като не знаете нищо за съдбата си, за 

миналото си и за бремето на изкуплението си. 

37 Ако смятате, че Моите деца, чрез които Аз се изявявам, са много надарени и дори сте 

пожелали техния дар, в тази връзка ви казвам, че това наистина е изключителна благодат, както и 

духовното задължение, което те имат към Отца, и тяхната отговорност не познава граници. 

38 Всеки да поеме кръста си с любов, но да не търси удоволствия, почести или награди, защото 

ще пожъне само болка. 

39 Помни, че те изцелих с любовта Си, че те очистих от петната и затворих раните ти. Спомни 

си, че отнех горчивината от устните ти, че те съблякох от мръсните и парцаливи дрехи, които 

носеше, за да ги заменя с други, бели като снежинки. Вие бяхте най-презираният, а сега вече не сте. 

Дойдохте без наследство, а днес знаете, че имате дарба. Вече не предизвиквайте болката, не се 

превръщайте в парии, не се връщайте към това да бъдете грешници, нито пък се смятайте за 

недосегаеми, тъй като умеете да прощавате, когато сте обидени. 

40 Колко пъти сте Ми обещавали да прощавате на братята си, независимо по какъв начин ви 

обиждат. Ти Ме помоли за сила, за да я изпълниш, и Аз ти я дадох. Но колко рядко сте изпълнявали 

обетите си. 

41 Разделям тези, които са се опитали да дадат прошка, на три групи: Първата се формира от 

онези, които, когато са получили обида, не са знаели как да се владеят и, забравяйки Моите 

наставления, са били увлечени от тъмни чувства и са си отмъщавали, като са отвръщали на удар 

след удар. Тази група е тази, която е победена от изкушението, робува на страстите си. 

42 Втората група се състои от онези, които, след като са били обидени, си спомнят Моя 

пример, затварят устните си и сдържат импулсите си, за да Ми кажат след това: "Господи, бях 

обиден, но вместо да отмъстя, простих." Но Аз, Който прониквам в сърцата, открих в този човек 

желанието да му отмъстя, като разгърна справедливостта Си върху неговия брат. 
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Тази група все още е в разгара на битката. 

43 Третата група, най-малката, се състои от онези, които приемат Исус за свой модел и които, 

когато са били обидени, се изправят пред Отца, изпълнени със състрадание към своите братя, и Ми 

казват: "Господи, прости им, защото не знаят какво правят. Те Ме обидиха, но в действителност не 

Ме обидиха, а себе си. Затова моля Твоята милост за тях и да ми дадеш да им се отплащам само с 

добро." Това е групата, която е преодоляла. 

44 Съвестта ви, която изисква и очаква от вас съвършени дела, няма да ви остави на мира, 

докато не узнаете как да проявите истинска прошка към братята си. 

45 Защо трябва да мразиш тези, които те обиждат, когато те са само етап, за да стигнеш до 

Мен? Ако простите, ще спечелите заслуги и когато сте в Небесното царство, ще признаете на 

земята онези, които са ви помогнали в духовното ви издигане. След това ще помолите Отца и те да 

намерят средства да се спасят и да дойдат при своя Господ, а вашето застъпничество ще ги накара 

да получат тази благодат. 

46 Не се опитвайте да разкриете и скритите чувства на ближния си, защото във всяко същество 

има тайна, която само Аз мога да знам. Но ако откриеш нещо, което - тъй като принадлежи само на 

твоя брат - би трябвало да е свещено за теб, не го разгласявай, не разкъсвай тази завеса, а я направи 

по-плътна. 

47 Колко често съм виждал хора, които проникват в сърцето на брат си, докато не открият 

моралната или духовната му голота, за да злорадстват и веднага да я разгласят. Нека никой от тези, 

които по този начин са осквернили доверието на ближния си, не се учудва, ако някой го разобличи 

и осмее в хода на живота му. Тогава нека не казва, че го измерва метърът на правдата, защото това 

ще бъде метърът на неправдата, с който е измервал братята си. 

48 Уважавайте другите, покривайте изложените на опасност с плащеницата на милосърдието и 

защитавайте слабите от клюките на хората. 

49 Ученици, Аз не ви забранявам да се учите на книги, които ви учат на добро, но ако не ги 

намерите, тук имате Моето наставление, което в цялата си простота и смирение съдържа повече 

мъдрост от всички книги. Затова я отпечатай в най-дълбоката част на сърцето си, вникни в нея, за 

да те води във всичките ти дела. 

50 Онези, които са идвали да плачат под сянката на това дърво през многобройните изпитания 

на живота, са намирали утехата и подкрепата на Моята любов. 

51 Блажен е онзи, който слуша словото Ми в Третата епоха, защото няма да се заблуди. В 

момента на (физическата) му смърт духът му ще бъде възкресен за вечен живот и ще върви 

безопасно по пътя, който го очаква отвъд този живот. 

52 Блажен е онзи, който търпеливо понася страданията си, защото именно в кротостта си ще 

намери сили да продължи да носи кръста си по пътя на развитието. 

53 Блажен е онзи, който понася унижението със смирение и умее да прощава на оскърбителите 

си, защото Аз ще го оправдая. Но горко на онези, които съдят действията на братята си, защото и те 

ще бъдат съдени! 

54 Блажен е онзи, който изпълнява първата заповед на Закона и Ме обича повече от всички 

създадени неща. 

55 Блажен е онзи, който Ми позволява да съдя неговата справедлива или несправедлива кауза. 

56 Моето учение ви обновява, укрепва духа ви, така че когато устните ви се отворят, за да 

повторят Моето учение, те да се затворят за богохулство или проклятие. 

57 В този момент дойдох да напоя наново семето, което посадих в сърцето ви през Втората 

епоха. 

58 Още от първите си стъпки съм търсил формата, в която да се изявя и да бъда разбираем за 

хората. Затова изпратих праведници и пророци на този свят, за да бъдат те със своите думи и дела 

вестители на Моята воля и Моите заповеди. 

59 В Първата епоха Аз сключих завет на любов с Авраам заради послушанието му към Моята 

заповед и възнаградих неговата твърдост, ревност и вярност, като благослових и умножих 

потомството му. За да изпитам послушанието и вярата му, поисках от него живота на сина му 

Исаак, когото той толкова много обичаше, и с предаването на великите духове беше готов да го 
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принесе в жертва. Но Аз го задържах, защото той вече беше доказал послушанието си в сърцето си 

и това ми беше достатъчно. 

60 Исаак бил баща на Яков, на когото било дадено да види пътя на усъвършенстването на духа, 

символизиран от стълба, която стояла на земята и се губела в безкрая, и по която се изкачвали и 

слизали духове под формата на ангели. 

61 Тези трима патриарси образуват ствола на народа на Израел, от който израстват дванадесет 

клона и безкраен брой листа, но плодът му все още не е узрял. 

62 Израилтяните получиха Закона по време на поклонническото си пътуване в подножието на 

планината Синай. Мойсей, неговият водач, получава скрижалите на Закона и (божественото) 

вдъхновение. Преминаването през пустинята е направено, за да се пречистят сърцата, да се 

одухотворят и да се запали в тях вяра в невидимия Бог. 

Когато народът стигнал до Обетованата земя и я завладял, вярата в своя Господ се запечатала 

дълбоко в съзнанието му и той започнал да се покланя на Бога с прости, но възвишени думи, които 

укрепвали сърцата му. Но ето че децата на децата не издържаха на вярата и одухотворяването и 

когато други - езически - племена въведоха своето идолопоклонство и суеверие в лоното на 

израилския народ, те го разделиха духовно и земно. Тогава се появиха пророци, които наставляваха 

народа и обявяваха Моята присъда над него заради неверието и греха му; но пророците бяха 

осмивани, а някои от тях бяха убити. 

63 Казвам ви това, защото в духовен план вие наистина сте семето на онези първи патриарси 

и "овцете" на Мойсей; но също така ви казвам, че сте сред плодовете, които ще достигнат зрялост в 

това време и ще дадат живот и подправка на човечеството. 

64 Тогава Христос поливаше дървото на живота със Своята Кръв, а днес идва да го напои 

отново със Своето божествено Слово, за да узреят плодовете на любовта и милосърдието на всички 

Негови деца. 

65 В този момент идвам да се боря с всякакъв фанатизъм и идолопоклонничество в сърцата ви, 

защото одухотворяването не позволява материализиране. Който практикува духовното Ми учение 

с фанатизъм, не изпълнява волята Ми и не тълкува правилно учението Ми. 

66 Защо хората в този век все още материализират поклонението на Моята Божественост, 

въпреки че още от Първата епоха съм забранил в Първата заповед на Моя закон да Ми се покланят 

във фигури и образи, направени от човешки ръце? 

67 По това време Моето Слово ще се бори като с двуостър меч, за да премахне от човешкото 

сърце всички грешки, така че то да може да се издигне свободно от невежеството към Моята 

Божественост и да постигне единението на духа с духа. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 45  
1 Светлината на Моя Дух слиза върху вас. Идвам, за да ви дам съкровището на мира и да ви 

облека в празничната дреха на смирението. Ако човечеството иска да разкъса дрехата ти на 

парчета, нека го направи, защото тези парчета ще послужат за покриване на голотата му. 

2 Сред тези множества има и такива, които - без да са Ме виждали - Ми вярват, обичат Ме и 

Ме следват. Блажени са те, защото ще бъдат в Обетованата земя. 

3 На този ден вие отбелязвате възкресението на вашия Учител и наистина ви казвам, че много 

от вас ще бъдат възкресени за благодатен живот чрез светлината на Моето Слово. 

4 Само като човек се родих и умрях, защото като Бог нямах начало и няма да имам край. Исус 

е роден от чистотата на любовта, която Отец изпитва към човечеството, приемайки човешка форма 

в утробата на непорочна девойка, предварително избрана от Създателя. 

5 Думите и делата на Исус са пътят, който Той е очертал за вас, пътят, който ще ви отведе в 

Небесното царство. Чрез тялото на Исус Христос е усещал всички болки и страхове на света, 

преживявал е агонията на смъртта и е бил готов да влезе духом в пещерите на мрака, където са Го 

очаквали духовните същества. Но казвам ви, че болката на Исус в най-великия час на кръстната Му 

агония не беше разбрана от никого. Имаше момент, в който Той се чувстваше сам между небето и 

земята, блъскан от развихрилите се стихии и изоставен от учениците Си. Тогава Той извика: "Боже 

Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?" - Народът Го изгони от себе си и Духът Му Го напусна. 

6 Благодарение на Моята сила Исус можеше да бъде неподатлив на физическа болка, но Аз не 

дойдох, за да ви заблуждавам относно Моята човешка природа. Болката ми беше безпрецедентна, 

смъртта ми беше истинска, а кръвта ми - истинска кръв. 

7 Докато тялото на Учителя лежеше в гроба, Божественият Дух осветяваше местата, където 

праведниците и грешниците Го очакваха, за да може Неговата милост да ги въведе в нова епоха. 

Защото Кръвта на Агнето отвори пътя на духовното развитие не само за съществата от този свят, 

но и за тези от Духовната долина. 

След като тази мисия на любовта била изпълнена от всички, тялото на Христос се сляло с 

Божествения Дух по същия начин, по който Той приел човешка форма. 

8 Тъй като тялото на Исус не е излязло от "земята "* - защо е трябвало да му плаща данък 

като на всички хора? 

Той ви беше казал: "Моето царство не е от този свят." 
* Т.е. създадени според естествените закони на земята 

9 Когато слушате Моето учение, духът ви се пробужда за нов живот, защото е ял хляба на 

вечния живот, който е Моето Слово. Укрепвайте се с Моето учение, защото наближава времето, 

когато хората ще се нахвърлят върху вас като гладни вълци, за да ви съдят, а Моята воля не е да 

оставите вярата и мира си в ръцете на вашите преследвачи. 

10 Използвайте времето, докато Моето проявление е все още с вас в тази форма, защото ако не 

запалите лампите си днес, утре ще копнеете за това време на учения и благодати и ще плачете в 

желанието си да чуете отново Моето Слово. Мнозина ще кажат: "Учителю, какво бих дал да чуя 

още веднъж едно от твоите поучения чрез тези, които толкова осъждах като несъвършени." 

11 Използвайте вярно Моите наставления - сега, когато ви ги предавам чрез тези Мои деца, 

които съм избрал и подготвил. Направих така, че от устните им да излизат думи на мъдрост и 

любов. Отдавайки се, те са се отвърнали от света и заради теб пият чашата на страданието, знаейки, 

че са инструмент на Отец за Неговото единение с теб. 

12 Дори и да бързате към тези скромни места за срещи, за да чуете Словото Ми в този момент, 

все още можете да изпратите молитвата си на мястото, където се намирате (в момента): Дали в 

тихата стая, или там, където изкарвате насъщния си хляб, по пътя, в долината или на брега на 

реката - навсякъде чувам молбите ви. 

13 Научи се да пречистваш сърцето си и да издигаш духа си към Мен, за да получиш духовно 

общение (с Мен). Не забравяй, че Ме носиш в най-съкровената част на съществото си. Издигнете се 

към Мен, така че когато настъпи последният момент на 1950 г., духът ви да не се изпълни с ужас и 
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да каже: "Учителю, Ти се отвърна от нас." Истина ви казвам: който се подготви, от този момент ще 

се свърже дух с дух с Моята Божественост. 

14 Ако бяхте използвали едно от многото учения, които ви дадох, и учението за него беше 

законът, който ръководи всички действия в живота ви, наистина ви казвам, че нямаше да е 

необходимо повече да съм сред вас, защото в това, което сте чули досега, се съдържа цялото Ми 

учение. 

15 Още веднъж ви давам Моето Слово, за да може духът ви да почувства, че е на трапезата на 

вечния живот. Освежете се като Моя апостол Йоан, когато съзерцавате откровенията на отвъдния 

свят. 

16 В това време всяко неверие сред вас ще изчезне, защото ще ви оставя като светилник на 

вярата, запален сред хората. 

17 Всеки път, когато ви се представям и когато ви предавам Словото Си, болката ви се 

отдръпва, защото духът ви усеща присъствието Ми и се освежава от Моята любов. 

18 Не само тези, които се събират на тези места за срещи, Ме слушат, но и големи легиони от 

духове присъстват на тази проява и получават Моята светлина. Сред тези множества са и онези, 

които на земята са били ваши родители, ваши спътници, ваши деца. Всички са в процес на 

изкачване по стълбата на еволюцията. 

19 Сърцето ти се изпълва с радост, когато Ме чуваш да говоря така, и усещаш, че в тези 

моменти се открива славата на Самия Отец, за да излее благодатта си върху всяко създание на 

Господа. 

20 Светлината на Моята любов, която осветява пътя на развитие на всички Мои деца, накара 

някои учени да объркат представите си, когато разбраха, че произходът на творението не е такъв, 

какъвто са си го представяли. Но Аз ще им говоря от "планинската височина" и силата на гласа Ми 

ще разтърси земята чрез стихиите и ще им покаже истината. 

21 Хора, ако искате да влезете в общение с Моята Божественост, не гледайте на тези 

гласоподаватели, чрез които Аз се изявявам, като на по-висши същества. Изучавайте и вниквайте в 

Моето Слово, тогава ще се чувствате като в Моето светилище и ще се наслаждавате на духовния 

смисъл на Моето учение. Така ще станете силни, за да свидетелствате, че това е Третата епоха и че 

в нея Аз съм се открил на хората като Светия Дух. 

22 В момента избирам сред човечеството Моите нови ученици, като казвам на мъжете: 

"Обновете се", а на жените: "Не съгрешавайте повече". Всички вие сте пречистени от Моята 

прошка, за да започнете нов живот. 

23 Вие, които сте вкусили много горчивина, сега пийте мляко и мед от тази чаша любов, която 

ви предлагам. 

24 Радвайте се, че притежавате това духовно благо. Не скърбете твърде много за прехраната на 

тялото, помнете, че ви казах: "Човек не живее само с хляб, но с всяко слово, което идва от Бога". 

25 Всички вас намерих изгубени и ви показах пътя, като казах: "Аз съм Пътят, Истината и 

Животът, следвайте Ме докрай." 

26 Не съм принуждавал никого да Ме следва и не заплашвам никого, ако не го направи. 

Разбира се, съществува законът за изкуплението, който всеки сам предизвиква, за да може душата 

му да се развива и да постигне своето пречистване и светлина. Но адът на вечния огън не 

съществува, както не съществува и наказание от Бога. Не тълкувайте погрешно това, което ви е 

било казано в миналото чрез алегории. 

27 Днес вие Ме слушате и всеки от вас разпознава своята мисия, а Илия, като неуморен 

служител на Господа, събира 144 000 нови ученици, по 12 000 деца от всяко племе на този народ, 

за да получат на челата си знака, който ги идентифицира като тринитаро-мариански духовници. 

28 Когато се почувстваш изтощен по пътя на живота, ела при Мен и си почини, докато слушаш 

това слово, защото Аз съм все още с теб. 

29 Това Слово е хлябът, който поднасям на устата ти. Нейното духовно значение е кристално 

чистата вода, която ви помага да изчистите душата си от всички петна. 
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30 Страхувате се, че бурите ще ви отклонят от този път и че на свой ред ще станете слаби пред 

страстите на плътта. Страхуваш се от думите на хората, от техните оценки, страхуваш се от света, 

който те отдалечава от Мен с многобройните си изкушения. 

31 Тъй като не сте разбрали Моето Слово, вие вярвате, че Аз изисквам от вас да се откажете от 

всичко материално, докато Аз ви уча, че трябва да дадете на духа това, което му принадлежи, и на 

материята това, което ви принадлежи. Докато сте в долината на сълзите, няма да постигнете 

съвършенство. Но трябва да се въоръжите с любовта и милосърдието, които разпространявате сред 

братята си, за да достигнете духовната долина и да пожънете плодовете на своята сеитба. 

32 Тайната, която ви разкривам, е Моят собствен Дух, който е отвъд стълбата на Яков. Не съм 

на "стълбата", защото съм съвършен. На него са само съществата, които вървят към съвършенство. 

- Кой може да почувства, че Моето учение е като тежко бреме за неговия дух? Ако сравниш 

тежестта му с тази на кръста, ще разбереш, че сега Аз съм твоят помощник*.  

* Вж. бележка 8 в допълнението 

33 Кой може да се отдалечи от Мен, след като Аз съм навсякъде? Някои се опитват да се 

отдалечат от Моето присъствие, за да посеят тайно семето, което съм им поверил, и да пожънат 

реколтата за себе си, но Аз ви давам плодородните полета. Който се опита да се отстрани, ще 

трябва да отиде в пустинята. - Кога някой е виждал семена да покълват в нагорещения пясък? Там 

те няма да присъстват на празника, на който се наслаждавате с Мен, нито ще слушат в уединението 

си трелите на птиците, които ви радваха с песните си. 

34 Този, който изпитва в сърцето си желанието да изостави кръста, не е разбрал неговата 

задача или предназначение. 

35 Колко от вас се признават за виновни и грешни пред Мен, но са от онези, които Ме обичат! 

Колко много хора твърдят, че Ме обичат, а нямат дори вяра в Мен! Те вярват, когато получават 

облаги, а когато ги сполети изпитание, се отричат от Мен! 

36 Това Трето време е покана към вашия дух, призив да имате благодатта да бъдете сред онези, 

които получават божествения плод на Трите времена. 

37 Когато човечеството беше на върха на покварата, светлината на Моя Дух слезе - превърната 

в думи, разбираеми за човека - за да го спаси. Те му показват пътя на изкуплението, помагат му да 

го изпълни и го карат да разбере наградата, която го очаква. 

38 На вас, които Ме слушате, казвам: не носете мръсен прах на сандалите си, търсете Ме, Аз 

съм вашето спасение. Аз съм лодката, която те спаси от корабокрушението, отнесе те от 

бушуващото море на греха, за да те отведе в земята на обещанието. 

39 Защо сте се сблъсквали с болка по време на житейския си път? Защо краката ти се натъртват 

от камъчетата на пътя? Защо жаждата ви измъчва като уморени скитници? Това е така, защото сте 

вървели по същия път и не сте разчистили пътя за тези, които са дошли след вас, защото не сте 

знаели, че ще трябва да минете през него отново. Но ако никога не сте утолявали жаждата на този, 

който жадува, как можете да очаквате някой да утоли вашата? 

40 Само Аз утолявам жаждата на твоя дух за любов и мир. Словото Ми е кристално чиста вода, 

която се излива сред вас. Наслаждавайте се на него, когато го пиете, поканете братята си да го 

правят и наистина ви казвам, че накрая ще изпитате единство и мир в душите. 

41 Ако във Втората епоха очите ви Ме видяха, защото дойдох като човек, то днес идвам в дух. 

Ако физическите ви очи не са Ме видели, чувствителността на духа ви със сигурност Ме е усетила, 

защото Аз правя присъствието Си осезаемо за вас. Кой от тези, които Ме слушат, не Ме е усетил в 

ускореното биене на сърцето си? Кой от вас не е треперел пред Моето слово, което е като 

проницателен поглед, достигащ със светлината си до духа ви? 

42 Говоря ви като Учител, а не като Съдия. Не Ме търсете като съдия, защото вместо да съдя, 

Аз искам да разпространявам утеха и живот сред вас. 

43 Отворих очите ви, за да разберете, че Моят закон се петни на земята, но не за да съдите 

онзи, който го нарушава. Научете Моя закон, за да не се заблуждавате, когато хората го крият от 

вас, и за да знаете как да напътствате онзи, който върви в тъмнина. 
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44 Ти не си дошъл (на света), за да унижаваш някого. Истина ви казвам: Преди да се случи 

това, по-добре ще е да не говориш за Моето дело, защото иначе смъртта ще отнеме живота ти. 

45 хора, не знаете какво съм ви приготвил. Не си мислете, че това, което сте чули до днес, е 

всичко, което имам да ви кажа; Аз все още ще ви разкривам велики учения; във вас ще се разгърнат 

много велики дарби. 

46 Моите напътствия ви помагат, за да успеете да се съедините духовно с вашия Отец, защото 

в това е вашето спасение. Отвори сърцето си, за да можеш да пазиш в него съкровището на Моето 

Слово, докато дойде моментът, в който ще трябва да го разкриеш на братята си. Защото това е 

Словото, което преобразява грешника и изцелява болния. 

47 Следата, която ви оставям в този момент, не е от кръв, а от светлина. Елате при Мен, 

ученици, и се възстановете от страданията си. С Моето Слово утолявайте глада и жаждата си за 

любов и мир, така че когато ви обсипя с духовни блага, да бъдете като девиците от Моята притча: с 

горящи лампи, бдящи в очакване на непорочния Съпруг, за да го приемете, когато почука на 

вратата ви. 

48 Който пази словото Ми в сърцето си и вярва в него, ще има мир и щастие по пътищата на 

света и ще постигне духовно издигане по пътя, който води към Моето царство. 

49 С любов ви давам Моето Слово, за да ви даде истински живот и да ви научи да правите 

същото сред хората, където има толкова много мъртви за вярата. Всичко, което вършите в Мое име, 

ще се сбъдне във вашите братя. Но ако по пътя си, вместо да благославяте, хулите или съдите 

ближните си, истина ви казвам, ще осъдите себе си, защото с мярката, с която мерите, ще бъдете 

измерени. 

50 Ако си Ме наранил, помоли Ме за прошка. Ако брат ви е наранил, простете му, може би той 

не знае какво е направил. Ако, от друга страна, все още ви боли, въпреки че имате толкова много 

светлина чрез ученията, които получавате, не можете да кажете, че сте невинни. 

Ако се съблазниш, ще бъдеш по-твърд от скала; защото Аз те уча, за да бъдеш благороден за 

братята си. 

51 Изучавайте Словото Ми, за да не ви застигне смъртта неподготвени и мракът да не забули 

пътя на духа ви към неговото развитие. Моята инструкция е единствената книга, която съдържа 

истината от първата до последната дума. Тази книга отворих наново пред вас в това време, за да ви 

събудя за вечния живот и да ви обединя в Моето заграждение от любов, защото ви виждам 

изгубени като овце без пастир. 

52 Това е гласът на Онзи, който призовава духовете, за да ги освободи от проблемите на света. 

Някои от Моите деца разпознаха гласа, а други не, защото умовете им, заслепени от материализма 

на това време, не го разпознаха. Но Аз, Пастирът, Който имам деветдесет и девет овце в кошарата 

на Моята любов, която е Моето царство, слязох на земята, за да търся изгубената. 

53 Колко дълго сте се хранили с горчиви плодове, които са ви накарали да забравите сладостта 

на плодовете на истинския живот, и едва когато сте чули Моето Слово, сте изпитали отново какво е 

истинската храна на духа. 

54 В миналото сте тръгнали и напразно сте търсили пътя към духовното си издигане, защото 

сте били потиснати от болката от греховете си. Днес ви обединих, умножих ви и ви дадох да 

познаете даровете си. Но истина ви казвам: преди да изпаднете в суета заради тази благодат и да 

искате да съдите грешника или да се опитате да унижите този, който не е успял, спомнете си и 

помислете за поучението, което ви дадох във Втората епоха, когато прелюбодейката беше доведена 

пред Мен; спомнете си притчата за фарисея и митаря и тази за добрия самарянин. Духовното 

значение на тези учения е вечно. Днес, утре и завинаги можете да ги приложите в живота си. Това 

са притчите, които ви дадох през Втората епоха, понякога на брега на река, друг път в пустинята 

или на планина; те бяха Божественото послание, което ви донесох в Исус, преди хората да Ме 

хванат, за да Ме осъдят и разпънат в Йерусалим. 

55 Моята воля беше словото Ми да живее в сърцата ви, така че от него да струи милост и 

любов, и вие да тръгнете да лекувате болните, без да очаквате награда, защото правите добро от 

любов към братята си. 



U 45 

107 

56 Не се наричайте спиритуалисти, ако в сърцето си изпитвате отвращение към болните или 

погнуса, ако тялото им е увито в парцали. Няма да бъдете Мои ученици, докато се отделяте от 

грешниците, защото се страхувате, че сърцето ви ще се зарази. 

57 Ето, тук е Моето ново Слово, което можете да обедините с онова, което ви дадох в минали 

времена. Чрез умовете на различни посредници ви го дадох в това време, за да имате в него 

потвърждение, че това, което е казано чрез едни уста, е казано чрез всички. 

58 Подгответе се, мъже и жени, защото сред вас са тези, чрез които ще ви дам Моето Слово. 

59 Това е съпругът, който почука на вратите на девиците, и тъй като те го очакваха, му 

отвориха и го поканиха да влезе, и в дома им се състоя пиршество. 

60 Някои от вас са седнали на трапезата на любовта, за да ядат хляба на Моето Слово и да пият 

виното, което е божествената същност на Моето Слово. Колко от вас също бяха с Мен през Втората 

епоха и Ме слушаха. Други виждаха Моите апостоли в провинцията, които сееха семето на вярата 

в Христос в сърцата и донасяха на хората доказателства за истината, като изцеляваха болни, 

очистваха прокажени и утешаваха страдащи. Но тези, които не са участвали в храната по онова 

време, ще ядат днес, а тези, които не са били в света, ще бъдат днес. 

61 Аз съм в процес на нов избор на учениците Си. Спомнете си, че във Втората епоха умих 

нозете на дванадесетте апостоли, които бях избрал по Моята милост, и ги целунах с любов, за да 

разберете: Ако Господ е направил това, какво трябва да направите вие с братята си? 

62 Пълен със смирение, дойдох да те утеша и спася, за да можеш, когато започнеш да 

изпълняваш мисията си да показваш пътя на хората, да оставиш следа от кротост по пътя. Който не 

е измил краката си, преди да започне работата си - каква следа от чистота ще остави след себе си? 

63 Тук е Агнецът, който доброволно се жертва, за да може кръвта Му да бъде във всички 

Негови деца като символ на живота и за да може следата Му да очертае духовния път на човешкото 

развитие. 

64 Виждам сред вас онези, които ще Ме последват, но и онези, които ще трябва да пролеят 

сълзи и които ще дадат големи обети, за да Ми обърнат гръб по-късно. Все още съм сред вас; 

използвайте моментите, защото скоро ще ви оставя зад себе си и ще съзерцавам от безкрайността 

изпълнението на онези, които са получили това наследство. Всеки, който пречисти сърцето си, за 

да предаде Моето Слово, ще бъде силен със своята чистота, милосърдие, любов и смирение. Но 

онзи, който се превъзнася и предава Моето дело, ще бъде слаб пред изкушенията. 

65 Вашият народ е отворил портите си, през които са дошли огромни множества от различни 

народи; защото Аз ви казах, че в това време няма да има дванадесет избрани, а дванадесет хиляди 

от всяко от дванадесетте племена - сто четиридесет и четири хиляди, които ще донесат Моето 

Слово на човечеството. Някои са в духовната долина, други - в материята. Онези, които живеят в 

другия свят и не са познали това учение, Аз ще направя да дойдат отново в плът, за да ги събера 

всички на земята. Именно те, от любов към братята си, ще понесат жертвения кръст и ще изпият 

чашата на горчивината. 

66 Днес вие ядете хляба и пиете виното на Небесното царство чрез духовния смисъл на Моето 

учение, докато човечеството продължава да представя това учение с хляба и виното на земята. 

67 Съберете се около Мен, за да се защитите един друг и да се почувствате силни, защото 

вълците ви дебнат, а фарисеите, които се крият сред народа, са тези от вчера. Те все още не могат 

да Ме разпознаят, защото сетивата им са объркани. Те са лицемерите, които крият греховете си зад 

привидната чистота. 

68 Гледайте и се молете, защото те първи ще ви кажат, че аз съм лъжехристос. Едни ще ви 

посочат пророчествата от Първата епоха, а други - тези от Втората, опитвайки се да ви докажат, че 

тази е била предсказана като лъжлива. Те ще ви кажат да не се подлъгвате по тези прокламации. 

Истина ви казвам: Пазете се от тях и от онези, които са възприели само Моето слово и нямат 

силата да вършат дела, които убеждават чрез своята истина. 

69 Изпитвате ли се пред съвестта си и питате ли се дали болните са станали здрави, дали сте 

почувствали мир, когато сте Ме слушали, дали сте се вдъхновили да правите добро и да се обичате 

един друг, дали сте се обновили? - "Да", - отговаря ви съвестта. 
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70 Спомнете си и преживейте отново миналите времена. Това е трапезата, на която е поставена 

храната, която дава вечен живот. Отново ви казвам, че днес Моето Тяло и Моята Кръв са 

представени от Моето собствено Слово. Една троха от този хляб е достатъчна, за да даде вечен 

живот на един дух. Болните, които вкусят от този хляб, ще оздравеят, а всеки, който пие това вино 

с извисяване на духа и благоговение пред Моето учение, ще получи вечен мир. 

71 Който си спомня Словото Ми във възвишения час на човешката смърт, в духа му ще бъдат 

даровете и благодатите, които са в него (Словото Ми), за да може да види светлината на Светия Ми 

Дух при излизането си. 

72 Тайните помисли на Отца са разкрити за бедните и смирените. Който пие от това вино, ще 

почувства духа си укрепен; който затвори устните си, за да не го пие от страх от смъртта, смъртта 

ще бъде в него и само Моята любов ще може да го възкреси. Но тогава, ако е Моята воля, ще дойда 

при него, за да му кажа: "Защо не си пил от Моето вино? Стани, Аз съм Онзи, Който говори чрез 

устата на човека, и същият (е) Онзи, Който те въздига днес за живота на благодатта. Кой друг освен 

Мен има власт да възкресява мъртвите?" 

73 Докато ви преподавам Моето учение, Аз съзерцавам сърцето на всеки един от 

присъстващите. Някои Ми предават сърцето си, което се е хранило с Моето Слово, докато не е 

задоволило глада си за любов и утеха. Други мислят за начина, по който могат да унищожат това 

дело, защото не вярват в него, и се притесняват от големите тълпи с пламенни сърца, които се 

стичат на тези места за срещи, за да чуят Моето Слово. 

74 Яжте от този хляб, в него е вечният живот. Изпийте виното, неговото духовно съдържание е 

божественият аромат, който притежава Моето Слово. 

75 Не забравяйте делата, които Аз извърших за вас, за да ги вършите и вие за братята си. Както 

Аз ви възлюбих, така обичайте и ближния си. Сядайте нуждаещите се на масата си и им осигурете 

най-доброто място на нея. 

76 Във всяко Мое слово* има богатство от откровения, за да се потопите в изучаването му; 

защото наближава моментът на Моето заминаване, когато ще се почувствате самотни. Ще бъдете 

оставени като овце сред вълци, но Аз ще ви утеша. Тогава ще започне вашата мисия и някои ще 

отидат по домовете, други - в провинциите, а трети - в други страни. Ще бъдете добри работници 

на Моите полета и неуморно ще сеете Моите семена на мир и любов. Но няма да е необходимо да 

носите двойни торби с провизии за пътуването - аз ще ви осигуря. Няма да се страхуваш нито от 

суровите атмосферни условия, нито от стихиите - Моето присъствие е във всички сътворени неща. 
* Терминът "слово" тук не означава отделната дума, а е олицетворение на изложението на 

божествената мисъл чрез човешки думи. 

77 Ще ви заведа до домовете, в които живеят онези, които ще споделят вярата ви. Те ще ви 

приемат с радост и там ще призовете другите да се съберат за молитва и ще им донесете Моето 

послание. Тези "последни" ще станат "първи" и ще тръгнат като нови апостоли, за да сеят, както 

вие сте ги учили. 

78 Много обширни са Моите полета и много малко са сеячите; но Моята воля е, че през 

времето, в което все още ви давам наставленията Си под тази форма, ще бъдат събрани сто 

четиридесет и четирите хиляди. Защото това ще бъдат онези, чрез чието посредничество ще се 

изявя на човечеството в това време, и за всеки, който свидетелства за Мен, ще свидетелствам и Аз, 

както и всеки, който Ме предаде, ще трябва да се яви пред Моя съд. 

79 Ето, всички вие ядохте от Агнето, но виждам сред вас този, който ще Ме предаде. Не в този 

момент, нито в тази нощ, а когато, съблазнен от изкушенията на света, приема блестящите монети 

за наградата на братята си. Тъй като никой не знае кой може да е той, вие питате в сърцата си: 

"Учителю, кой е той?" - Казвам ви само: "Гледайте и се молете да не паднете в изкушение." 

80 Има и такъв, който се отрича от Мен в това време, и скоро ще бъде; още тази нощ някой ще 

се отрече от това къде е бил и на кого е принадлежал. - Никой да не се отрича от Мен заради страха 

от света, защото болката му ще бъде много голяма. 

81 Веднъж Исус отива в маслиновата градина, за да се помоли, защото жертвеното Му 

пътуване наближава. Днес ви казвам: Молете се и си припомняйте този пример, за да намерите 
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сила в Господа. Защото, истина ви казвам, чашата, която изпих онази нощ, беше много горчива; но 

и тази, която това човечество Ми подава днес, е много горчива! В нея са всички сълзи, кръв и болка 

на хората. 

82 Затова, възлюбени ученици, Аз ви уча да се молите, за да се подготвите за великите 

посещения. Никога обаче грехът на всички хора няма да се стовари върху един. Единствено 

Христос понесе на раменете Си греха на цялото човечество - от Адам до последния. 

83 Онези, които се подиграват вътрешно на тези прояви, са онези, които ме заплюха в лицето, а 

онези, които ме съдят сега, са онези, които ме бичуваха във Втората епоха. Грехът и мракът на това 

човечество са тъмницата, в която получавам всички мъчения. 

84 Подгответе се, защото множеството неверници и легионите от объркани духове ще ви 

преследват. Но тогава ще им кажа: Махнете се от учениците Ми, те не са виновни. 

85 Гледай и се моли, живей в мир и ще имаш Моята сила в духа си, защото се храниш с хляба 

на вечния живот. 

86 Дошъл е часът да си спомните за Христос, Божествения Учител, в последните Му мигове на 

Кръста, в онези часове на мрак в света, когато Моето Присъствие осветяваше духовете, които Ме 

очакваха. 

87 На нова Голгота човечеството Ме въздигна в тази Трета епоха и от Моя Кръст Аз ви 

съзерцавам, о, хора. Светлината на Моя Дух се спуска над човечеството, както в онова време, 

когато Моята Кръв се изливаше капка по капка върху човечеството. Моите божествени страдания 

са като рани, които се отварят пред лицето на неблагодарността и греховете на хората. Но днес от 

тях ще бликне вода на благодатта, за да могат слепите да прогледнат и нечестивите да бъдат 

изкупени. Ако нараниш дърво, от него ще потече сокът на живота: Аз съм дървото на истинския 

живот, което ти дава живот, когато се опитваш да го унищожиш. 

88 Кой ще Ми помогне да нося кръста си в този момент? - Вие, ученици! А който плаче за 

греховете си, разкайва се и се обновява, той ще остане в паметта на човечеството като онази 

грешница, която намокри нозете Ми със сълзите си и ги изсуши с косата си. 

89 Блажени са онези, които усещат в сърцето си болката на своя Господ, Неговата жажда за 

любов, защото ще им позволя да Ме видят в цялата Ми слава в отвъдния свят. 

90 Докато на земята смъртта, която хората подготвиха за Исус, Го отдели от прегръдките на 

любящата Му Майка, днес във вечността Майка и Син са обединени в Божествена любов. Защото 

трябва да знаеш, че ако Христос е Божието Слово, Мария е майчината нежност на Бога и от 

безкрайността, близо до кръста, който ти отново си приготвил за Мен, тя с любов разстила 

мантията си, за да те покрие, и насочва към теб майчиния си поглед, изпълнен с прошка. 

91 Не забравяйте тези прояви и когато 1950 г. изтече, се съберете, за да си припомните тези 

учения. Тогава очите ти ще се напълнят със сълзи, от тъга и същевременно от радост - от тъга, 

защото ще си спомниш времето, когато си слушал думите Ми, и от радост, защото най-накрая си 

навлязъл във времето на връзката между духовете. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 46  
1 Блажени сте вие, които сте се втурнали, когато сте чули призива на любовта, която ви кани 

на духовната трапеза, за да се насладите на храната на вечния живот. Донесох ви ги в изпълнение 

на обещанието, което дадох на вашия дух чрез Исус. 

2 Когато виждам, че се изморявате по пътя на вашето развитие, се приближавам, за да ви 

изпълня със сила и ви казвам: "Вървете стъпка по стъпка към края на житейския път с надеждата да 

достигнете Обетованата земя. Там ще намериш наградата за своята вяра и постоянство в 

благословения и истински мир, за който духът ти толкова копнее." 

3 О, хора на Моето благоволение, които нарекох Израел, дете на светлината и ученик на 

Светия Дух, не обръщай внимание дали тялото ти е обвито в парцали или краката ти са голи, 

твоето духовно достойнство не се основава на материалното. Прегледайте делата на живота си в 

светлината на съвестта си, за да разберете дали душата ви е чиста от грехове. 

4 Ако изпитвате болка пред съмненията и подигравките на братята си, потвърдете я. Знаеш 

ли, че по онова време не извика на Пилат да Ме разпне? Знаеш ли дали не си бил сред онези, които 

преследваха Моите апостоли и им даваха да пият чашата на страданието? 

5 При този въпрос вие мълчите, но Аз ви казвам: "Прощавайте, когато сте обидени, не 

правете от думите Ми двуостри оръжия, за да наранявате братята си. През това време вашият 

еволюирал дух ще придобие спокойствие; той ще ръководи всичките ви дела, думи и мисли. 

Духовната ви възраст вече не е детска и чрез Моето наставление вие престанахте да бъдете малки 

деца и станахте ученици. 

Изпълнявайте делата си в рамките на Моето учение, без да го променяте или осквернявате. Не 

отстранявайте никого от компанията си, дори и да видите петна или недостатъци в някой от братята 

си. Не казвайте, че е плевел, ако някой добавя несъвършени идеи към Моето учение или използва 

лошо дарбите си. - Поправяйте го с любов и го напътствайте с милост. 

Само в случай, че той се затвърди в лошите си наклонности и ви прецени погрешно, се 

отдръпнете от него, помолете се за него и оставете въпроса на Мен. 

6 Подготвям те, за да можеш с Моята светлина да донесеш възкресение на онези, които са 

мъртви за живота на благодатта, и за да може молитвата ти да ги спаси, а делата ти да бъдат 

спасителен пример за братята ти. Деца мои, помислете какво ще предложите на вашия Отец, когато 

сте в Неговото присъствие. 

7 Това е Духът на истината, който ви говори. Разпознахте дървото по плодовете му, а този 

извор - по бистрата му вода; затова следвайте тази следа. Но е необходимо да пречистиш тази 

голяма любов, която изпитваш към Мен, от всякакъв егоизъм, от всякаква борба с ближния, за да 

бъде чиста и достойна за Отца. 

8 Бъдете скромни, въпреки че чувствате, че Създателят е вложил големи дарове във вас. 

Помнете, че не съм донесъл на никого корона, за да го направя цар. 

9 Множества от хора, които са се събрали и слушат Моето Слово: Вече наближава денят, в 

който няма да чувате повече това Слово и да се чувствате сами, въпреки че Моето духовно 

присъствие е с вас. След това ще започне нов период, в който ще ви пречистя с тяло и душа, в 

който ще пречистя поклонението на Бога и свързаните с него обичаи на този народ, така че той да 

отиде в други провинции и страни, за да донесе добрата новина на Моето Слово и да 

засвидетелства с делата си любовните учения на Моето Учение. 

10 Аз предсказах, че след 1950 г. множествата, които съставляват този народ, вече ще се 

опитват да постигнат единение между духовете, защото тогава Аз вече няма да ви давам Моето 

Слово чрез човешкия ум. Какво ще направите тогава с Моите заповеди и Моите учения? Какъв ще 

бъде примерът за одухотворяване, послушание и вяра, който ще предложите на онези, които 

тепърва ще влязат във вашия кръг? Какъв ще бъде примерът и семето, което ще оставите на 

следващите поколения? 

11 Осъзнайте, че това време вече е близо и че то ще бъде началото на духовното единение (с 

Бога), краят на царуването на идолопоклонничеството и религиозния фанатизъм. 
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12 От далечни страни групи хора ще идват в тази страна в търсене на това свидетелство. Ще ги 

приемете с цялата любов на сърцето си и ще им покажете "Книгата на истинския живот", която сте 

съставили от ученията, които съм ви дал, без да забравяте, че вашите дела и чувства трябва да са 

част от книгата, която представяте. 

13 Използвайте годините, които ви остават за обучение и духовна наслада чрез слушане на 

Моето Слово; не давайте повод това време да бъде време за осъждане и оплакване. Не допускайте 

да се стигне дотам, че от първата дума, която ви донесе пратеникът Илия в началото на това 

провъзгласяване, до последната, която ви давам, да плащате (за непослушанието си) с изкупление и 

болка. 

14 За да избегна каквото и да било оскверняване, ще почистя това "работно поле" и ще посетя 

всички, които са получили служби. Аз ще разпространя това пречистване върху всички области на 

живота ви, не само върху духовната. Същите тези, които са осквернили Моя закон, ще се погрижат 

петната, които са поставили върху него, да бъдат измити. 

15 Хора, искам Моят мир да се прояви чрез духа ви, погледа ви и усмивката ви. Не искам 

лицето, набраздено от страдание, да отразява горчивина или безпокойство. Вие сте хора, които са 

родени в болка и които имат задачата да я победят; които носят кръста си със саможертва и любов, 

прегъват шията си и преодоляват слабостите на тялото. Изпразвайте чашата си с търпение, 

осъзнавайки, че Моето Божествено Слово ви лекува от раните ви във всеки един момент. 

16 Кога това слово ще стигне до цялото човечество? Трелите на тези "славеи "* не достигат 

далеч, не правят така, че сладкият звук на Моите учения да достигне до луксозните къщи на 

великите или до резиденциите на могъщите. Те не са стигнали до бойните полета, обляни с 

човешка кръв, нито до духовете, заети да строят новата Вавилонска кула или да живеят в новия 

Содом. Но словото, което ще премине през устните ви през последните години на Моето 

проявление, ще бъде посланието, което утре ще достигне до всички ваши братя; за това Аз ви 

пречиствам в тези моменти и ви подготвям. 
* Поетичен израз на божественото слово чрез носителите на гласа. 

17 До ушите ви достигнаха само стенанията на вдовици и сираци, както и слуховете за война, 

новините за големи трудности и трагедии, които все още не сте преживели и изстрадали. 

18 Чрез Мен научихте, че сте деца на народа на Израел, а от историята знаете, че в миналото 

този народ се е наричал "народ на Бога", избраният, този, върху когото се изливат всички 

благодати на Небесния Отец. Днес искам да знаете, че този народ, който изпратих наново на земята 

в това време, никога не е бил обичан повече от другите народи и когато получи много благодати от 

Мен, това беше с намерението да ги сподели с другите народи, така че да бъде светлина, път, 

отворена книга и спасение за всички свои съседи. 

19 Изпълнявал ли е този народ мисията си в миналото? Изпълнява ли този закон на любовта и 

братството в настоящето? - Ако познавате древната история на този народ, няма да ви е неизвестно, 

че заради безверието и непослушанието му са го сполетели големи страдания, трудности, плен, 

глад, мор и унижения. Това не беше нито любов, нито послушание към Моя закон, нито 

одухотворяване на този народ, който написа книга за бъдещите поколения. Книгата на този народ е 

написана с кръвта на братя, пророци и праведници, изцапана е със злоба, непослушание и 

разединение и е запечатана с кръвта на Божия Син. 

20 Необходимо е този народ да измие и изчисти всички петна от срам, да изтрие всички свои 

прегрешения от книгата и да постави на тяхно място добри дела, действия, достойни за техния 

Господ. 

21 Вие, ученици, не пишете сега нова книга, пълна с непослушания и сквернословия, защото 

по-късно няма да имате достатъчно сълзи, за да премахнете петната си от тази книга. Напишете 

нова история, но нека тя се състои от морално обновление, помирение, братство, послушание и 

одухотворяване. Вашият завет (с Бога) в този момент е написан от съвестта ви. 

22 През годините, в които продължавам да ви наставлявам и които служат за подготовка за 

Моето заминаване, вие ще изпълните задачата, която искам от вас. Знайте, че след този момент не 

искам хората да знаят за измамата, нито за сегашните ви несъвършенства. Когато дойде това време, 
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хората ще познаят Моето Слово чрез Писанията, които съм поверил на Моите Златни пера. Ще се 

заровите в тази книга, когато изучавате Моята работа, когато се чувствате обезпокоени от 

посещенията или когато имате желание за утеха. 
* Този образен израз се отнася за хората, които записват и събират божествените учения. 

23 Светлината на Моя Дух се излива в ума ти, за да знаеш как да напътстваш онези, които ще 

следват стъпките ти. 

24 Днес ви давам Моите наставления, както по времето, когато живях с вас и ви показах с Моя 

пример как се изкупува човешкият род. 

25 Човечеството, което не се задоволява с този урок, все още настоява невинната кръв да бъде 

пролята още веднъж, но Божественият Учител е дошъл в духа си и тази демонстрация на любов 

няма да се повтори в същата форма. Днес ви говоря чрез човешкия ум и ви изпращам безброй лъчи 

от Моята светлина, с които ви давам Своята мъдрост, за да намерите спасение и духът ви да поеме 

по пътя на любовта към вашите братя. 

26 Видях, че от Моето учение за любовта и смирението не е останало нищо в сърцата на много 

народи. Едни се надигнаха срещу други, силните унижават слабите, а Моите духовни пратеници, 

на които поверих задачата да вдъхват мир и съгласие на управляващите, се върнаха при Мен с мъка 

в душите си, защото не бяха изслушани и не им се подчиниха. След това позволих на човечеството 

да изпразни чашата си, така че тази болка да го просветли и да го накара да се върне по пътя на 

своята (духовна) еволюция. 

27 В този час на изпитание имате Илия, който да ви вдъхне молитва и добри действия, за да 

противодействате на злото. Имате своя Небесен застъпник, който бди по-внимателно от всякога 

над човечеството, което не се е вслушало в нейните съвети и предупреждения. А вие имате Мен, 

вашия Отец, неизменен в любовта Си, който ви дава още една възможност да се обновите и да 

развиете духа си, за да получите наградата, която ви обещах. 

28 Когато извън твоя народ твоите братя безмилостно се нараняват и убиват един друг, 

разрушават мира, унищожават слабите народи и сеят по пътя си ужас, нещастие и скръб, ти, когото 

съм подготвил и на когото съм съобщил за тези събития от дълго време, наблюдавай и се моли. 

Изпращайте мисли за мир; нека сърцето ви разпространява любов и милосърдие сред братята ви. 

Нека Моите напътствия се превърнат в действия, така ще противодействате на злото. 

29 Аз ви избрах сред огромните маси, които съставляват това човечество, за да ви разкрия 

Моето учение, Моята воля, и поканих всеки дух да се усъвършенства в изпълнението на Моите 

заповеди. Но вие сте по-отговорни, защото сте свидетели на изпълнението на всички Мои думи. 

30 Стихиите и силите на природата ще бъдат освободени, за да почистят и възстановят всичко, 

което е било омърсено и осквернено от човека на земята. 

31 Децата в този момент са разтърсени от хаоса, на който стават свидетели, и невинните им 

сърца се издигат към Мен, за да Ме помолят за светлина за управляващите и за правилни насоки в 

решенията им. Те се застъпват пред Мен и за народите, които са страдали под игото на други, по-

силни, и Ме молят да ги освободя отново. В тях са живи добродетелите на любовта и 

справедливостта, а плачът им призовава към мир и добра воля между хората. Приемам тяхната 

молитва и я оставям да дойде като балсам за нуждите на тези враждуващи народи. 

32 Вие, деца-души, не се отклонявайте от пътя на предаването, послушанието и добрите 

чувства. Не се заразявайте, бягайте от влиянието на злото. Доверете Ми се и позволете на Моята 

светлина да ви води и осветява пътя на вашето развитие. 

33 Вас, които сте възрастни, аз също ви смятам за деца и оценявам делата ви. Приемете 

светлината на Моите наставления и поверете скърбите си на Мен. Бъдете силни пред лицето на 

болката и се предайте на съдбата си. В молитвата си слагайте страдащите си братя в Моето сърце и 

Аз приемам вашето застъпничество. Към теб, както и към всички Мои деца, проявявам любовта си 

в еднаква степен. Приемам молитвата ти и чрез теб благославям всички Мои деца, както тези, 

които Ме обичат и вярват в това Слово, така и тези, които се съмняват и все още Ме отричат. 

Докоснах сърцето ти, което преди беше изтръпнало като скала, и от него започна да извира вода на 
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любов и прошка към хората. Това е, което винаги съм искал от вас: Това е вечният закон без начало 

и край, законът на любовта, на милосърдието, който досега не е бил упражняван от човешкия род. 

34 Днес ти се приближаваш към Мен в желанието си да получиш Словото, което заличава 

страданието, което гали сърцето ти, брулено от силни бури. Давам ви топлина, както любящата 

скакавица дава на своите малки, защото видях, че зимата е навлязла в много сърца: някои треперят 

от студ, други са умрели. Моето присъствие ви дава сила в изпитанията. Не искам вярата ви да 

угасне. 

35 Само вярата ще ви подкрепи в това време на болка, ако искате да бъдете пример за вашите 

братя и да свидетелствате за Моето Слово с делата си. Бъдете силни, подгответе се, живейте бодро 

и прилагайте това, на което ви учи Моето учение, за да ви повярват. Искам да ви видя силни и 

просветени чрез Моето учение, така че да наваксате изгубеното време. 

36 Ако Ме обичаш, сърцето ти ще се промени: ще се почувстваш изпълнен с живот, изпълнен с 

ревност да се бориш за духовното си издигане. Вие ще бъдете Мои истински ученици и когато ви 

сполетят житейските несгоди, няма да се отвърнете от Мен, нито ще Ме обвинявате за изпитанията 

във вашето изкупление. Вие ще се съгласите с изпълнението (на мисията си), защото знаете, че 

душата се пречиства и усъвършенства в тези изпитания. 

37 Възползвайте се от времето, в което получавате Моите наставления, защото след този 

период вече няма да получавате наставленията Ми по този начин. Но изчакайте и докато ви кажа: 

"Това е броят на сърцата, които трябва да вземете под своя опека". Това са границите, които ви 

поставям; не границите на любовта или прошката, а границите на вашата работа. Защото - дори да 

Ми предложите оскъдна реколта - ако тя е отгледана с любов, ще Ми бъде достатъчна и Аз ще ви 

приема и ще благословя работата ви. 

Ще следиш стъпките ти да не се отклоняват от пътя на доброто и светлината, която ти дадох, да 

бъде като фар, който осветява пътя на всеки дух. Това ще разсее всички съмнения и ще ви даде 

чувство за сигурност в действията ви. Но когато напуснете правилния път, той винаги ще ви 

подтикне да се върнете към изпълнението на мисията си. 

38 На другите Мои деца казвам: Не бъдете нетърпеливи, не Ме молете за длъжност, без да сте 

разбрали отговорността за нея. Не бързайте, защото скоро ще се изморите, а умората ще ви накара 

да заспите, за да се събудите (отново) по друго време. Пътят на живота е дълъг и неравен; трябва да 

вървите напред стъпка по стъпка, без да спирате. Когато преодолеете стимулите на материята и 

успеете да издигнете духа си, ще живеете на по-високи нива, откъдето ще можете да наблюдавате 

духовния живот, който ви очаква, с най-голяма яснота. 

39 Разбери Моята любов, помни, че не съм като богатия скъперник, който иска всичко за себе 

си. Всичко, което е Мое, е и ваше, защото вие сте Моите възлюбени деца. 

40 Вие сте поколенията, избрани в този момент да получат Моите проявления. Върху вас излях 

Своите благодати и благословения, защото не искам да се връщате на земята, за да изкупувате 

минали прегрешения. Искам да се насладите на мира в Моето царство, след като изпълните 

задачата си. 

41 Вие Ми казвате, че земята е място на страдание и мъчение, а Аз ви казвам, че вие сте я 

превърнали в свят на нещастие и борба поради липсата на удовлетворение. Научих те на покорство 

и подчинение и винаги съм те съветвал да правиш добро. Казах ви да сеете мир, за да пожънете 

мир, да подготвите пътя за новите поколения и да им дадете от вашето семе, за да видите как то ще 

разцъфне и ще даде плод сред тях. 

42 Аз ви дадох дарове, които ви приближават до Мен. Позволих ви да погледнете отвъд вашия 

свят и да свидетелствате за Моите учения в Третата епоха. Никой няма да може да попречи на 

проявлението на тези духовни дарби, както никой не може да си присвои Моята милост, която ви е 

дадена. Само Духът ще ви помогне да разберете колко големи са благодатите, които съм ви дал. 

Пречистете се и работете, за да бъдете скоро с Мен и да изпитвате удовлетворение, че сте разбрали 

и спазвате Моите заповеди. 

43 Днес, по време на покаянието, върнете мира на онези, които сте "убили" във вярата им; 

изцелете онези, които сте наранили с думите си; изплатете дълга си, нека благата на вашата любов 

да потекат към вашите братя и ще изпълните Моя закон. 
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44 Човекът, отклонявайки се от изпълнението на Моя закон, е създал различни идеи, теории, 

религии и доктрини, които разделят и объркват човечеството, обвързват духа с материята и му 

пречат да се издига свободно. Светлината на Светия Ми Дух обаче просветлява всички хора и им 

показва пътя на истинския живот, по който има само един водач - съвестта. 

45 Когато избухнат големи епидемии и учените, поради липса на любов и вътрешно 

съчувствие, не са в състояние да излекуват страдащите, ще се появят "работниците", учениците, 

които с любов ще изпълнят задачата си да лекуват и утешават своите братя. А Духовният свят, 

обединявайки се с тях, ще дари благата си на човечеството, потиснато от болката. Гледайте и се 

молете, защото ако сега ви давам наставленията Си чрез ума, утре само онези, които се подготвят, 

ще получат Моето вдъхновение и ще общуват с Мен от дух на дух. 

46 Златните пера ще записват Моите напътствия за идните поколения, защото словото Ми 

няма да се изгуби; то ще бъде като съкровище, което ще пазите през вековете. Но Аз ви казвам, че 

този, който открие божествения смисъл в дъното на Моето слово, ще бъде този, който следва Моя 

пример с най-голяма упоритост и твърдост. Този, който вярва в това Слово, е като човек, който 

носи горяща факла, за да осветява пътя му, без да се обърква от фалшиви теории или красиво 

звучащи думи. Защото тогава той ще открие тайната как да намери истината, ще разбере огромната 

любов, която изпитвам към вас, и ще почувства, че съм с всички Мои деца и им вдъхвам кураж да 

продължат "дневната работа". 

47 Издържали сте на бури и урагани, които са оставяли "дрехите" ви в парцали, но сте се 

издигали в молитва и молбата ви е била Моята милост да предотврати угасването на лампата ви и 

сте намирали Учителя готов да ви се притече на помощ. 

48 Пътят е мъчителен и в този свят не жънете плодовете на семето; но наистина ви казвам, че в 

това време на изпитания и съд малко спокойствие и парче сух хляб на трапезата ви струват повече 

от красивите дрехи или разкошната храна и дори от троновете на земните господари. Аз, който 

влизам в тези сърца, ви казвам, че те са като гробове и че на устните им има горчивина. 

49 По този път на смирението има радости, удовлетворения и съкровища с голяма стойност за 

духа. Блажен е онзи, който умее да ги цени. 

50 Сред вас има и такива, които са дошли тук, отвратени от удоволствията на света, към който 

няма да се върнат. Но някои все още са привлечени от фалшивите удоволствия, които те доставят. 

Но когато лош приятел ги покани на лошия път, а в този момент болен човек се обърне към тях и 

поиска капка "балсам", духът и материята вътрешно се борят помежду си, чувствата на любов и 

милосърдие към братята побеждават и те се отдалечават от този, който ги изкушава, за да влязат в 

лагера на онзи, който в бедата си е бил спасителна лодка за този "работник". Колко голяма е била 

радостта и мирът, които това сърце е изпитало, когато е видяло болния човек изцелен! То се 

издигна в молитва и Ми каза: Благодаря Ти, Учителю, че ми даде силата да победя в изпитанието. 

51 Виж как те благославят онези, които са оздравели благодарение на твоето посредничество; 

виж колко радост има онзи, който е напуснал леглото си благодарение на твоята помощ. Чуйте 

думите на благодарност на онези, които са се заблудили и които сте върнали по пътя на доброто. 

Колко много са се освежили сърцата ви при изпълнението на задачата ви! Но горко на онези, които 

не разбират тези радости! 

52 Това слово, което ви давам с посредничеството на човек, не е човешка теория. Същността 

на тази проява е божествено откровение. 

53 Моят Дух трябва да прекрачи прага на вашето невежество, за да ви разкрие вечния живот, 

защото докато сте въплътени, с цялото си вдъхновение и възвишеност не сте в състояние да 

разберете онова, което е ваше, но което ви очаква като Моя тайна. 

54 Това е Третото откровение, Третият завет; следователно вие сте тринитарианци. Всеки, 

който е получил духовния знак на челото си в този период, е бил с Мен преди това в двата 

предишни периода. 

55 Изпратих ви да водите голяма битка сред човечеството. Ето защо често Ми показвате 

"дрехите" си, * изпокъсани в битките на живота. Но вие добре знаете, че вашият любящ Учител 

лекува вашите страдания и рани, както вие лекувате болките на болните си братя в Мое име. 
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* Това е образен израз за "дрехата на духа", душата, която е наранена, разочарована, огорчена и потисната от 

злобата и неблагодарността на хората, заради отхвърлянето и противопоставянето на Христовото учение. 

56 Благославям нощите ви, прекарани в будно състояние, утехата и ласките, които сте дали на 

страдащия, сълзите, които сте пролели за страдащия в света; и всичко, което сте допринесли, 

приемам. Не забравяйте, че това, което правите на ближния си, го правите на своя Отец и за себе 

си. Нито едно семе не е изгубено в Моите полета. 

57 Ако словото, което донасям до ушите ви, и всичко, на което ви уча, е съвършено, то е 

защото духът ви е съвършен, тъй като е излязъл от Мен. Вижте как, просветена от съвестта, тя 

одобрява добрите дела и не приема несъвършенствата. 

58 Кой от вас може да докаже, че той не е съществувал преди този живот? Кой от онези, които 

са абсолютно сигурни, че ще преживеят още едно въплъщение, може да докаже, че сметката им с 

Отца е уредена и че все още имат заслуги от страната на "имащите"? 

59 Никой не знае на какво ниво на съвършенство е той. Затова се борете, обичайте и 

упорствайте докрай. 

60 За някои "работният ден" в тялото ще бъде все още дълъг, а други скоро ще трябва да го 

продължат в духа. Истина ви казвам: Много е красиво да работиш в духа, когато си изпълнил 

всичко на земята. Но не си мислете, че сте постигнали целта на съвършенството, защото 

изпълнявате задачата си в света. Стълбата на духовното съвършенство е много висока и за да 

достигнете върха й, трябва да преминете през седем етапа. 

61 Молете се да бъдете силни в посещенията. Тази година болката ще се усети изключително 

силно в сърцата на хората, защото отново горчивите плодове на науката и човешкият стремеж към 

власт ще отровят и убият огромни маси от хора. 

62 Всичко омърсено ще бъде почистено и всеки плевел ще бъде изтръгнат от корен. Точно 

тези, които днес се заблуждават, Аз ще знам как да използвам, за да упражня Божествената Си 

справедливост, и тази "долина", която досега беше долина на сълзите, ще стане долина на кръвта, 

защото тя ще потече на потоци по земята. 

63 Аз дадох на човека свободна воля, но ако той стигне дотам в заблудата си, че да Ме упрекне 

за това, ще му кажа, че съм му дал и воля и разбиране. В същото време му разкрих Моя закон, 

който е пътят, по който да не се спъва и заблуждава, и запалих в него светлината на съвестта, която 

е вътрешният фар, осветяващ пътя на душата и водещ я към вечния живот. 

64 Защо грехът съществува, злото надделява и избухват войни?..: Защото човекът не слуша 

гласа на съвестта си и използва зле свободната си воля. 

65 Хората ще стигнат до края на своя път и ще се върнат по него, събирайки плодовете на 

всичко, което са посяли - единствената процедура, чрез която покаянието се надига в сърцата. 

Защото онзи, който не признава прегрешенията си, не може да направи нищо, за да поправи 

грешките си. 

66 Подготвя се нов свят, новите поколения скоро ще дойдат, но първо трябва да се отстранят 

гладните вълци, за да не вземат овцете за плячка. 

67 Изпратени сте като войници на мира. Не се плашете от битката, не се впечатлявайте от 

представителите на секти и деноминации. С цялото си смирение ти не си по-малък от тях. 

68 По пътя на съвършенството, по тази безкрайна стълба, винаги е имало същества, които 

вървят напред, и такива, които вървят назад. Но всички ще стигнат до един и същи дом, защото в 

сферата на Моята Божественост няма звания, а само деца, всички много обичани от Моя Дух. Аз 

съм във всички, крия Себе Си както в сърцето на могъщия, така и в това на просяка. Ето защо ви 

казвам: Когато видите нуждаещ се човек, който идва до вратите ви, не му отказвайте любящата си 

помощ, защото това ще бъде вашият Отец, който чука на сърцето ви. 

69 Жадувам за вашата любов, о, многообичани деца! 

70 Моята прокламация в този момент е още едно доказателство, че ви давам любовта Си. Но 

подгответе сърцата си, защото тази прокламация скоро ще свърши и аз отново ви казвам, че в 

последния ден на 1950 г. ще ви говоря за последен път. Защото след този ден ще Ме търсиш 

духовно в Безкрайността и когато си готов, ще чуеш гласа Ми под формата на вдъхновение - вече 

без несъвършенствата на човешкия глас. 
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71 Молете се, хора, защото в моментите на вашата молитва войната се успокоява, сърцата си 

почиват, майките намират утеха, а децата - убежище. 

72 Горко на онези, които не са знаели как да се подготвят, защото ще се чувстват като сираци 

на земята! 

73 Светът ще стане свидетел на велики духовни събития; в народите ще се появят пророци, 

съдържанието на Седемте печата ще стане известно на всички, светлината на Шестия печат ще 

бъде разпозната като тази, която свети в този момент; защото в това откровение всички хора ще се 

обединят и всички вероизповедания и раси на земята ще се слеят. 

Моят мир да бъде с вас! 



U  47 

117 

Инструкция 47  
1 Човечество, в този момент ви наставлявам със Словото Си, за да разберете Моето учение. 

Изпращам призива към духовете, за да им разкрия техните духовни дарби и да изучават Моите 

проявления, да не се учудват на тях, а да намерят потвърждение на това, което е обещано за това 

време. 

2 Искам всеки един от вас да заеме мястото на ученик, на което съм го поставил. Всички вие 

сте изпратени на Земята, за да изпълните една задача. Търпеливо чаках осъществяването му, дадох 

ви много възможности, но все още не сте се усъвършенствали. Искате ли тази нова ера да премине, 

без да я използвате, защото кръстът на изпълнението на задачата ви се струва твърде тежък? 

Времето е ваше, но то е ограничено и не искам утре, когато тръгнете на работа, да сте на ръба на 

гроба, близо до предстоящото отпътуване в духовната долина, а да сте загубили физическите си 

сили. Работете от момента на просветлението си, независимо дали сте в детска възраст, в пълна 

зрялост или в напреднала възраст. Сейте, за да жънете, и пазете зърното си в Моята житница, 

където времето няма да го унищожи и крадецът няма да го ограби. 

3 Днес човекът е въвлечен в големи борби: докато едни водят жестоки войни, други се борят 

да победят страстите и да освободят духа. Човечеството е разделено и животът е като лодка, която 

се преобръща по време на буря. Дори вие, които живеете в тази държава, която е запазила мира, не 

чувствате мир; всички вие изпразвате чашата на болката. 

4 Защо някои хора, въпреки че чуват звука на небесната камбана, остават глухи за нейния 

зов? Тази камбана е Моят глас, който може да бъде чут в този момент на всички места, където 

живеят Моите деца. Слушайки Моето Слово, вие усещате, че не е ехо от човешки глас, с който ви 

говоря, а че Моят глас влиза в сърцето ви, че ви насърчава и ви дава живот. 

5 Ще приема от теб само чисто поклонение; само твоите дела на любов и милосърдие ще ти 

дадат Моя мир. 

6 Вслушайте се в бащинския Ми съвет, не бягайте от Мен! Казах ви, че заради един праведен 

човек ще бъде спасена една земя. Но ако не можете да бъдете праведни*, поне поправете пътищата 

си, работете, защото така ще си възвърнете благодатта и ще бъдете Мои пратеници във всички 

народи. Не бъдете безразлични пред лицето на болката; нека молитвата ви стигне до Мен, тогава 

много сълзи ще бъдат пресушени от нея, а вашите братя ще получат мир и благословии. Преди 

човечеството да се срине под тежестта на кръста си, Аз ще му бъда помощник и ще поема тежкото 

му бреме, за да може то да продължи да напредва. 
* Това означава да живеем напълно според Божия закон на любовта и Неговата воля. 

7 Блажени са онези, които умеят да пречистват сърцата си, за да приемат Моето Слово, 

защото то ще ги храни вечно. Блажени са онези, които въздишат и страдат, когато съзерцават 

разрухата, в която живеят техните братя, защото тяхната молитва ще стигне до Мен; те ще станат 

свидетели на разцъфването и възстановяването на добродетелта в сърцата на хората. 

8 "Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите. Оповестих ви Моя Дух, за да можете да 

влезете в него, и ви напомням думите, които ви казах във Втората епоха: "Тома, сложи пръстите си 

в Моята страна и не бъди неверен." - Елате при Мен с вяра, откажете се от неверието си, осъзнайте, 

че в безкрайността Аз ви показвам Обетованата земя, която очаква с отворените си порти 

пристигането на Моите възлюбени ученици. 

9 Дадох ви "хляб" в изобилие, за да се заситите и да не изпитвате утре глад за това слово, 

което днес презирате. Издигнете се духовно, за да постигнете целта си за развитие. Молете се за 

всички и помнете, че вие сте като лъч светлина по пътя на живота на вашите братя. Бъдете добри 

пастири на стадото, което е човечеството. Всички вие, които имате светлина, разум и вдъхновение 

в духа си, ще можете да напътствате и да връщате обратно онези, които са се заблудили. 

10 Пророкувано е, че болката ще бъде много голяма. Ще останете спокойни, когато се молите 

и практикувате Моето учение, защото ще усещате Моята сила във всеки един момент. Но горко на 

онези, които, макар и да са слушали това учение, не са повярвали в Моето проявление, защото 

съмнението им ще ги отчае при Посещението. 
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Вие, които сте взели в паметта си думите на пророците и сте ги съхранили, не хулете Бога, 

когато настъпи времето, когато болката завладее човечеството, не се отчайвайте, мълчете и се 

гответе, защото Аз ще ви защитя с любовта Си. 

11 Не Ме молете да отстъпя в законите и решенията Си. Поискайте със смирение и Аз ще ви 

дам това, което ви се полага по правда, за да намерите спасение. 

12 Вникнете и разберете ученията, които ви дадох неуморно през Третата епоха. Моето Слово 

ви се яви като блестящ фар, който показва пътя на изгубените разсипници. 

13 Моето учение ви даде духовна сила - не само за да устоите на несгодите, присъщи на света, 

но и за да изпълните духовната мисия, която сте донесли със себе си. Не очаквайте, че всички ще 

ви приемат с отворени обятия, когато разпространявате Моето учение. Някои ще поставят примки, 

за да ви повалят. 

14 Пречиствам ви и ви подготвям духовно и физически, за да можете да разбирате 

вдъхновенията на Отца и по-късно да ги влагате в сърцата на братята си в същата чистота, с която 

ви ги изпратих, като свидетелствате за истинността на Моите наставления с делата си. 

15 В сърцата, удостоени с Моята милост, чух следната молитва: "Господи, дарявай ни 

непрестанно духовни дарове и блага." Но аз ви казвам: Аз съм твоят Баща и познавам нуждите ти. 

Как да не се развълнува Моят Дух от твоята молитва и молба? Утеших те в уединението на твоята 

стая и те просветих, за да бъде предаността ти полезна. Ти идваш набързо да слушаш словото Ми, 

но първо подготвяш сърцето си като олтар и на него Ми принасяш делата си като жертва. 

16 Вие идвате при Мен като дете, което протяга ръка към баща си, за да го води по пътя; и 

наистина, пред Мен вие сте деца! Но ето, Аз съм като пастир, който пази овцете си и ги призовава 

от кошарата с любящ глас. Вие чухте гласа Ми в тази Трета епоха чрез посредничеството на 

човешкия ум, но Ме потърсихте само когато устните ви пресъхнаха от жажда, докато прекосявахте 

пустинята на вашите страсти. Едва тогава чухте призива на Небесния си Отец. 

17 Винаги, когато Ме призовавате за помощ, ще усещате Моето присъствие, което ви дава 

утеха и мир. Но дойде моментът, в който почувствахте глад да Ме чуете, и тръгнахте с желание да 

търсите Моите наставления. 

18 За всеки един от тях часовникът на вечността показваше часа, а камбаната се обаждаше, 

обявявайки, че е настъпил моментът, в който духът ви трябва да намери водата, която ще утоли 

жаждата му. 

19 Някои се усъмниха в неочаквания начин, по който Ме намериха; но после, когато вникнаха 

в смисъла на чутото слово, откриха, че неговият "вкус" и духовен смисъл може да дойде само от 

Бога. Тогава те ми заговориха вътрешно, изпълнени с радост: "Отче, Отче, вярваме в Твоето ново 

проявление сред хората!" - Видяхте се украсени с духовни дарове, изпитахте мир в сърцата си, а в 

дома си видяхте да свети светлината на съгласието. И докато децата се освежаваха в присъствието 

и под погледа на Отца, Той също усещаше, че жаждата Му за любов се утолява, докато 

съзерцаваше радостта на малките Си деца, виждаше тяхното морално обновление и получаваше 

ласките им чрез техните молитви. 

20 Тогава ви казах: Следвайте Ме, Аз вече ви дадох доказателства за Моето присъствие, в 

сърцата ви вече е запалена светлината на вярата. Затова оттогава нататък, когато по пътя на живота 

ви са се появявали изпитания, вие не сте се отчайвали и не сте се бунтували срещу Моя закон. 

21 Виждали сте как близките ви заминават за другия свят, как се затварят вратите за работа и 

хлябът на трапезата намалява, как губите земните си блага, но вярата, подобно на фар, ви е 

позволила да стигнете до сигурно пристанище. 

Имаше и такива, които отслабнаха по време на изпитанието, задаваха си въпроси за Моето 

Слово и усещаха, че вярата им угасва. 

22 Но Моето Слово, което влезе в сърцата им чрез съвестта, им говори така: Защо сте 

отслабнали? Защо не запазихте вярата си и не забравихте думите Ми? Спомнете си, че ви казах, че 

избраните винаги са подложени на изпитания, за да се докажат тяхната вяра, твърдост и любов. 

23 Тези, които са останали силни, са преживели как бурите са отминали и по пътя им се е 

появила нова светлина. Виждали са как се завръщат мирът, здравето и изгубените блага. 
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24 По този начин постепенно оформям твърдите сърца на онези, които ще използвам, така че 

утре те да бъдат Моите добри свидетели и служители сред човечеството, в което ще посеят 

семената на Моята истина. 

25 Духът е благороден пред наставленията на Моето Слово, а плътта е крехка. Затова ви 

казвам: Ако аз укрепя и издигна вашия дух, той трябва да поеме върху себе си задачата да съживи 

и поддържа своята материя по своя начин. 

26 Вие сте подложени на голямо изпитание, скъпи ученици. Тъй като всяко изпитание крие 

тайна за вас, не знаете дали то е предназначено да ви укрепи в битката, да ви разкрие нещо, което 

не знаете, или да изкупи някакво провинение. Но никога не отстъпвайте от изпитанията, защото те 

не са изпратени с тази цел, нито пък надхвърлят моралните или духовните ви сили. 

27 Бъдете от онези, които остават силни в големите изпитания. От теб ще произведа 

поколения, изпълнени със светлина и благодат. 

28 Елате да получите Моето Учение за любовта, за да се подготвите, чрез което всички 

объркани идеи, които може да сте натрупали на земята, ще бъдат премахнати от умовете ви. Това 

Слово ще ви покаже истинския път, ако сте го изгубили. Моят небесен глас идва в сърцето ти, за да 

ти съобщи и да ти говори за Третото време. 

29 Вашите недостатъци и несъвършенства не бяха пречка за Моето проявление сред вас - 

напротив, те бяха причината за него. Дойдох да ви търся, защото бяхте загубили пътя си и бяхте 

там, в изгнанието си, болни и уморени от страдания. Тогава вашият Учител слезе да ви каже: 

"Елате при Мен!" След това се впуснахте да следвате пътя на Закона, написан от Онзи, който е 

собственик и господар на творението. 

30 Светлината на Третото време осветява пътищата, за да може погледът ви да открие тръните 

и да ги отстрани, защото този път е осеян с изпитания. 

31 Моята Любов непрестанно чука на вратата на вашето "жилище", за да ви държи будни. Как 

може да има някой, който след толкова много доказателства за любов все още отрича Словото 

Ми?: Защото, макар да имат очи, не виждат, макар да имат разбиране, не разбират, макар да имат 

сърце, не чувстват. 

32 Вие все още не Ме познавате. Само когато се обичате един друг, както ви научих, ще 

придобиете много голямо познание и разбиране за духовните дарби. Казах ви, че устните ви ще 

говорят за изобилието от добри чувства в сърцата ви. Но може ли да говори за любов човек, който 

не я носи в сърцето си? Не сте ли шокирани от мисълта, че тези, на които давам тези учения, са 

точно тези, на които съм давал учения за любовта в други случаи? 

Ето, Аз, в любовта Си като Отец и като Учител, ви поверявам това учение като книга, която ще 

пазите с чистотата и мъдростта, които божествената благодат на Господа е вложила в нея, така че 

когато хората го познаят - сред които ще има разузнавачи като нови книжници и фарисеи, да Ме 

подложите на изпитание - ще можете да им покажете съвършено дело, духовно учение с преливаща 

справедливост и любов, поклонение на Бога, което е дълбоко във вътрешността си и просто във 

външността си, потвърдено от делата ви на любов и милосърдие към вашите братя. 

33 Гледайте и се молете, бъдете готови, защото Моето учение ще бъде преследвано. Тези 

откровения не бива да ви тревожат; нека, когато станат реалност, да ви изненадат в мисията ви, 

докато лекувате болните и утешавате страдащите. Ще ви дам сила, като ви дам да разберете, че 

сокът от дървото на живота е във всеки от вас. Седнете на тази маса, под тази сянка, но се пазете да 

не изцапате ослепително бялата покривка. Това чисто бяло е подобно на пътя, който ще трябва да 

изминете след това. Мантията на любовта Ми покрива всички Мои деца, а милосърдието Ми 

подготвя пътя на живота за всички, които ще Ме чуят в този момент. 

34 Отприщените природни сили разтърсват човечеството всеки момент. Гледайте да не оставят 

следи от пътя си във вашите земи. 

35 Нека множествата дойдат при теб; всяко сърце и всеки дух носят в себе си скръб. Свържете 

ги с Моя духовен свят - сега, когато все още е времето на това проявление, - за да получат 

духовния балсам, който слиза от Моето Царство. Искам да ви видя подготвени, да работите 

всеотдайно в Моите дела на любов, така че часът на Моята правда да ви посрещне, докато 

изцелявате болния, утешавате скърбящия, поучавате жадния за истина и съветвате изгубилия пътя 
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си. Помнете, че ако този ден не ви изненада в изпълнението на мисията ви, вие ще бъдете 

изстрадалите. 

36 Не искам да ви виждам в Моето присъствие с наведена глава, искам да ви виждам винаги 

достойни и радостни. С този мир и сила ще ви оставя сред хората, когато настъпи моментът на 

Моето заминаване; защото наистина ви казвам, че ще трябва да се биете. - В тези изпитания 

виждам онези, които ще Ме последват, и онези, които ще Ми обърнат гръб. Защото Аз изпитах 

всеки един от вас, за да го укрепя. 

37 Искам листата и плодовете на дървото, което формирате, да бъдат здрави и ободряващи. 

Тогава Моята благоразумна грижа ще доведе при вас хората, които само чакат момента да бъдат 

призовани, защото чашата, която пият, е много горчива. 

38 Болни от душа, ум и тяло, вдовици, сираци, безпомощни мъже и жени, гладни за любов и 

мир ще бъдат тези, които ще дойдат да сложат товара си и да възвърнат вярата си. За тези, които не 

могат да дойдат, ще се молите, ще Ме питате и Аз ще ви чуя. 

39 Упорито се обновявайте, не позволявайте на природата на тялото да изостане в развитието 

си (към по-добро). Разберете, че когато постигнете този напредък, вие сте положили основите на 

своето одухотворяване. 

40 Почувствайте, о, хора, възторга, който изпитва Божественият Дух, когато ви говори и 

усеща, че е чут. Вижте колко много светлина хвърля Словото Ми върху много тайни, които не сте 

могли да разберете. 

41 Хора от това време, вие, които мислехте, че сте във вечерта на живота - Моето учение ви 

изненада като зора и съживи духа ви. 

42 Блажени са онези, които разпознават задачата си и поемат кръста си в това време, защото 

нивите, по които стъпват, ще бъдат плодородни за Моето слово и те ще могат да посеят в тях 

семето на Моето учение. 

43 Успокойте се, малки деца и ученици, успокойте бурите, които бушуват в умовете и сърцата 

ви, и нека на духовния небосклон се появи дъгата на мира. 

44 Ще бъдете изненадани от Моето божествено учение, когато откриете скритите във вашата 

същност безброй дарби и сили, с които ще можете да побеждавате в изпитанията и да триумфирате 

в превратностите на живота в бъдеще. 

45 Вашият водач през това време ще бъде Моят Дух. Ще направя за вас път през новото 

Червено море, както в дните на Мойсей. Аз ще те спася и ще те пазя в пустинята. Искам от вас само 

да живеете неуморно Моя пример за любов и да бъдете верни докрай. Защото ще намерите 

крайната цел, когато духът ви стигне до портите на Обетованата земя, където ще си починете от 

човешките борби и ще намерите избавление от страстите и нещастията на този свят. Там ще 

опознаеш истинската светлина на духа, която ще ти покаже истината в такава пълнота, в каквато 

можеш да видиш светлината на слънцето в този свят. 

46 От Отца сте излезли и при Него ще трябва да се върнете, притежавайки не само 

първоначалната си чистота, но и величието, което ще ви даде разгръщането на дарбите, които 

притежавате, когато изпълните Моите Божествени закони. Но никой няма да дойде сам в Моето 

присъствие, всеки ще доведе със себе си всички онези, които е спасил, които е излекувал, които е 

утешил и повел по пътя на спасението. За да помогна на духа ви по пътя на еволюцията, Аз му 

дадох Моите учения за любовта в този момент. 

47 Сега е моментът за учене. Вижте как Духът Ми се излива върху всяка плът и върху всеки 

дух. Едни проповядват Словото Ми във възторг, а други - без възторг. Старите, младите и децата 

говорят за Моето духовно царство. Не са ли това доказателствата, които Аз и Моите пророци 

някога ви съобщихме за Моето ново проявление? 

48 Пречистете сърцето и ума си, за да може душата ви да се издигне и пречисти. Тогава ще 

разкрия светлината Си чрез твоето същество и ще удивя човечеството чрез твоите дела на любов. 

Чрез детето ще говоря на стареца, чрез необразования и невежия - на учения, а чрез смирения - на 

високомерния. Днес вие още не разбирате какво ви очаква, но утре ще разберете и ще тръгнете с 

готовност към провинциите, които днес (все още) спят и които утре, когато получат Моето 

Божествено послание, ще бъдат готови да Ме последват. 
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49 Днес вие очаквате с копнеж да дойде вашият Учител, за да ви научи и да ви припомни 

ученията от минали времена. Живееш нащрек, с готовност да слушаш и сърце, което бие в любов 

към Мен. Умът ти е внимателен, готов да размишлява над Моето Слово, а после, в тишина, си 

спомняш Моите съвети и заповеди и се опитваш да ги разбереш, за да ги приложиш на практика. 

Тогава осъзнавате колко чисто е Моето учение и колко трудна е задачата ви и Ме питате дали е 

необходимо, за да сте по-ревностни, първо да станете духовни същества, като захвърлите телесната 

обвивка, която носите днес, защото чувствате, че тя е пречка за духовното ви издигане и 

изпълнението на мисията ви. Но аз ви казвам, че трябва да приемете тази обвивка с любов и да я 

използвате с умение. Не съм го създал напразно и не съм ви го дал. Ако знаете как да го насочвате, 

то ще бъде ваш сътрудник и вие ще можете да оцените и да се насладите на съществуването си на 

земята чрез реколтата, която получавате от сеитбата на любов с вашите братя. 

50 Вземете Ме за пример и правете чудеса, тъй като сте Мои избраници. Бъдете лекари и 

съветници на своите братя, защитници и застъпници на хората и вложете цялата си душа в работата 

си, за да ги заведете на сигурно пристанище и те да почувстват, че вървят по безопасна земя по 

пътя на обезщетението. 

51 Отидете на нивите, които съм приготвил, и посейте семената в тях. Разрохквайте почвата 

като добър земеделец с любовта си, защото човешкото сърце е закоравяло и вие трябва да го 

обработвате търпеливо. - Когато сте се сблъсквали с непокорни духове, сте искали да ги избягвате, 

казвайки си: "Той не е от тези, които Бог търси; Той иска смирени сърца." - Нима не знаете, че 

именно тези сърца дойдох да търся и да преобразя? Питам ви: Когато дойдохте при Мен, сърцето 

ви беше ли вече като дом или храм за Мен? Обърнете погледа си назад и осъзнайте, че вече сте 

свалили тежкия си товар и сте се преродили за истински живот. 

52 Защо понякога се съмнявате в Моето проявление чрез човешкия интелект и изисквате 

доказателства от Мен и защо нямате вяра, докато не видите, че исканата от вас услуга се 

изпълнява? Искаш да Ме чуеш да говоря на по-избран език, за да повярваш и да се намесиш във 

високите Ми съвети. Питам ви: вече ли сте на върха на духовността, за да можете да тълкувате 

Моите вдъхновения? Нима вече сте толкова високоразвити, че можете да четете Моята воля в Моя 

дух? - Все още сте твърде малки, за да Ме разберете, но Аз ви насочвам по пътя, който ще ви 

доведе до духовен контакт с Мен, за да узнаете Моята тайна. 

53 Вие обезценихте мисията, поверена на вашия дух, въпреки че ви дадох собствена съдба, 

която трябва да ви доведе до мира и съвършенството на вечния живот. 

54 Ако сте смирени, ще бъдете велики. Величието не е в арогантността и суетата, както 

мнозина вярват. "Бъдете кротки и смирени по сърце" - винаги съм ви казвал. Познайте Ме като 

Отец и Ме обичайте, не търсете за телесната си обвивка трон, нито име, което да ви отличава от 

другите. Просто бъдете човек сред други хора и имайте добра воля в себе си. 

55 Оборудвайте се така, че да можете да Ме гледате в цялата Ми слава и да свидетелствате за 

Мен; и колкото повече се издигате духовно, толкова повече Аз ще изливам знанието Си във вас. 

56 О, хора, които не сте успели да се откъснете от суетата на света, за да изпълните законите на 

духа! Вие обичате тази земя, която ви причинява сълзи, и идвате на нея отново и отново, без да 

разбирате целта, за която сте изпратени. Казвам ви: изпълнете мисията си и се подгответе за 

пътуването към земята, която ви обещах, за да чуете гласа на Моя Отец, който ви приветства и ви 

дава почивката, която сте получили чрез делата си на любов и милосърдие към вашите братя. 

57 Не се страхувайте от изпитанията на това време. Въоръжете се със сила и помогнете на 

съседите си. Сред тях ще откриете много хора, които болката е обезсърчила. Ще видите братята си 

в мъка и ще имате лечебен балсам за всички, слово за укрепване и насърчение и лъч светлина от 

вашия Отец. Направете така, че болката на страдащите да стане ваша, и ще споделите страданието 

с тях и ще им дадете любов и милост. 

58 На вас, които плачете мълчаливо, казвам: Блажени са онези, които идват да търсят утеха. Не 

сте искали символи или образи, за да се молите, защото знаете, че Аз съм с вас и сте Ме намерили в 

себе си. Напълних тялото и духа ти със сила. 

59 Блажени са онези, които знаеха как да водят множествата и които, когато почувстваха 

тежестта на кръста, Ме потърсиха като помощник. Аз осветявам пътя на всички същества, които 
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живеят в духовните и материалните области. Не гледайте един на друг като на чужденци, давайте 

си топлина и се обичайте един друг в истина; защото, ако обичате братята си, Мене сте възлюбили. 

Моят мир да бъде с вас! 



U  48 

123 

Инструкция 48  
1 Вие, множествата, които търсите сянката на разлистващото се дърво, където можете да си 

починете - тук чувате Моето Слово, което ви дава утеха и сила, за да можете да обмислите с 

отдаденост пътя, който трябва да извървите. 

2 Когато почувствате, че духът ви отслабва, помолете Илия за неговата тояга, за да можете, 

опирайки се на нея, да достигнете до кристално чистия извор на Отца, където водите на Неговата 

любов и мъдрост преливат като стимул и за блаженство на пътуващите. 

3 Аз ви уча да строите истинския храм; защото има много хора, които са построили 

светилища, без да са им дали основите на вярата. Моят храм трябва да прилича на дърво, чиито 

клони се разпростират с любов из цялата вселена, където птиците се радват по различни начини и, 

обединявайки гласовете си, образуват хармоничен, сладък и съвършен концерт, който поднасят на 

Създателя. Така духът ви ще се издигне, за да търси своя Господ - като Отец, като Учител, като 

Лекар; но никога няма да Го търсите като Съдия. 

4 Истинският Бог ще бъде обичан по истински начин, фалшивите божества ще бъдат 

унищожени, а нечистите и несъвършени култове ще отстъпят място на поклонението на Духа, 

което ще бъде любовна песен към Отца. 

5 Истина ви казвам: много ви говорих през това време, но понякога не Ме разбирате, а друг 

път Ме оставяте да говоря само в празнота. Въпреки това ехото на това небесно слово няма да 

остане нечуто и ще бъде чуто от хората в цялата вселена. 

6 Ако духовното се трансформираше в материално, в този момент щяхте да се видите седнали 

на маса с огромни размери и пред всеки от вас щеше да стои хлябът на Моето Слово, представен от 

избрани храни. 

7 Онези, които постепенно се одухотворяват, Ми казват, че не биха заменили словото Ми за 

най-вкусната и изкусителна храна. Онези, които все още не са успели да преодолеят материализма 

си, биха предпочели техният Отец, вместо да им донесе духовни дарове и блага, да им донесе 

изобилие от богатствата на света. 

8 Колко от тях са оставили храната на Моята трапеза, която им предложих с толкова много 

любов, без дори да я докоснат? Кога отново ще преживеят време на благодат като сегашното, 

когато им беше предопределено да дойдат на земята, за да чуят Моето Слово? - Те са твърди скали, 

които се нуждаят от бури и време, за да се износят. Наследството им ще бъде отнето, докато не 

знаят как да го пазят и да се грижат за него. Но те отново ще го притежават, защото ви казах, че 

това, което Отец дава на децата Си, никога няма да им бъде отнето, а само ще им бъде запазено. 

9 Това е могъщото дърво, под чиято сянка скитниците почиват, за да възстановят силите си от 

уморителните си скитания, хранейки се с плодовете му. 

10 Под това дърво очаквам всички; някои ще се върнат доволни от изпълнената задача, други - 

с наведени глави и празни ръце. 

11 Когато мирът напусна сърцата ви и сълзите се стичаха непрестанно по бузите ви, вие 

започнахте да размишлявате, за да откриете причината за тъгата си. Тогава съвестта ви разкри, че 

причината за вашата тъга и липса на мир се дължи на малкото одухотворяване, което сте имали, на 

неизпълнението на вашата мисия, на липсата на любов и милосърдие към братята в делата ви в 

живота. 

12 Сегашният ви живот е изкупление за това; защото не знаете от колко много грехове, с които 

сте опетнили душата си в минали животи, се очиствате днес. Това е причината да нямате мир в 

сърцата си. 

13 Онези, които са загубили и последната следа от мира, се борят упорито, за да си я 

възвърнат, и осъзнават, че тази благодат съществува само по пътя на справедливостта и доброто, 

към които насочвам хората във всеки един момент чрез съвестта. Ето защо онези, които са чули 

словото Ми, се стремят да следват Моята пътека, защото знаят, че в Моя път има мир и че когато 

дойде трудност или посещение, Моята милост е близо, за да ги издигне. 

14 Моят закон не изисква свръхчовешки жертви, не означава робство, нито пък връзва някого с 

вериги. Разбира се, това е кръст, но кръст на любовта, кръст, чието тегло укрепва, а не изтощава. 
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15 Спомнете си, че в различни моменти от живота си сте усещали истински мир, и ще 

разберете, че това се е случвало, когато сте вършили добро, когато сте прощавали, когато сте се 

помирявали с някого, когато сте напускали удобното легло, за да отидете до леглото на болен човек 

и да му донесете утеха. В духа ти за миг настъпи мирът на Моето царство. 

На вас, които уча да пазите мира през целия си живот, ви казвам истината, че вашата задача от 

самото начало на времето е да донесете мир на вашите братя. Затова всеки път, когато ви се 

представям, ви моля да се молите за хората; защото душите ви, обединени в една мисъл и в едно 

намерение, ще достигнат до сърцата като дъх на щастие и мир. Получихте също така указания и 

власт да давате вътрешен мир, светлина и спокойствие на съществата, които живеят невидимо (за 

вас) в духовната долина. 

16 Пътищата на света са пълни с опасности и изкушения. Затова духовете често попадат под 

властта на света и материята, въпреки че са излезли от Мен, изпълнени със светлина на познание и 

предчувствие, с оръжия и средства да се защитават и да побеждават. 

17 Намерих те победен, но ти се вслуша в гласа Ми, който те търсеше с доброта, и така се 

изправи, изпълнен с вяра и надежда. Истина ви казвам: няма да има нито един изгубен или 

победен, който да не чуе този глас, когато дойде времето. 

18 В това време онези, които са били най-далеч, които са били най-загубени, ще бъдат тези, 

които ще Ме обичат най-силно и ще Ме следват. 

19 Длетото на Моята любов ще издълбае и най-твърдите скали. 

20 За да постигна тази цел, търся духа ви, защото той може да разбере Моето учение; но първо 

трябваше да говоря на сърцето ви, ограничавайки Себе Си чрез носителя на гласа и очовечавайки 

Словото Си. Това е етапът, който ще ви доведе до разговор между духовете. Тогава Моят духовен 

глас ще дойде при теб като вдъхновение, което ще ти покаже пътя към твоето пречистване, защото 

тялото ти понякога е тежка верига или плътна завеса, която не ти позволява да виждаш отвъд 

материалното. 

За да ви помогна да спечелите в тази битка, тук имате Моето божествено вдъхновение, което от 

любов към вас е превърнато в човешко слово, което идва при вас като ласка за ума и сърцето. 

21 Това са дни на възпоменание и затова се отдадохте на отдаденост и подготовка. О, ако само 

можехте да запазите тази духовност през целия си живот, без да изпадате във фанатизъм; колко 

голямо би било вашето развитие. 

22 В сърцата на тези множества цари радост, защото те знаят, че пред очите им е небесната 

трапеза, на която Учителят ги очаква, за да им даде хляба и виното на истинския живот, за да ядат 

и пият. 

23 Масата, около която Исус се събрал с апостолите си по онова време, била символ на 

Небесното царство. Там Отец беше заобиколен от Своите деца, имаше храна, която 

представляваше живот и любов; звучеше божествен глас, чиято същност беше всеобхватна 

хармония, а мирът, който цареше тогава, беше мирът, който съществува в Божието царство. 

24 Опитахте се да се пречистите в тези предания, като мислехте, че Учителят ще ви донесе нов 

завет в Своите думи, и така е: Днес ви позволявам да си спомните за хляба и виното, с които 

представих Моето Тяло и Моята Кръв. Но също така ви казвам, че в това ново време ще намерите 

тази храна само в божествения смисъл на Моето Слово. Ако търсите Моето Тяло и Моята Кръв, 

трябва да ги търсите в Божественото творение, защото Аз съм само Дух. Яжте от този хляб и пийте 

от това вино, но напълнете и чашата Ми, искам да пия с вас: Жадувам за твоята любов. 

25 Предайте това послание на братята си и научете, че кръвта, тъй като е живот, е само символ 

на вечния живот, който е истинската любов. - Чрез теб започвам да просветлявам човечеството с 

новите Си откровения. 

26 Мъже и жени, деца, младежи и старци ще формират апостолството на Христос в тази Трета 

епоха. Но наистина, казвам ви, повече от сърцата - това ще бъде Духът, който търся. 

Въпреки че не цялото човечество чува Словото Ми, искам да почувства присъствието Ми в този 

благословен час. Бащите на семейства в домовете им, болните в лагера им, гладните за 

справедливост, наказаните от хората, тези, които нямат мир в сърцата си, обидените, бедните - 
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всички вие, влезте тихо в Моето светилище, за да чуете гласа на вашия Господ, който ви казва: 

"Мир вам!" 

27 Хора, в този момент Моите апостоли, които сега са в Духа, Ме заобикалят невидимо - както 

в онези дни: 

Петър, Йоан, Яков Старши и Младши, Тадей, Тома, Матей, Вартоломей, Симон, Филип, Андрей и 

дори Юда, който е изпълнен с болка. Всички те Ме придружават в тази нова вечеря. На кое друго 

място на земята бихте могли да видите образа, който ви показвам? - Ще ви бъдат показани образи 

без живот, докато аз мога да накарам тези духове да се проявят в пълнотата на живота и 

светлината. 

28 По това време в духа Ми има радост и същевременно болка, защото не всички Мои деца са 

изкупени. 

29 Когато чувате Словото Ми, което ви казва, че сте на Моята трапеза, мислите ви не могат да 

се откъснат от онзи ученик, който в момент на объркване предаде своя Учител и братята си; тогава 

се питате дали и в това време ще има предател, а духът ви Ме пита: "Може би това ще бъда Аз?" - 

В очите ти се появяват сълзи и ти Ме молиш за сила никога да не изпадаш в изкушение. Истина ви 

казвам, че и в това време ще има такива, които ще Ме предадат; но това няма да бъде в Моето тяло, 

както във Второто време, а ще се опитат да скрият истината на Моето учение с делата си, като 

накарат хората да мислят, че това, което е било учение на Божествената мъдрост, е измама. 

30 Всички вие се заклевате да Ме обичате и да Ме следвате дори до смърт; но Аз ви казвам да 

бдите и да се молите, защото и Юда се закле да даде живота си за Мен. 

31 Ако тогава физическото Ми мъчение продължи една нощ и един ден и смъртта сложи край 

на мъченията на тялото, сега в духа си усещам болката на всички страдащи; във всеки обвиняем 

съм осъден от земните съдии и във всяка затворническа килия съм затворен в сърцето на онези, 

които страдат от това изкупление. Не плачете само при спомена за онези часове на болка, които 

Исус изпита на земята, защото Моите страдания все още не са приключили. 

32 Духът ти вече започва да споделя Моята тъга, тъй като осъзнава, че все още трябва да 

заслужи заслуги чрез делата си на любов и милосърдие, за да постигне блаженството и мира, които 

Моето Слово обещава на този, който Ме следва докрай. 

33 Издигнете духа си в обикновена молитва, защото молитвата е връзка и приближаване към 

Господа. 

34 Тази вечеря е от любов, не я забравяйте. Вземете хляба от трапезата и го споделете с братята 

си; и когато всички сте във вечността, ще разберете, че това откровение, което ви давам сега, е 

символ на вечния живот. Елате, вие, множества, защото ако през Втората епоха на Моята трапеза 

седнаха само дванадесет души, то днес те ще бъдат сто четиридесет и четири хиляди, но Моят 

призив за любов е към всички хора. Искам всички вие да Ме придружавате в този момент. 

Някои треперят от думите Ми, други плачат, а трети се чувстват недостойни да ги чуят. Аз, 

Който знам кой е всеки от вас, ви казвам, че сред този народ, който сега се стича, за да чуе Моето 

учение, има и такива, на които навремето бяха дадени чудеса, за да повярват в Мен; че има и 

такива, които се съмняваха в Исус, а също и такива, които викаха пред Пилат: Разпни Го, разпни 

Го! 

35 Мнозина Ме видяха да отивам на Голгота с кръста на раменете Си, без да знаят Кого 

придружават, и видяха сълзите на Мария, без да разберат коя е тази, която плаче. Вижте как сега 

преподавам наново и превръщам в Мои ученици онези, които тогава не можеха да Ме познаят. 

36 На кръста Аз поисках прошка за теб, защото ти не знаеше какво правиш. Тази прошка 

намери израз в новата възможност, която Отец ви предлага да отворите очите си за истината, да се 

спасите и да се приближите до Мен. Но въпреки Моята милост към вас все още има хора, които 

търсят несъвършенства в Моето слово, за да имат причина да не вярват и да не Ме следват. Но 

наистина, казвам ви, в духовната същност на Моето Слово няма никакъв недостатък; докато с тази 

незабележима и проста дума Аз изтрих много недостатъци от сърцата ви. 

37 Всички вие сте обект на Моето решение. Нищо няма да ви развълнува по-силно от милостта 

на Моята любов към вас, защото Моят съд е от любов. 
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38 По това време Йосиф Ариматейски отваря портите на дома си, за да може Учителят да 

празнува Пасхата в него в компанията на учениците Си, когато те още не знаят, че Агнето, което 

ще бъде принесено в жертва на този празник, ще бъде Исус. 

39 Сега ви моля да подготвите в сърцата си гостилницата, в която влизам, за да ви напомня с 

Моето Слово за делата и наставленията, които след това запечатах с Моята Кръв. Не се 

ограничавайте обаче да си спомняте за Моите страсти само през тези дни на възпоменание. Трябва 

да изградите светилище в най-съкровената си същност, където вечно да помните урока по любов, 

който Христос ви донесе на земята. Това светилище ще бъде неразрушимо в бурите, които целят да 

унищожат вярата на човечеството. 

40 Днес правя така, че гласът Ми да се чуе в много провинции, градове и села, за да бъдат 

призовани мнозина. По Моя начин Аз сея балсам, утеха и мир в сърцата, събуждам надежда в 

онези, които са се смятали за изгубени в живота на благодатта, и давам живот на онези, които са 

били мъртви в порока и греха. 

41 Също така по това време ходех от една провинция в друга и присъствието Ми 

предизвикваше радост сред нуждаещите се, болните и духовно бедните. Не всички последваха 

стъпките Ми, но те останаха живи свидетели на чудесата, които извърших над тях. Мъже, жени и 

деца дойдоха при Исус, техните скръбни лица и плач ми говореха за тяхната мизерия и страдание. 

Те бяха чули слухове и новини за Моите чудеса и с нетърпение очакваха преминаването на равина 

от Галилея, за да протегнат ръце към Него и да Го помолят за доказателство за силата Му. 

Те бяха с прости сърца, но имаше и други - книжниците, учителите на закона и фарисеите, които в 

неприязънта си към Исус накрая поискаха Той да им покаже ръцете Си, за да видят дали те 

показват силата, с която Той изцеляваше болните, като само ги докосваше. 

42 Състраданието ми беше към всички без разлика. Аз бях Бащата, който дойде, за да избави 

всички Свои деца от болката им. Исус, Лекарят, е бил цял балсам и не е било необходимо да 

докосва тялото на болния, за да го оздрави. Понякога - за да дам на хората доказателство за това на 

какво е способна вярата - позволявах на някой болен да се приближи до Мен и да докосне дрехата 

Ми, за да оздравее. 

43 В днешно време Исус вече не е човекът, който е дошъл във вашия свят, за да търси 

грешниците и нуждаещите се. Сега Духът на Исус е този, който се открива на човечеството, за да 

открие сред хората от това време новите ученици, които ще Му бъдат верни до края. На духовната 

трапеза Той им предлага хляб и вино, невидими за човешките очи, но реални за Духа. Много от 

тези, които днес слушат пламенно Моето Слово, някога не Ми вярваха; но Аз ви питам: Какви 

чудеса и какви времена очакват онези, които, макар и да Ме чуват сега, не вярват в Моето 

проявление? Те се съмняват, защото Аз се проявявам чрез необразовани и прости хора, а не чрез 

учени или богослови; но Аз ви казвам, че винаги ще Ме намирате сред "най-малките от тях". 

44 Онези, които са разбрали стойността на тази дума и са я изследвали, докато открият 

божественото й значение, са тези, които ще я пазят като семето на одухотворяването, което утре ще 

трябва да разпространят сред хората. 

45 В Първия път Гласът на Господа беше чут в Светая Светих, във Втория път ви дадох Моите 

Любовни Учения в Словото на Исус; сега чувате Словото Ми чрез човешки глас, а утре това ще 

бъде Моето Вдъхновение, което просветлява всеки дух в най-интимния съюз между Отец и 

Неговите деца. 

46 Във Втория път ви казах: "Не само с хляб живее човек, но и с всяко слово, което идва от 

Бога". Затова хлябът, с който принесох на показ Тялото Си, беше само символ. Днес ви казвам: 

Вземете хляба на Моето Слово, изпийте виното на неговото духовно значение и ще се нахраните 

завинаги. 

47 Разберете, че идвам от царството на мира в долината на сълзите, слизайки от обителта на 

праведните, за да говоря на грешниците. Не нося короната или скиптъра на крал, идвам смирено, за 

да ви се представя чрез тромаво тяло, което преобразявам с Моята светлина, изненадвайки ви с 

неограничената истина на Моето учение. 
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48 Аз не се срамувам от вас и въпреки греховете и несъвършенствата ви никога няма да отрека, 

че сте Мои деца, защото ви обичам. По-скоро хората са тези, които се срамуват от Мен, когато Ме 

отричат в много случаи. 

49 Днес изливам Духа Си сред вас, за да се научите да Ми предлагате духовно и просто 

поклонение, свободно от материализъм, традиции и фанатизъм. 

50 Вие, които сте свалили от власт фалшивите богове, на които сте се покланяли в миналото, 

ще знаете как да влезете в светилището, което в момента изграждам в душата ви с Моето Слово. 

51 Виждам в сърцата ви желанието да остана с вас и да ви уча постоянно в тази форма; това 

обаче не бива да се случва, защото ако изпълня молбата ви, няма да полагате усилия да Ме търсите 

чрез делата си на любов и ще се задоволите да слушате Моите поучения. 

52 Отдавна съм ви казал, че Моето царство не е от този свят; и наистина ви казвам, че в 

духовно отношение земята също не е ваш дом. Царството на Отца е в Неговата светлина, в 

Неговото съвършенство, в Неговата святост. Това е вашият истински дом, това е вашето 

наследство. Помнете, че ви казах, че сте наследници на Небесното царство. 

Тази планета е като жилище, което ви приютява временно, където душата ви е подложена на 

изпитания за пречистване, така че когато се завърне в духовния дом, да е постигнала напредък и 

прогрес. Затова не се питайте: "Защо не съм намерил съвършен мир и щастие на този свят?" Истина 

ви казвам: дори онези, които са били чисти, не са намерили истински мир в тази земна долина. 

53 Ако тази земя ви даваше всичко, което желаете, ако на нея нямаше големи духовни 

изпитания - кой от вас би имал желание да дойде в Моето царство? 

Не хулете и не проклинайте и болката, тъй като вие сте я създали със своите престъпления. 

Понасяйте го с търпение и то ще ви пречисти и ще ви помогне да се приближите до Мен. 

54 Осъзнавате ли колко сте вкоренени в славата и удовлетворението на този свят? Е, ще дойде 

време, когато желанието да ви отстранят от него ще бъде много силно. 

55 Този, който е способен да премине през изпитанията си чрез духовно извисяване, изпитва 

мир в това преодоляване. Който ходи по земята с очи, вперени в небето, няма да се препъне, нито 

пък краката му ще бъдат наранени от тръните по пътя на изкуплението. Вие, които Ме слушате, 

носете изпитанията си с любов, за да станете пример. Стремете се да напредвате все повече и 

повече в своето съвършенство. Защото, ако не беше така, защо дойдохте днес? Защо сте оставили 

работата си, за да седнете на тези твърди пейки? Защото търсите мир, светлина, лечебната сила на 

балсама. 

Сред тези множества са и онези, които търсят Моята мъдрост и Моите откровения, за да 

предадат това послание на провинциите утре. Има и такива, които са съгрешили много, които са 

Ми казвали със сълзи на очи: "Отче, не сме достойни да слушаме Твоето слово." Но Аз ви казвам, 

че дойдох именно заради вас, заради онези, които са се отклонили от пътя на развитието. Никога не 

съм идвал да търся праведните на земята - те вече са спасени. Търся онези, които вече не намират 

сили в себе си да се спасят; на тях давам благословията Си и нежната Си любов. 

56 Ако на някой от вас е казано, че духът му е изгубен заради греховете му, но той все още 

иска да поправи грешките си и да се спаси, елате при Мен и Аз ще му дам Своята прошка и ще го 

възкреся за нов живот. Той ще бъде като Лазар, който възкръсна, когато чу гласа на Исус, който му 

каза: "Стани и ходи!" 

57 По същия начин се стремя да отворя пред очите на невежите Книгата на истината, "Книгата 

на истинския живот". Искам онези, които някога Ме отричаха и хулеха, днес да се издигнат сред 

хората и да създадат народ, който да бъде пример за одухотвореност, смирение и милосърдие, 

който да свидетелства за Моите наставления чрез дела на любов към братята си. 

58 Виждам, че се възползвате от Моето учение, но все още сте далеч от съвършенството. Все 

още си слаб, защото не си направил и три крачки, а изкушението вече те поваля. 

59 Бъдете силни и ако родителите ви или децата ви ви осъдят погрешно заради Моето учение, 

дайте доказателства за твърдост и вяра и не се страхувайте, защото Моята сила и вашият пример 

ще ги убедят в тази истина. Ако някои от тези, които са ви преценили погрешно, напуснат този 

свят, без да ги преобразите, не губете кураж, защото семето, което сте посадили в тях, те са взели 

със себе си в духа си и то ще разцъфне в други светове. 
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60 Вникнете в ученията, които ви дадох във Втората епоха с Моята страст. Приканвам ви да си 

спомните и да размишлявате върху тези учения заедно с Мен. Помнете, че ще ви говоря за тях само 

още няколко пъти. Вие не знаете какво ще последва, но трябва да се подготвите да приемете новите 

откровения, които ще ви дам. 

Когато тези дни на възпоменание настъпят за теб и ти искаш да имаш мир в духа си и да угодиш 

на своя Господ, върши дела на милосърдие към нуждаещите се, прощавай на враговете си и нямай 

"неуредени сметки" с никого; защото, ако имаш угризения в духа си в моментите, когато изричам 

Моите седем думи (на кръста), колко горчиви и болезнени биха били тези думи в сърцето ти! 

Защото тогава съвестта ти ще ти каже, че когато те помолих за вода, за да утоля жаждата Си, ти Ми 

даде да пия жлъчка и оцет. 

61 Молете се, защото живеете във времена на изкушения и съблазни и не знаете дали тези, 

които са в мир в този момент, след няколко минути няма да се скарат или да хулят Бога. Винаги 

помнете това, което ви казвам днес, за да бъдете винаги готови в (духовна) бдителност и молитва. 

62 Вижте как Моята Божествена същност може да достигне до вас чрез устните на един 

грешник. Не е ли това чудо на силата и любовта? Това се случва, защото Аз съм Онзи, Който прави 

водата да извира от скалата и светлината - от тъмнината. 

63 Чрез смирени посредници Аз говорих на "най-малките от тях"; защото ако господарите на 

света бяха предали това послание на човечеството - истина ви казвам, щяхте да останете без знание 

за даровете си и без длъжности, които да изпълнявате. Вие нямаше да ядете от тази трапеза и щяхте 

да се задоволите да гледате пиршеството отдалеч. От друга страна, чрез тези органи на интелекта 

(носителите на гласа), които са недокоснати от теории, науки и религиозни предразсъдъци, аз 

отправих призив към цялото човечество, без да облагодетелствам никого заради неговата социална 

класа, националност, религия или език. 

64 Гласът Ми идва от царството на Духа, където Аз съм Цар, от онзи Рай, където всички вие 

ще бъдете с вашия Господ, когато като Димас, от кръста си, смирено и с вяра, Ми кажете: 

"Господи, спомни си за мен, когато си в Твоето царство". Твоят кръст е този, който ти поверих, 

когато ти дадох тази мисия: да учиш, да лекуваш болните, да утешаваш, да известяваш на 

човечеството Моите божествени послания. Тази мисия е трудна, защото е свързана с отговорност, 

защото е деликатна, защото е шумна, а при изпълнението ѝ върху вас се стоварват подигравките на 

неверниците, клеветниците и присмехулниците, които не са искали да открият истината в Моето 

учение. 

65 По същия начин Исус тръгна по пътя на страданието и понесе бремето на кръста, което 

беше несравнимо по-малко от това на неблагодарността на онези множества. 

66 Тук е Учителят, който припомня на Своите деца делата от минали времена и ги свързва с 

делата от настоящето, за да можете по-добре да разберете Моите учения. Искам това учение да се 

разпространи по целия свят, да просветли човечеството, така че, изправено пред живот, който не 

познава, то да се събуди и да се заеме да създаде в света един дом, едно семейство. Това ще бъде 

истинският народ на Израел, народът на Бога, в който различията в произхода, социалните класи и 

племената ще изчезнат, защото всички те ще бъдат клони, произлизащи от едно племе, където 

всички изпълняват Моя закон, който ви казва: "Обичайте се един друг". 

67 Вие, които сте поели този кръст на раменете си, осъзнайте отговорността, която носите, за 

да покажете на човечеството истината за Моето проявление и Моите чудеса. Затова изисквам от 

вас благородство на ума и съвършено познание за това кои сте във връзка с Бога и човечеството и 

за това ви давам Моето учение за одухотворяване. 

68 Подгответе се по този начин и ще бъдете добрите войници в тази битка, истинските 

израилтяни според Духа, верните ученици. Не пестете усилия, за да докажете истинността на това 

Слово. Не забравяйте, че Христос, за да засвидетелства истината, която проповядва, позволява 

тялото Му да бъде унищожено. Защо трябваше да защитава живота на това тяло, след като преди 

това беше казал, че Неговото царство не е от този свят? - По същия начин мислите и вие, че за да 

постигнете вечния живот, който очаква духа ви, можете да пожертвате много амбициозни цели. 

69 Ако искаш да премахнеш от брат си тъмните петна, които той носи в душата си, първо 

трябва да станеш безупречен; ако искаш да получиш прошка, първо трябва да простиш. 
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70 Колко красиво ще бъде за душата ви, когато настъпи последният ѝ миг на земята и духът, 

изпълнен с мир, може да каже на Отца: "Господи, всичко е изпълнено!" 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 49  
1 Молитвата ти се издига към Мен като аромат на цветя и Аз я приемам. 

2 Нека духът ви се наслаждава на хляба на вечния живот. Това не е първото наставление, 

което Моят Божествен Дух ви дава; като човек Аз вече съм се разкрил в друго време, за да ви науча 

да развивате смирение, да живеете, за да правите добро на другите, и да умрете на кръста на 

любовта. Когато чуете Моето Слово, ви се струва, че това е първото наставление, което вашият дух 

получава, защото не сте разбрали предишното учение. Днес отново идвам да търся болните, които 

са Мои деца, защото всички вие стенете в тази долина на изкуплението и вашите стенания достигат 

до Мен. 

3 Когато болката стане много силна, тогава човек си спомня за Бога - колкото и безразличен и 

студен да се е показал към Моето учение - обръща очите си към Мен в желание за Моята милост и 

в отчаянието си отправя тази молитва: "Господи, защо не ми даваш това, което толкова много 

искам от Теб? Ако не можеш да чуеш молбата ми, съкрати дните ми на земята, защото няма смисъл 

да съм на нея само за да страдам." Колко много невежество показваш, когато говориш така на своя 

Отец, Който е изпълнен с любов към Своите деца! 

4 Ето защо сега ви извеждам от мрака на неразбирането с Моите наставления, така че дори и в 

най-голямата болка да не се отклоните от пътя на светлината. Скоро ще разбереш, че Аз не съм те 

създал за болка, защото страданието не идва от Мен, а от теб. Сега трябва да извървиш целия път, 

за да си възвърнеш светлината и чистотата, които си оставил на парчета по тръните на пътя. 

5 Вярно е, че животът ви е като бурно море, в което временно се страхувате да не потънете. 

Но тъй като си паднал толкова ниско заради несъвършенствата си, поне вярвай в Моето присъствие 

и Моята сила в моментите, когато изпитанията ти са много тежки. Не Ми давайте повод да ви 

говоря така, както говорих на учениците Си от Втората епоха, които пътуваха с Мен в една лодка и 

които, като видяха, че морето се пени, а Исус спи, Му казаха, изпълнени със страх и безпокойство: 

"Учителю, спаси ни, загиваме." Моят укорителен отговор беше следният: "О, маловерни!" 

6 Възлюбени хора, вникнете в Моето учение, насочете живота си според примерите на тези 

ученици, защото и вие ще станете ученици. Помнете, деца Мои, че от 1950 г. вече няма да чувате 

тази дума. Използвайте я сега, за да ви пречисти и да не сте повече на пътя на греха. 

7 Моята жертва на любовта във Втората епоха ви показа как да измиете петната, които носите 

по тялото и душата си, дори тези, които Содом и Гомор ви оставиха като наследство*. Пожертвах 

Себе Си, за да поучавам хората и да им покажа пътя на послушанието и любовта, по който могат да 

постигнат спасение. 
* Това е препратка към главния грях на содомитите, извращението на сексуалното и продължаващото 

му влияние до наши дни. 

8 Сега, след като ви дадох безброй учения, вие сте готови да се спасите и пречистите. Тогава 

ви съобщих, че ще се върна сред хората, и ето че изпълнявам обещанието си. 

9 Ако всички, които чуват това слово, не усещат Моето присъствие, то е, защото техният 

материализъм, грехът им и идеите, вкоренени в умовете им, ги отделят от Учителя. Но един миг на 

покаяние ще им бъде достатъчен, за да Ме почувстват в духа си. Светлината на Моята любов ще ги 

озари като Петър, който в отговор на въпроса на Учителя изповядва божествеността на Исус. Те ще 

сложат край на нечестието си, ще погледнат с ужас на миналото си и ще започнат нов живот - чист, 

полезен и достоен. Затова ви казвам да не съдите братята си, когато дойдат сред вас с бремето на 

греховете и пороците си. Не ги отхвърляйте, защото това намерение би било подобно на онази 

група, която хвана една жена в прелюбодейство и я доведе пред Исус, за да изпита Моето 

правосъдие. Какъв тежък урок дадох на онези, които се смятаха за свободни от грехове в сравнение 

с прелюбодейката, когато им казах: "Който се смята за свободен от грехове, нека пръв хвърли 

камък по тази жена", и те се отдръпнаха засрамени. 

10 Колко разбиращи, искрени и смирени трябва да бъдете, ако не искате да ви нарека лицемери 

като фарисеите, които нарекох варосани гробници - красиво приготвени отвън, а нечисти отвътре. 

11 Погледът ми е търсещ и прониква в дълбините на същността ти и в най-съкровените кътчета 

на сърцето ти. Милостта Ми е готова да запише делата ти в книгата на твоя живот, която ще бъде 
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книгата на твоя съд. Гледайте да записвате само добри дела, тогава мирът, който духът ви ще 

постигне чрез тях, ще бъде предвестник на големи награди в духовния живот. 

12 Днес си спомняте за онзи ден, когато Исус беше обвиняван от хората и когато дори децата, 

следвайки примера на възрастните, викаха в своята невинност: "Разпни Го!" 

13 Аз се изправих пред съдиите и голяма беше радостта на онези, които желаеха смъртта Ми, 

когато бях осъден да бъда разпнат. Като агне, което отива на жертвоприношение, кротко 

преклоних шия и приех мъченичеството, както е писано. 

14 Днес отново се изправям пред Моите съдии. Показвам ви Моята истина, за да я изследвате и 

да я съдите, и знам, че ще намерите в нея недостатъци, които тя няма, за да я осъдите след това. 

Съдете делото Ми, но оставете на мира всички онези, чрез които ви дадох Словото Си. 

15 Сред вас има духове, които са се пречистили от големите си недостатъци от древни времена 

и в лоното на Израел до дните ви на земята, за да бъдат чисти, когато обитават духовното 

пространство. Това са тези, които вярват в Моето присъствие в тази 

време и те ще бъдат тези, които ще попитат преследвачите на Моето дело: "За какви недостатъци се 

противопоставяте на това учение?" Точно както по негово време Пилат пита тълпата: "В какво 

обвинявате този човек?" - Моят глас ще бъде тих, както бяха мълчаливи устните на Исус в онзи 

случай, и Аз ще позволя, докато едни съдят Словото Ми, други да го защитават, защото от тази 

борба ще избухне Светлината. Моят любящ поглед ще обхване всички и Моята прошка ще бъде 

също за всички. 

16 Бях изправен пред Анна и Каиафа, за да бъда обвинен, а след това пред Пилат и Ирод, за да 

бъда съден. Истина ви казвам, че в това време Моето дело, Моето слово, ще бъде изправено пред 

Висшия съвет и след това пред новия Пилат, за да бъде съдено. Ще има държавни служители, 

които вярват в Моята нова прокламация и в това послание, но поради страх от света ще мълчат и 

ще позволят Моето учение и Моите последователи да бъдат преследвани, докато те си измиват 

ръцете, но не и петната, които са нанесли върху душите си. 

17 В Третата епоха ще Ми бъде даден нов кръст. Това няма да бъде видимо за смъртните очи, 

но от височината му ще изпратя посланието Си за любов към човечеството и кръвта Ми, която е 

духовната същност на Моето Слово, ще се превърне в светлина за духа. 

18 Онези, които тогава Ме съдеха, днес носят светлина в сърцата на хората с духа си на 

покаяние, за да поправят грешките си. 

19 За да може Моето учение да възтържествува над човешката злоба, то първо трябва да бъде 

бичувано и осмивано като Христос при стълба на Света Богородица. От всяка рана трябва да струи 

Моята светлина, за да освети мрака на този свят без любов. Необходимо е Моята невидима Кръв да 

падне върху човечеството, за да му покаже още веднъж пътя към неговото изкупление. 

20 Кръстът, който сега стоварвате върху Мен, е по-тежък от този на Втората епоха. Тогава не 

познавахте Христос, а сега всички Го познавате и въпреки това Го осъждате. Този път няма да 

видите Исус да се задъхва под тежестта на Кръста да минава пред дома ви. Няма да виждате Духа 

Ми да тежи на греховете ви. И все пак ще чуете гласа Ми да ви казва: "Жадувам, човеко"; но 

жаждата Ми ще бъде от любов. 

21 Мария, любящата Майка на Исус, няма да съедини сълзите си с кървавото петно на 

любимия си Син, но заради вашата неблагодарност ще ви изпрати от Небесното царство своята 

нежна любов като Майка на всички. 

22 Няма да падна по пътя към Моята нова Голгота; затова няма да е необходимо да ми се 

притече на помощ помощник, защото Аз съм силният сред силните. Въпреки това Моят поглед ще 

търси учениците Ми, очаквайки от тях да бъдат верни, както беше Моят апостол Йоан. 

23 Блажен е онзи, който умее да тълкува правилно онова, което Учителят ви е казал в този час 

на възпоменание. Блажени сте вие, които сте се вслушали в Божествения Учител в този момент в 

Неговото учение за паметта. Гъстият мрак, образуван от греха на човечеството, е повод за Учителя 

да прегърне кръста на мъченичеството и още веднъж да извърви пътя на страданието. 

Сега живеете в Третата епоха и все още предлагате на своя Господ чашата на горчивината, но 

Аз смирено я приемам, за да ви дам още един урок по любов. По Лицето Ми текат кръв и сълзи, 
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които проливам от любов към вас, а когато чуете думите Ми, сълзите също ви спохождат, като ви 

принуждават да си спомните и да се покаете. Този плач ви пречиства и ви доближава до Мен. 

24 Вие, жените, които сте изкупили греховете си, бъдете весели, защото злото ще бъде 

отстранено от вас, за да бъдете силни по пътя на живота. Ти последва Магдалена, но след 

падението си се покая. Бъдете силни, подхранвайте душата и тялото си и се излекувайте. 

25 Аз дойдох при грешниците, а не при праведните; затова не се възмущавайте. Обичам всички 

Свои деца, здрави и болни, чисти и опетнени, и се грижа за всички тях. Едно сърце Ме моли за 

светлина за децата си, друго се застъпва за болната си майка, а Аз дарявам Своята милост на 

всички. 

26 Ако сте плакали много, утешавайте се; ако други от вас Ме молят за чувствителност, за да 

плачат за греховете си, приемете ги и се успокойте, защото плачът е и облекчение и мир за сърцето, 

което е обременено от разкаяние и вина. 

27 Не забравяйте: Когато жертвата беше извършена и онези, които Ме преследваха, вярваха, че 

светлината, която осветяваше пътя на учениците Ми, е угаснала завинаги и че с мълчанието на 

гласа Ми всичко ще приключи, те видяха в сърцето на онези, които Ме следваха, неугасващ лъч от 

онази светлина на вечността, която никога не угасва. Защото, ако някои не Ме оцениха правилно, 

други Ме обикнаха и тъй като знаеха как да Ме следват, когато им обещах да дойда отново, те 

очакваха Моето завръщане, като бдяха и се молеха, и при всички Мои прояви усещаха Моето 

присъствие. 

28 Същото ще се случи и в днешно време. Онези, които са проникнали в същността на Моето 

учение, ще продължат да наблюдават и благоговейно да очакват изпълнението на думите Ми, 

докато останалите ще забравят любовта, която им показах, и ревността, с която ги изкупих. 

29 Виждам болката, която е във всяко сърце, и докато устните мълчат, защото не могат да 

изразят с думи това, което чувстват, духът се надига и общува с Мен. - Съвсем близо до сърцето ви 

пулсира Духът на Отца, който ви пази и благославя. Аз също така укрепвам смелостта ви, 

пресушавам сълзите ви и благославям всички вас, които се събрахте този ден, за да чуете гласа на 

Отец, който ви каза, че след 1950 г. вече няма да чувате Словото Му чрез човешкия ум. 

Вие приличате на Моите апостоли от Втората епоха, защото и те много Ме слушаха. Носете 

Словото Ми в сърцата си, за да го предадете на онези, които не са Ме чули чрез носител на глас. 

30 Вие на земята отбелязвате определени моменти и дни, които ви напомнят за великите дела 

на вашия Учител по пътя му през света, а Аз съм с вас с Моето Същество и Моето Присъствие в 

моментите, когато си спомняте за Моите дела. Но само хората имат определени дни, за да 

празнуват тържествено паметта на Моите страдания. В духовния свят човек не празнува тези 

събития, тъй като във вечността няма (определени) времена или дни; има само един "ден", който 

продължава и никога не свършва. Но Моите божествени дела присъстват в духа на праведните, 

които живеят близо до своя Създател, и преклонението, което те отдават на своя Отец, не е само в 

определени моменти, а постоянно. 

31 О, ученици, вие, които участвахте в Моята трапеза и ядохте хляба на вечния живот, за който 

копнееше вашият дух! Вярвате, че всяка година умирам и възкръсвам от мъртвите, но това е само 

във въображението ви, защото Аз живея във вечността. вярвате, че Моят Дух слиза в бърлогата на 

порока и в местата на умилостивението, за да донесе светлина на заблудените, и Аз ви казвам: Ако 

го желаете, ако Ме помолите за това, Аз ще го направя, защото винаги давам Моите благодати, за 

да могат изгубените да намерят пътя към своето спасение. Погледът Ми винаги е насочен към онзи, 

който носи веригата на изкуплението, а Моят Дух присъства вечно във всички светове и на всички 

нива, без да прави разлика между някого и другите, поради по-голямото или по-малкото му 

познание или духовна зрялост. 

32 Знайте, о, Мои нови ученици, че вашата почит и преклонение пред Господа трябва да бъдат 

постоянни, без да чакате определено време или дни, за да ги поднесете, както е постоянна любовта 

на вашия Отец към вас. Но ако искаш да знаеш как да си спомняш за Моите дела на любовта всеки 

ден, без да изпадаш във фанатизъм, ще ти кажа: животът ти трябва да бъде постоянна почит към 

Онзи, Който е създал всичко чрез любовта помежду ни. 
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33 Постъпвайте така и Аз ще ви дам това, което смирено искате от Мен: да ви се простят 

прегрешенията. Аз ви утешавам и ви облекчавам, но ви казвам: Когато откриете грешките си и 

съвестта ви съди, молете се, поправете грешката си, въоръжете се със сила, за да не извършите 

отново същия грях и да не се налага да Ме молите многократно да ви простя. Моето Слово ви учи, 

за да можете да се издигнете и да получите достъп до светлината и одухотворяването. 

34 Това учение е пътят, който ви води към Мен. Искате ли да се радвате на обещаното 

царство? - Припомням ти завета, който си сключил с Мен за всички времена, и го съживявам, за да 

не бъде нарушен. Питам ви, мъже на Израел: искате ли да влезете във вечния живот и да бъдете с 

Мен? - Почувствайте Ме сега, когато потвърждавам и изпълнявам пророчествата и ви уча с 

търпение, така че в бъдеще всяка дума, която излиза от устата ви, да е родена от духа ви, 

предварително подготвена от Моята любов, и да се превръща в дела на милосърдие за вашите 

братя. 

35 Започни да обичаш ближния си, понасяй страданията си с покорство, изкарвай хляба си с 

пот на челото. Обичайте себе си, както Аз ви обичам, и бдете над този народ, който избрах сред 

всички и който нарекох "перла", в която съм поставил Моите дарове на благодат. 

36 Не се дръжте като Тома, когато ви изпитвам, не Ме молете да ви позволя да сложите 

пръстите си в раната на Моята страна, за да повярвате. Ако трябва да ти дам учение, което кара 

духа ти да трепери, не Ме преценявай погрешно, не се съмнявай, за да не плачеш после от 

разкаяние. Защото животът ви е път на изпитания и чудеса, на болки и после на радости, по който 

духът се формира по стълбата към съвършенството. 

37 Не бъдете като Петър, не се отричайте от Този, Който ви е дал Своето учение с толкова 

много любов, нито се срамувайте да принадлежите към този народ и да притежавате духовните 

дарове, които ви поверих, защото тогава ще се отречете от Мен не три пъти като онзи ученик, а 

хиляда пъти по хиляда пъти, защото сте се умножили по брой и вашата липса на вяра ще има ефект 

в други народи. 

38 Гледайте да не би Моето дело да бъде предадено, да не би в сърцата да покълне семето на 

Юда и - когато настъпи часът на пробуждането на тези сърца - те, в своето объркване, да повярват 

като онзи ученик, че телесната смърт ще ги освободи от угризенията, предизвикани от 

престъплението, което са извършили. Защото в противен случай те ще навлязат в духовната 

долина, без да намерят покой за своя дух, който никога не умира. 

39 Вижте как ви показвам истинския живот, когато се приближа до вас и ви накарам да 

почувствате Моето присъствие. Но вие сте малцина, които искате да го знаете; останалите 

постепенно умирате поради липса на вяра, защото не повярвахте в Мен, когато станах човек през 

Втората епоха. Днес ти отново се съмняваш в Моето слово и в Моите явни дела и Ме подлагаш на 

изпитание, въпреки че Аз дойдох само да те възкреся за духовен живот и да те запозная с истината. 

40 Духът ми е подложен на Страст, която не свършва. Във всеки един момент Той се възвисява 

на кръста и тръненият венец притиска слепоочията ми. Моите рани се разкъсват и Аз се принасям в 

жертва отново, за да можеш да намериш в Моя пример урока на любовта към твоите братя и да 

живееш вечно. 

41 Днес идвам при вас в Духа и ви казвам, че Аз живея вечно, докато вие често умирате, 

защото, макар да Ме имате около себе си и да сте чували Моето Слово, не знаете как да го 

приемете в сърцето си, както прави почвата, когато е обърната от сеяча и подпомага покълването 

на семето. Ето защо Моето семе на любовта не е дало стократен плод и не се е умножило, както е 

Моята воля. 

42 В това време съдя живите и мъртвите. Светлината на Моята любов се излива във всеки дух 

и върху всяка плът. "Блажени скърбящите, защото те ще бъдат утешени." Блажени са смирените, 

защото те ще пожънат слава и похвала. 

43 Когато настъпи времето, ще станете, възлюбени хора, и ще направите свещеното Ми слово 

доловимо за вашите братя. Вие ще се разпръснете по света като добри ученици и това ново 

Евангелие, което ви оставям, ще се разпространи. Светлината, която се излъчва от Шестия печат, 

ще освети човечеството в този период и заедно с нея ще бъдат осветлени тайните. Моето учение ще 

пусне корени в различни народи и всичко, което хората не са открили, ще узнаят чрез светлината, 
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която дават седемте печата. Но ти ще говориш за тези учения, които си получил, и ще поучаваш 

хората в изпълнението на Моите заповеди. 

44 Когато Моите деца вникнат в същността на Моите учения, те ще разберат, че Моята воля е 

била да се обединя с хората от дух на дух, че съм се върнал при тях, защото Моят Завет е 

неразривен. 

45 Никой не може да се нарече жив, който не познава Моята истина, или ученик, който 

извършва престъпни деяния, въпреки че има това наставление. Дойдох да върна духовете, които са 

изгубили пътя, и да ги освободя от невежеството и греха. 

46 Пречистете се като Магдалена и живейте в служба на Мен. Тя се обръща от любов и 

покаяние. Тъй като светът не се е събудил за Моята любов, почитайте Ме (поне) вие, които сте 

Ме чули, като изпълнявате заповедта, която ви казва: "Обичайте се един друг". 

47 Народите, които воюват днес, са "глупавите девици", които не искат да останат будни, а 

когато Съпругът се появи и почука на вратата им, те заспаха. Този народ (тук) Ме е почувствал и 

затова е успял да запази мира. 

48 Аз съм твой слуга, за да те науча на смирение. Винаги, когато си Ме молил справедливо, Аз 

съм ти давал, твоята воля е Моя; ти Ме молиш да не ти липсва прехрана, да не допусна нуждата в 

дома ти и Аз ти давам необходимото. Давам ти всичко, без да го искаш, защото Аз съм твоят Отец 

и те обичам. Каква болка може да измъчва детето, която бащата не усеща? Кой от вас няма хляб в 

устата си, не е облечен или няма покрив? - Аз бдя над всички Мои деца. Чистият въздух ви 

подхранва, полята ви предлагат своите семена и плодове, за да ви нахранят. Не е липсвал извор, 

който да ви даде вода, за да утолите жаждата си. Дадох на човека разум, за да може той да търси 

средствата за живот и да живее достатъчно, като открива в природата необходимото за своето 

благополучие. Разберете, че не вие сте създали съществата и поддържате живота им, а Аз, който ви 

обичам и определям на всяко същество неговата съдба. 

49 В това време, когато се изявих в Духа, за да ви дам Моите наставления, ви казвам: 

изпълнете Третия завет, който ви оставям. Нека духът ти бърза да дойде при Мен, да приеме Моята 

благодат, така че Моята светлина да засияе в теб и "Словото" да бъде на устните ти. 

50 Измийте се със сълзите си на умилостивение и покаяние. Увеличете разбирането си чрез 

молитва, за да бъдат заключенията ви правилни. Тогава ще почувствате върху себе си светлината 

на Моето вдъхновение и радостта ви ще бъде неизмерима. След като получиш това божествено 

вдъхновение, ще започнеш да говориш на братята си за Моето дело и наистина ти казвам, че твоето 

слово ще бъде свидетелство за истина. 

51 Аз ви запознах с Моето учение чрез Словото, което беше провъзгласено от устата на много 

гласоподаватели, на много места за събиране, с един и същ духовен смисъл и в една и съща форма, 

и което (във всички тях) очертаваше един и същ път и сочеше една и съща цел. 

52 Никой от тези, които са Ме чули в това време, не може да твърди - без да лъже - че не Ме е 

разбрал, защото всеки, който е бил призован, е бил предварително подготвен. Словото Ми е 

божествено съкровище, което не искам да пазите само за себе си. Не ставайте богати скъперници, 

защото в противен случай, мислейки, че имате много мъдрост, няма да имате нищо. Истина ви 

казвам: егоизмът е тъмнина, а тъмнината в душата е невежество. 

53 Подробно и ясно е Моето учение в Третата епоха, учение, което Илия ви обяснява със 

своето слово и което освен това вашите духовни братя* правят лесно разбираемо със съветите си, 

така че да не живеете в заблуда. Кой от Моите ученици, който е получил това наставление, ще 

може да се почувства твърде слаб, за да изпълни Моята заповед да донесе тази вест на хората? 
* Това се отнася за духовете-пазители, на които също било позволено да се изявяват чрез своите 

протежета. 

54 Искам да научите всички начини и средства за практикуване на активна благотворителност, 

за да не Ми казвате: "Отче, как можеш да искаш да споделям хляба или парите си с ближния, 

когато те са толкова оскъдни?" - Ако не знаете как да практикувате милосърдие, не можете да 

наставлявате братята си в тези учения. 
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55 Истина ви казвам: ако много пъти ръцете ви са празни пред лицето на нуждаещите се, духът 

ви винаги ще намери в себе си нещо, което да даде. Ако нямате нищо материално, което да 

споделите с братята си, нека духът ви предложи много от това, което притежава. Но осъзнайте, че 

ако е необходимо благотворителността ви да се състои в материални неща, не бива да избягвате 

изпълнението на дълга си, като казвате, че това е било достатъчно с (доброто) намерение. Учете се 

от вашия Отец, който ви дава всичко - и за духа, и за тялото. Учете се от Исус, който ви учи да 

давате всичко от любов към братята си. 

56 Носете кръста си с търпение и любов, за да мога да ви кажа: Бъдете благословени! 

В сърцата на някои от Моите деца виждам разразили се бури и им казвам: гледайте и се молете, 

защото бурята ще премине и ще видите отново да блести дъгата на мира. 

57 Утре, когато човечеството бъде обхванато от скръб, ще благодарите, защото сте успели да 

укрепите духа си благодарение на изпитанията, през които преминавате днес. Ако можехте да 

видите картините на болката, глада и мизерията, които съществуват с милиони в народите, които 

воюват, не бихте се осмелили да се оплаквате; и наистина ви казвам, че дори и много от тези ваши 

братя да не Ме благославят, те поне не Ме хулят! 

58 Гледайте и се молете, направете се достойни за Моите блага и унищожете с молитва всичко, 

което причинява човешката поквара. 

59 След хаоса, който настъпва, хората ще потърсят бащината Ми любов и ще Ме намерят в 

очакване на всички Мои деца. Защото в Третата епоха цялото човечество ще Ме разпознае и 

всички духовно ще се обединят в едно и също поклонение на Бога. 

60 Хората са се държали като "блудния син", но когато пропилеят и последния остатък от 

наследството си, ще си спомнят за своя Баща и ще се върнат при Него. 

61 Предупреждавам всички вас с Моето пророческо слово. Слушайте я и я разпространявайте, 

така че утре, когато я видите изпълнена, да разберете, че Отец ви е научил. 

62 Колко далече е човечеството от духовната битка, която му предстои! Колко много от Моите 

деца, чиито устни никога не са произнасяли името Ми, ще бъдат изненадани да го чуят да се 

възхвалява навсякъде! 

63 Казвам ви да произнасяте Моето име само когато смятате, че е необходимо, за да научите 

братята си на почит към Отца. 

64 Когато виждате, че всички морални устои, добродетели и справедливост са изчезнали от 

света, неговото обновяване ви се струва невъзможно; но именно в това ще се разкрие величието на 

Моето учение. 

65 Нека Моето учение разцъфти в сърцата ви. Гледайте се един друг с любов, помагайте си в 

духовните задачи, бъдете един до друг в изпитанията. 

66 Когато се подготвите, изпълнявайки Моя закон, Аз ще дам на човечеството знаци, които ще 

направят известен вашия съюз. 

67 Кога ще бъдете подготвени, за да могат вашите братя да почувстват в сърцата си желанието 

да живеят в лоното на този народ? Разберете колко сериозна е задачата и отговорността на онези, 

които са Ме чули чрез човешкия ум в този период на Моето проявление. 

68 Обичайте се един друг и ще видите големи тълпи, които ви следват, защото хората само 

чакат пример за истинска милост и любов, за да последват Моята истина. Ако пожънете вяра в 

сърцата на братята си, ще почувствате Моята любов в същността си и тогава за духа ви няма да има 

по-голяма награда от мира. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 50  
1 Подобно на скакалците, които разперват криле, за да покрият малките си, Моята любов се 

разпростира над теб. 

2 Този глас, който ви призовава, е гласът на Божествения Учител; това слово е от Онзи, който 

е създал всичко. Той, Който има силата да върши всичко, ще превърне камъка на сърцето ви в 

светилище на любовта и възвишението и ще запали светлина там, където е имало само мрак. 

3 Някои от вас ще се преобразят и ще бъдат подготвени от Моето Учение да отидат да търсят 

онези, които са се изгубили в пустинята, защото Аз виждам човешкия живот именно като пустиня. 

Някои от тях се чувстват сами сред милиони души, умиращи от жажда, без да има кой да им 

предложи малко вода; именно там ще изпратя Моите нови апостоли. 

Искам името Ми отново да бъде изричано с любов от едни и да бъде чуто с умиление от други. 

Искам то да стане известно на онези, които не го познават. Има хора - старци, жени и деца - които 

не знаят нищо за Моето съществуване. Искам всички да Ме познават и да знаят, че в Мен имат най-

любящия Баща, че всички Ме чуват и обичат. 

4 Трябва да се подготвите, защото моментът, в който ще се почувствам в духа ви, е много 

близо. Аз ще дойда при вас и ще почукам на вратата на всяко сърце: Блажен е онзи, който знае как 

да Ми даде подслон. Едни ще помоля за хляб, други за вода, както ви пророкува Моят ученик 

Йоан: "Ето, стоя пред вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, Аз ще вляза и 

ще вечерям с него, и той с Мене. 

5 Разберете, че няма да искам от вас материални неща, а делата на любовта на вашия дух. 

Защото Моят глад и Моята жажда е да се обичате един друг и да живеете в мир. 

6 Нека Моята любов покълне в сърцата ви и с нея да утолите жаждата, която поглъща това 

човечество. 

7 Аз не се уморих да те чакам, а ти се умори от толкова много лутане, защото направи пътя си 

(на развитие) дълъг. Никой да не се страхува да Ме последва, защото Аз ще му бъда опора. 

8 Борете се, за да може човечеството да се одухотвори. Когато го видите осъществено, ще се 

радвате и ще благодарите на вашия Отец. Но ако не ви е дадено да преживеете това, не се 

страхувайте, нека семето бъде посято. Защото ако не пожънете плодовете тук, ще ги пожънете в 

живота, който ви очаква. Какъв ще бъде този живот? - Не се притеснявайте, вярвайте в него, 

защото то е безкрайно по-красиво и съвършено от това, в което живеете днес. На вашия език няма 

думи, които могат да опишат или изразят Божественото, и ако ви опиша този живот под каквато и 

да е форма, няма да го схванете духовно, нито ще го разберете. Във всеки свят и на всяко ниво, 

което достигнете, ще ви кажа това, което трябва да знаете там. И все пак имам много да ви 

разкривам в този свят, за да можете да се издигнете до онези, които ви очакват, без да се препъвате 

в препятствията на пътя. 

9 Искам човекът да придобие мъдростта да бъде смирен и в същото време милосърден. Вижте 

колко много хора поради малко знание стават суетни, чувстват се велики, грабват скиптър и се 

коронясват пред братята си. Бъдете смирени по сърце, бъдете прости и любезни, тогава ще ви 

увенчая, но не с човешка суета. Не е необходимо човечеството да вижда тази награда. - Не търсете 

награди сред хора, които могат да ви дадат много малко. Търсете, за да ви възнагради Този, Който 

е цялата правда и притежава всичко. 

10 Не спирайте по пътя си през живота, не правете крачка назад в развитието си. Помислете 

колко страдания и превратности са ви довели дотук. Рибарят на сърцата ви освободи и ви изведе на 

безопасно място; не се осквернявайте отново. 

Изпратих те на земята, за да изкупиш прегрешенията си, а не за да ги умножаваш. Не си мислете 

- защото виждате, че ви прощавам всяко прегрешение - че Моето правосъдие никога не може да 

дойде при вас и да ви принуди да се събудите от мечтата си за величие. Нека мирът на Моята 

любов ви разкрие всичко, което Моята воля иска да знаете, така че да не ви говори болката на 

Моето правосъдие. 

11 Научете се, използвайте божествените инструкции и ги оставете да се превърнат в действие. 

Това ще бъде (най-добрият) начин да докажете, че сте се учили от Мен. Но ако ви попитам какво 
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сте направили с Моето любящо учение, надявам се, че няма да отговорите, че не сте разбрали това, 

което сте чули, и че всичко ви е непознато. Ако вие, които сте чули думите Ми, докажете с делата 

си, че любовта Ми и справедливостта Ми са лъжливи, какво семе бихте оставили на земята? 

12 В този момент Моята воля е да се молите за народите по света, за вашите братя в 

човечеството, и ви обещавам, че ще сляза при всички вас като "чучулига "*, както вече съм слязъл 

при вас. 
* "Жълтурчето" е поетичен символ на Господ, който слиза при нас в Своята жертва, за да ни радва и 

закриля, точно както жълтурчето ни радва с песента си и закриля малките си с крилата си. 

13 С любов и радост виждам, че всички вие сте се подготвили да Ме приемете - някои с 

добрите си дела, други с болката си, а трети с духовното си покаяние. Трябваше да изминеш 

трънливи пътеки, за да стигнеш до дървото, където пее славей, чиято песен дава мир на сърцето. 

14 Когато тръгнахте по пътя на живота, опита и развитието, вие вървяхте с наследството си; но 

сега, когато чухте гласа Ми, който ви изненада наполовина, ви намирам без наследство. 

15 Кое наследство има предвид Учителят? - На духа. Защото, докато едни са го изгубили, 

други са го заменили за суетата на света. Но дойде моментът, в който почувствахте нужда от 

духовни дарби и като не ги намерихте в себе си, започнахте да ги търсите със страх по един или 

друг начин. Ето защо често ви наричам "блудни синове", защото сте като онзи, за когото ви 

говорих в притчата Си. 

16 В сърцата ви са издълбани следите от бурите, които са преминали през тях, по краката ви 

все още са пресни белезите, оставени от тръните по пътя, а в цялото ви същество виждам 

родилните мъки на един живот, който сега разбирате, че не може да бъде вечен. 

17 Духът ти премина през дълга нощ на безсъние и сълзи, но надеждата, която възложи, когато 

тръгна да Ме търсиш, не беше разочарована. Защото една красива зора те изненада и за миг 

заслепи духа ти. 

18 Накрая блудният син - присъстващ в сърцата на всички, които съставляват този народ - се 

завръща в дома на баща си, чува отново гласа Му и се чувства обгърнат от безкрайна любов. 

Срамът, че дрехите му са разкъсани, а краката му - без сандали, изчезна, когато усети бащината 

целувка по челото си като доказателство, че всичко е простено от бащата, който дълго бе чакал 

завръщането на сина си. 

19 Ето защо днес ви казах, че всички сте се подготвили да Ме приемете и че сте се направили 

достойни за Моята ласка. Когато си отдъхнахте и хлиповете в гърдите ви престанаха, вашият Отец, 

преобразявайки се в Учителя, ви даде Своите наставления, за да можете да започнете да 

изпълнявате задачата, за която сте създадени и изпратени на земята. 

20 Който увеличава любовта си към Отца и става Негов ученик, вече не може да пропусне пътя 

след това. На всички тях позволих да влязат в Моето светилище, така че, виждайки чистотата и 

съвършенството, които царят в него, да не посмеят никога да го осквернят. 

21 Неофитът изпада в радостно вълнение от поучителната реч на Божествения Учител и, 

вниквайки в същността на Неговото учение, разбира, че наследството, което е смятал за изгубено в 

житейския си път, винаги е било с него. Но очите му не го виждаха и сърцето му не го усещаше, 

защото беше глух, сляп и нечувствителен към духовните си дарби. Отново укрепнал, сигурен и 

изпълнен с доверие, той има желание - тъй като обича своя Създател и се чувства обичан от Него - 

отново да измине пътя, който е оставил зад себе си. Но не за да се изгуби, а за да ги освети, да 

премахне тръните, да потърси заблудените странници и да им покаже посоката към онова дърво, 

където самият той е възвърнал живота и вярата си. 

22 Благословени са онези, които неуморно търсят истината, и още повече онези, които не я 

пазят за себе си, след като са я намерили, а я носят на хората, за да осветят с нейната светлина пътя 

на своите братя. 

23 Аз ви нарекох "работници" и вие можете да бъдете в истината. Дадох ви времето, семената, 

водата, нивите и инструментите. 

24 Прост е символът, с който ви говоря, за да можете да разберете всичко, което искам да ви 

кажа в тези учения. 
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25 Оставям върху духа ти Моята роса на любовта, която те прави плодоносен и те гали. Нито 

на планините, нито на долините, нито на цветята съм позволил да се излее такава голяма благодат, 

както на теб. Моята любов винаги ще бъде с вас; но това Слово, което ви давам сега чрез 

посредничеството на човешкия интелект, то няма да бъде с вас завинаги. 

26 Чуйте думите Ми и ги пазете в сърцата си. Ако не съм дал на човечеството да се върне на 

земята като нов човек, както е желанието и убеждението на мнозина, няма да ви дам възможност да 

продължите да Ме слушате в тази форма след посоченото време, което е в края на 1950 г. Днес все 

още не знаете какво съм приготвил за вас след този момент. 

27 Ще ви дам сили да изцелявате болните, да утешавате вдовиците и сираците, да обръщате 

грешниците с думи на власт, да лекувате прокажените и да изпълвате със светлина духовния път на 

вашите братя. 

28 Отново ви завещавам и оставям семето на живота, любовта и одухотворяването. Не губете 

повече наследството си в живота си. 

29 Оставям ви Моя мир, защото Аз съм мирът, който се разпростира над света, както крилата 

на чучулигата, която покрива малките си в гнездото. Кога ще бъдете духовно като светулките на 

мира? 

30 Позволявам ти да се родиш в това гнездо на любовта, където никога не ти е липсвала храна 

и където Моите наставления изпълват сърцето ти с наслада. Все още си слаб, крилата ти не са 

пораснали, перата ти са редки. Но ще дойде ден, в който ще се почувствате достатъчно силни, за да 

се издигнете в полет, да преодолеете разстояния и да се справите с бушуващите бури. Не се дръжте 

като онези, които са искали да напуснат гнездото преди време и са паднали на земята, защото още 

не са знаели как да бият криле. Изчакайте да ви покажа пътя и тогава няма да се заблудите. Като 

голямо ято скакалци ще се разпръснете, като вземете със себе си маслинова клонка като символ на 

мира, и в листата на дърветата ще си направите нови гнезда. 

31 Питате Ме защо съм дошъл при вас в този момент и Аз ви казвам: Нима не сте наясно с 

всичко, което се случва във вашата среда? Не знаете ли, че това, което се е случило в света 

напоследък, и това, което се случва в настоящето, означава провъзгласяване на Моето идване и 

Моето присъствие сред хората? 

32 Вижте как войната е завладяла най-напредналите нации, как беззаконието е достигнало най-

високата си степен на развитие. Лъжата се приема като истина; науката, разкривайки велики тайни 

на човечеството, е позволила те да бъдат използвани за унищожение. А колко много нечестни 

дейности светът е санкционирал като добри! Точно тогава се появявам пред вас, за да просветля 

умовете ви и да ви спра в безумния ви бяг към бездната. 

33 Говоря ви с Моята вечна истина и ви казвам: Ако търсиш удоволствие и желаеш наука, ще 

намериш в Мен истинска наука и истинско удоволствие. 

34 Колко малка е вашата планета и колко далеч един от друг живеете! Колко много 

разногласия има във вашия свят! 

35 Човекът вече не е невежа, неговото духовно и интелектуално развитие е голямо; затова и 

отговорността му в този час на изпитание е много голяма. Човекът на това време може би ще каже, 

че не познава Моите закони и Моята справедливост. Но това не е истина, защото в него има дух на 

светлина. Причината (за нарушаването на закона) е, че духът се поддава на изкушенията и 

удоволствията на света, пред който поставя в нозете си духовните си дарове и пред който прекланя 

шия. 

36 Човечество, от любов към вас Аз слязох и се материализирах в тази форма. Духът Ми се 

спуска в бездните, а ръката Ми се протяга, за да спаси изгубената овца. Аз ви уча да се молите и да 

просите с духа, а не с устните; защото не тялото трябва да проси, а духът е този, който знае от 

какво се нуждаят и двамата. Аз ви дадох езика, за да можете да общувате с братята си. 

37 Езикът на духа е отвъд вашия език и вашето мислене. Как тялото може да изрази това, което 

духът чувства? Винаги тези изрази ще бъдат бедни, а тези изрази - несъвършени в молитвата. 

Винаги една сълза, която извира от окото ти и която често никой не вижда, ще говори по-добре на 

Отца - едно ридание, което се задушава в гърдите ти, една болка, която тихо носиш пред Мен и 
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понасяш с търпение, или твоите добри дела, чието духовно съдържание се издига до Мен, както 

цветята излъчват аромат. 

38 Доказвам присъствието Си сред вас с факта на Моето учение. Някой може да каже: 

"Учителю, трудно е да се приложи на практика Вашето учение и може би то не е подходящо за 

нашето материалистично време." Но ви казвам, че същото се казваше и за Моето Слово през 

Втората епоха и въпреки това именно езичниците и идолопоклонниците бяха тези, които най-бързо 

се обърнаха към него. 

39 Както ви съобщих за тези времена на големи страдания, така ви казвам, че когато 

объркването свърши, между хората ще настъпи хармония. 

40 Високомерните, онези, които се смятат за велики, онези, които са лишени от милосърдие и 

справедливост, ще бъдат задържани за известно време в отвъдното, за да могат доброто, мирът и 

справедливостта да се развиват на земята, а духовността и добрата наука да растат сред тях. Защото 

няма да е необходимо да водите мистичен* живот, за да Ми угодите, нито пък някой ще бъде 

принуден да Ме следва. Защото делата, които Ми предлагате по принуда, няма да бъдат приети от 

Мен. До мен достигат само приносите на добра воля, искрените пориви, спонтанната любов. Не 

искам и да Ми служите от страх от наказание. Време е да разберете, че Бог не наказва Своите деца. 

Затова не Ме наранявайте повече с лошите си преценки (за Мен). 
* Напълно погълнат от духовното и откъснат от света. 

41 Никога не се оставяйте да ви води личният интерес, нито пък давайте нещо, защото 

предварително мислите за наградата, защото това не е нито любов, нито милост. Вашият дух не 

очаква да пожъне любов в света като награда за добрите си дела, защото не сте дошли на земята да 

пожънете любов, а да я посеете. Жътвата не е от този свят. 

42 Онези, които са изпълнили задачата си в този живот, са го напуснали с мир в сърцата си, с 

усмивка на уста, изпълнени с удовлетворение и смирение, и са благословили всички, без да мислят 

за болката, която са пожънали за любовта, която са посели. Аз съм съвършената и справедлива 

награда за твоите дела. Не забравяйте, че Аз ви казах: "Всичко, което ще направите на братята си, 

ще го направите и на Мен". 

43 Ако заради един кратък акт на покаяние и духовно извисяване Моят божествен лъч се 

спусне върху тези тела (на гласоподавателите) и постави на устните им словото, което изразява 

Моето божествено наставление, което ви трогва и ви кара да треперите от любовта му - какво ще 

ви даде Отец само когато, изпълнени със заслуги в духа си, се озовете в онзи свят? 

44 Дори ви казвам: Поискайте от Мен скиптъра Ми и Аз ще ви го дам! Да, деца Мои, знайте 

как да просите и всичко ще ви бъде дадено; защото ако един ден се окажете достойни за скиптъра 

Ми, Аз няма да ви го откажа. Но искам да разберете тази дума правилно, за да не се обърквате. 

45 Много хора с признато образование в света няма да могат да Ме разпознаят в тази форма и 

ще Ме отричат. Но не се учудвайте от това, защото Аз ви го съобщих отдавна, когато ви казах: 

"Благословен бъди, Отче, че си открил истината Си на непълнолетните и си я скрил от учените и 

разумните". Това обаче не е защото крия от някого Моята истина, а защото онези, чиито умове са 

необременени, в своята (духовна) бедност или незначителност, могат по-добре да Ме почувстват, 

докато онези, които са надарени, чиито умове са пълни с теории, философии и доктрини на вярата, 

не могат нито да Ме разберат, нито да Ме почувстват. Но Истината, която е за всички, ще дойде 

при всички в определеното време. 

46 Мнозина ще дойдат и ще ви кажат, че не Аз ви говоря, че не Моето Божествено Същество се 

излива в това Слово. След това някои от вас ще се усъмнят и ще Ми кажат в скръбта си: "Учителю, 

как е възможно да изгубя вяра и (сега) да продължа да живея без закон и без Бог?" Но истина ви 

казвам: който Ме е почувствал и изпитал, вече не може да Ме отрече. 

47 Бурята от идеи и тъмни сили отдавна е разделила народа. По това време ще ги обедини буря 

от светлина. Вавилонската кула, построена от хората, е разрушена, но в сърцата на народите и 

расите тази кула на гордостта продължава да расте. Само духовна буря може да го разруши и тази 

буря сега започва да разклаща основите и стените му. Но когато тази кула бъде разрушена, на 
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нейно място ще се издигне друга, която няма да може да бъде разрушена, тъй като твърдите ѝ 

основи няма да са от разединение, а от братство и хармония. 

48 За да ви помогна да разберете Моето учение, ви казвам: приемете Ме в сърцето си, за да 

можете да разберете учението, което ви разкривам в този момент. Това Слово, което ви давам, е 

Новият завет, който ще ви доведе до вечен живот. Блажен е онзи, който разпознава високите 

ценности на това Слово, защото тогава ще разпознае и високите ценности, които съществуват в 

отвъдния свят. 

Не искайте доказателства, за да повярвате, защото ще подражавате на езическите народи от 

древността, а сега са други времена. Не насилвайте материализацията си и съмненията си 

дотолкова, че да отричате пророците си и дори да ги убивате, както направихте в Първата епоха. 

Вие сте се родили отново в плът, за да направите крачка напред по пътя на еволюцията, а не за 

да спрете на същия урок. Ако новото Ми учение е по-дълбоко, вижте как Аз Самият ви го 

обяснявам, за да го разберете. 

49 Всички вие получавате едно и също учение, но не всички имате еднакъв брой прераждания. 

Живеете в Третата епоха и все още някои не знаят в коя епоха живеят, нито каква е истината, нито 

кой е правилният път. 

50 Това е времето на светлината и духа, но мнозина все още не познават истинското 

поклонение на Бога. Докато някои не изпитват ни най-малък страх от Моето правосъдие, други се 

страхуват от Бога по погрешен и неоправдан начин. 

Казвам на учениците Си, че човек трябва да се бои от себе си, защото той е този, който работи, 

който гради или руши. Колко несправедливи сте пред своя Отец, когато в дълбоката болка, която 

си причинявате, Ми казвате: "Господи, защо ме наказваш?" - Не слагам трънен венец на главата на 

децата Си, нито тежък кръст на раменете им. Те се осъждат, коронясват се и се трудят. 

51 Исус, Праведният, прие короната, която Му дадохте, и кръста, който Му наложихте, защото 

само Неговата жертва и Неговата кръв бяха достойни да очертаят с примера Му пътя, по който 

трябва да се изкачите, за да се очистите от греховете си. 

52 Аз съм вашият съдия, но Моята присъда, която е неотменима и неумолима, произлиза от 

любов. Днес съдя живите и мъртвите, но се научете да разбирате кои са живите и кои са мъртвите. 

Аз съм възкресение и живот, възкресявам за нов живот онези, които са били мъртви за истината. 

Идвам като Цар, но не нося корона на суетата, защото Моето царство е царство на смирението. За 

мнозина Аз съм мъртвият, който възкръсва, защото дойдох при човечеството в Духа, за да му кажа 

наново, че "Моето царство не е от този свят" и че за да чуете гласа на вашия Цар и Господ, е 

необходимо да повдигнете духа си, за да Го достигнете. 

53 Който по време на земния си живот се е поддал на изкушения и е бил роб на света и 

страстите, смъртта ще го изненада без сили и без развитие на душата, все едно че носи смъртта в 

себе си. 

54 Злото се е възцарило в света и е почитано във всички възможни форми. Доброто е обект на 

подигравки и борба с него, сякаш е вредно или безполезно. Но когато Моят глас ви призовава от 

безкрайността да дойдете при Мен по пътя на доброто, който е единственият път, водещ към Мен, 

това е, защото Аз съм вашият Създател и защото вие Ми принадлежите. Ако ви търся, то е, защото 

ви обичам и не искам никой да изгуби блаженството, което съм приготвил за всички. Дойдох като 

крадец, за да те изненадам, но това, което търсех, беше твоят дух. Тъй като видях, че носиш тежък 

кръст, нямаше нужда да увеличавам тежестта му чрез Моето решение, а ти помагах да го носиш. 

55 Истина ви казвам, че още не мога да изисквам от вас съвършени дела, защото сте родени в 

грях и живеете в грях. Но ви уверявам, че чрез силата на Моето слово ще накарам добродетелите да 

изникнат от сърцата ви. Даровете, които присъстват в твоя дух и за които човечеството вярва, че са 

били присъщи само на праведните и пророците от друго време, сега се появяват дори у големите 

грешници и чрез тях човечеството ще бъде спасено. 

56 Жаден съм за Твоята любов, гладен съм за Твоя мир. Но ако и вие сте гладни и жадни, какво 

можете да Ми дадете? Духовната ви мисия е да постигнете мир. Наблюдавайте и се молете, за да 

можете да превърнете в реалност този дар, който съм ви поверил. Молете се всеки ден за кратко 

време, а останалото време използвайте за изпълнение на духовните и материалните си задължения. 
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57 Кажи на хората, че съм осветил пътя на грешниците, за да избегнат погибел. Идвам да търся 

изгубените, защото праведните вече са при Мен. 

58 Ще ви науча да преминавате през света с нежност и същевременно с твърдост. Когато 

Моето проявление започна по онова време, кой би могъл да ви каже за всички духовни благодати, 

на които ще се радвате? 

59 Вие сте проучили пророчествата от минали времена и сте открили, че Моето ново 

откровение е било обявено. Но когато получихте явяването на Мария, вашата Небесна Майка, 

някои се запитаха: трябва ли да се предсказва и присъствието на Мария? - Истина ви казвам, че ако 

тълкувахте правилно пророчествата на апостол Йоан, щяхте да откриете, че нейното "присъствие" 

също трябваше да бъде в това време. 

60 Колко много от тези, които принадлежат към този народ, дори не са търсили писанията, 

защото вдъхновението на техния дух и вярата на тяхното сърце са им казали в най-дълбоката им 

същност: Това е Божественият Учител. Тя е нашата духовна майка. 

61 Истина ви казвам, че навсякъде, където Духът Ми се изяви, ще присъстват майчината 

нежност и доброта на Мария. 

62 Защо мнозина я оценяват погрешно? Помислете: Ако тя беше живяла само като жена и 

мисията ѝ се ограничаваше до това да роди тялото, в което се проявява "Словото", нямаше да я 

оставя като майка за вас точно в подножието на кръста, нито пък учениците ми щяха да гледат на 

нея като на своя майка, след като Учителят си отиде. 

В настоящето време, когато една част от човечеството отрича нейната чистота и божественост, а 

друга част я признава за Вселенска Майка, почитайки я с фанатични, невежи и 

идолопоклоннически култове, Аз ви изпращам Моята светлина и ви дарявам с нейното присъствие, 

така че чрез нейното Слово, което разпространява майчинска същност, безкрайна нежност и 

божествена утеха, да можете да излезете при хората и да носите в сърцата си светилище, в което 

най-нежната ви жертва да бъде тази, която посвещавате на вашата Небесна Майка. Тогава вие с 

право ще носите името Тринитарно-мариански спиритуалисти. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 51  
1 Ученици, с каква радост и нежност Ме приемат днес вашите сърца! Причината за това е, че 

преди вашата Духовна майка е била сред вас и ви е обгръщала със своето Божествено същество. 

2 Каква радост ще има в духа ви, когато веднъж заживее извън материята, която го сковава, в 

районите на мира и винаги ще може да чува гласа на Небесната майка като божествена песен. 

3 Вярата и любовта към вашата Духовна Майка е семето, което ви поверявам, за да го 

култивирате в сърцата на вашите братя. Всички онези, които по Моята милост са получили знака 

на челата си, ще вървят напред и ще осветяват пътя. Отдавна съм заповядал на същите тези духове 

да маркират вратите на домовете си с кръвта на агне като символ на завет и пречистване. Само Аз 

знам защо съм те белязал през цялото време, само Аз знам твоята съдба и твоя път на изкупление и 

затова Моята правда винаги те търси, за да стоиш далеч от злото. 

4 Когато тогава гласът Ми прозвуча като камбанен звън, вие веднага разпознахте Кой вика и 

тръгнахте да Ме чуете, а после да Ме последвате. - Никой от вас не се чувства като цар или 

господар заради даровете, които е получил от Мен, или заради достойнството, с което е облечен. 

Бъди най-смиреният и същевременно най-усърдният (в спазването на) Моя закон. 

5 Това е времето на вашата духовна дейност, когато опитът, който сте натрупали по пътя на 

развитието, ще ви помогне. Винаги, когато сте били на земята, сте търсили удобства и удоволствия, 

а когато сте живели в отвъдното, сте се ограничавали до съзерцателен живот. Едва сега започвате 

да разбирате целта на своето съществуване и истинската същност на духовната си задача. 

6 Всеки ден хората отварят нови бразди за морална поквара и именно там трябва да посадите 

това семе, работници на Исус, за да може примерът на вашите добри дела да свидетелства за 

истинността на Моето учение и да освободи вашите братя от техния "материализъм". 

Нека животът ви винаги се движи по правилния път. Тогава, когато смъртта отвори портите на 

вечността за твоя дух, братята ти ще могат да кажат: "Ето, това беше праведен човек!" И когато 

влезете в Моето присъствие, Отец може да ви каже: "Ела, ще живееш с Мен завинаги!" 

7 Илия, който е духовният пастир на Третата епоха, е този, на когото са поверени духовете 

като овце от Господното стадо. Той е този, който ще събере сто четирийсет и четирите хиляди, 

които ще отбележа със знака на Моята Божественост, и когато те бъдат отбелязани, Моето 

правосъдие ще падне на земята. Днес Илия запалва светлина във всеки дух, така че в часа на 

изпитание никой да не бъде изгубен. 

8 Хора, Моят лъч светлина се превръща в Слово чрез Моите гласоподаватели, за да ви 

обяснят Моето учение. Това Слово докосна сърцата ви, показа ви пътя, който води към 

блаженството, и облекчи бремето на вашия кръст. Укрепвайте се в Моето Слово, за да можете 

смело да устоявате на изпитанията и да го прилагате на практика с любов и нежност. Не се 

страхувайте от развързаните езици на хората - не забравяйте, че трябва да бъдете подложени на 

голямо изпитание. 

9 Необходимо е човечеството да се надигне срещу Мен наново, необходимо е хората да 

проследят работата Ми. Само така ще могат да открият истината и справедливия закон, само така 

ще могат да открият Моето присъствие и ясно да разпознаят Моята мъдрост и любов. 

10 В тази битка трябва да изпълните една много важна задача. Но не мислете, че сте 

собственици на Моя закон, защото законът съм Аз, а вие сте само негови тълкуватели. 

11 Бъдете щастливи от мисълта, че нямате величествени храмове, които някой може да 

разруши, защото можете да провеждате събранията си както в обикновена стая, така и в долина или 

планина. Където децата Ми се съберат и Ме призоват, Аз ще бъда с тях. Казвам ви също, че няма 

да има човешка сила, която да спре това Слово, което ще идва без прекъсване до деня, определен 

от Моята воля. И ако преди това време хората запушат устата на Моите ученици или ги убият, 

мъртвите им тела ще извикат! 

12 Пророчествата, които ви дадох в Моето Слово, ще се изпълнят вярно. Защото не съм ви 

измамил, не съм ви дал камъни вместо хляб или змии вместо риба. Аз съм пътят, истината и 

животът. 
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13 Във Втората епоха ви съобщих само за Царството, от което дойдох и в което трябва да 

влезете. Сега идвам, за да ви разкрия много от красотите на този дом на божествения Отец. Този 

нов живот е началото на Царството на мира, което ви обещах. 

14 Моята следа е ясно видима още от първия път. Върви по него, върви напред, без да 

изоставяш кръста си, защото без него не можеш да бъдеш разпознат. 

15 Това, което хората са разрушили, аз ще възстановя. 

16 Навлезте в светлината и духовното значение на Шестия печат - книгата, в която е записана 

съдбата ви. 

17 Давам ви думи за утеха, други - за поука, трети - за бдителност, а четвърти - за подготовка, 

за да не ви липсва нищо в пътната чанта. 

18 Колко много от пророчествата на Моите пророци вече се сбъдват! Йоил каза: "Ще излея 

Духа Си върху всяка плът." Апостол Йоан видя това време в пророческите си видения и Моето 

Слово ще продължи да се изпълнява за вечни времена. 

19 Божественото слово звучи в сърцето на този народ. Ти си приготвил жилището и аз съм тук 

с теб. Книгата на истинския живот е отворена пред вас и всеки път, когато я изучавате, получавате 

ново учение. Но онези, които са заспали в апатията си, не бива да чакат 1950 г., не бива да чакат, 

докато Моята силно биеща камбана оповести заминаването Ми, и едва в този час да искат да 

тръгнат, за да Ме чуят. Знаете, че Моето слово и това на Моя духовен свят няма да се чува повече 

след тази година, която ви посочих. 

20 Аз ви освободих и Моята Кръв беше символ на любовта, която изпитвам към вас. Не искам 

да се върнете към греха, към тъмнината. 

21 Наближава световно посещение и Аз искам Моят народ да бъде подготвен, за да може в 

разгара на бурята да бъде фарът на надеждата, който осветява пътя на отхвърлените. Истина, 

истина, три четвърти от земята ще пострадат, ще се пречистят от болката. Слушайте Ме, хора, 

защото трябва да разкажете тези думи на всичките си братя. 

22 Трябва да умъртвите в сърцата си егоизма, който би могъл да се съдържа в тях, и да дадете 

място на милосърдието. Възможно ли е да проповядвате любов, без да я чувствате? Преди да 

сложите тази маска на лицемерие на лицето си, Аз ще ви уча и изпитвам, докато не накарам 

искреността да се роди в сърцата ви. 

23 Денят на Моето заминаване ще настъпи и онези, които са знаели как да се подготвят, ще се 

окажат духовно отдясно на Господа. Но истина ви казвам: броят на непокорните, на онези, които 

престъпват забранения кръг, ще бъде голям. Това ще бъдат онези, които, макар и да са Ме слушали 

много пъти, не са знаели как да използват или да разберат учението, и в своето невежество ще 

помолят Отца да бъде с тях още известно време, въпреки че много пъти съм им казвал: "Моето 

слово е слово на Цар и никога няма да бъде оттеглено"; и: "По-скоро небето и земята ще преминат 

или звездата на Царя ще престане да свети, отколкото да не се изпълни нито една от Моите думи." 

Затова ви казвам, че Моята воля беше да ви съобщя още от първите дни на Моето проявление за 

края на това проявление, за да знаете и да сте подготвени. 

24 Елиас съобщи на хората за Моето скорошно пристигане и също така, чрез устата на Роке 

Рохас, Той определи 1950 г. за година на Моето заминаване, т.е. за край на периода на проявление 

чрез човешкия ум. 

25 В този момент ви казвам, че Моите уроци са далеч напред и че вие сте на път да изостанете. 

Ако не искате да се почувствате слаби в деня на Посещението, трябва да побързате и да се 

потрудите, за да сте в крак с Моите уроци. Само по този начин ще се почувствате достатъчно 

силни, за да навлезете в следващия период - този на диалога между духовете. 

26 Разкрих ви присъствието на духовния свят, за да почувствате близостта на вашите братя и 

да приемете техните мъдри съвети. Те са дошли да ви донесат одухотворяване. Защо искаш да ги 

повлечеш към материалното всеки миг?* Няма да успееш, но ще им причиниш страдание. 
* Това означава да не ги натоварвате с материални, парични или бизнес въпроси. 

27 Тези духове живеят в хармония с Моята Божественост, а вие сте мъртвите, които те искат 

да възкресят. Моят глас постоянно ще ви казва: Пригответе се! Защото, ако не е така, ако не 
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осъзнаете, че живеете във време на опасности и капани, ще видите пред очите си как се появяват 

фалшиви Христос, фалшиви Илия и фалшиви "духове на светлината". 

28 Искате ли светът, хората или болката да са тези, които ви освобождават от грешките ви? 

Спомнете си, че ви казах: "Дървото се познава по плода", което означава, че ще бъдете съдени по 

делата си. Блажени са онези, които поемат кръста си с отдаденост и послушание. Но сред Моите 

апостоли винаги ще има коварен, егоистичен и лъжлив ученик, който, ако можеше, щеше да Ме 

предаде отново на жертвена смърт - въпреки че не е необходимо да съм в материално тяло, за да 

може да Ме разпънат на кръст или да заплюят Лицето Ми. 

29 Искам всички да сте послушни, не искам да видя никого, който да заслужава тези тежки 

думи; защото ако братята ви ви питат за Мен, не се крийте и не отричайте пред тях, че сте Ме 

слушали. Защото никой не бива да Ми обръща гръб в момент на изпитание, никой не бива да крие 

наследството си. 

30 Обширно е Моето учение във всяко едно от Моите поучения, защото искам да създам в 

сърцето ти духовно светилище, където Аз живея, и място на мир за твоите братя. 

31 Възползвайте се от това време, когато Моето Слово гали духа ви чрез Гласоносителя. 

Отворете сърцето си и пазете тази книга в него, защото ще дойде моментът, когато ще се събудите 

от дълбоката си летаргия и ще се обърнете към нея в търсене на светлина. 

32 Говоря ви от Моя кръст на любовта. Но сега от Моето тяло не тече кръв, а светлина, която 

се разпръсква в лъчи, падащи върху хората. Дадох ви дара на Словото и светлината на 

вдъхновението. От твоите уста ще излезе обяснението на тайната на седемте печата, за да може 

човечеството да познае Моята истина. Това Слово, което ви давам, ще премахне тъмната превръзка 

от очите на хората. Всички плевели ще бъдат изкоренени и на тяхно място ще бъде посято доброто 

семе. 

33 Вървиш по следи от кръв, порок и грях и проклинаш тези, които са ги оставили, без да 

знаеш дали тези следи не са оставени от теб в предишен живот. Затова не се чувствайте свободни 

от отговорност в този момент. Тогава ще разбереш, че Моето правосъдие, колкото и сурово и 

неумолимо да ти се струва, съдържа само любов. 

съкровище от мъдрост, което излях чрез Моите гласоподаватели в това време; но само след 

Моето заминаване през 1950 г. ще дадете на това слово пълната му стойност, когато Моите славеи 

замлъкнат за тези божествени песни. 

34 Словото Ми е като на Цар, волята Ми е единна и когато дойде това време, нищо и никой 

няма да промени реда на Моите заповеди и съвети. 

Някои казват, че 1950 г. е все още далеч и че все още има време да се наслаждаваме на 

свободната воля, че по-късно все още ще има време да се обърнем и да изпълним Моя закон. Колко 

беден и невеж е този, който мисли и чувства по този начин! Кой знае колко дни му остават да 

живее на земята? Кой е господар на това да удължава съществуването си според волята си? 

35 Никой не желае душата му да се превърне в жалък остатък, когато земната му дреха 

престане да съществува; нито пък да направиш от душата си страдаща сянка, която да проси от 

врата на врата и от сърце на сърце за милостиня от светлина, въпреки че Моят Дух излива върху 

нея реки от нея. 

36 Слушайте, новодошли: Учителят иска - когато това слово вече не се чува - вие да бъдете 

духовни учители на вашите деца, на новите поколения, които ви поверявам. Ще преподаваш 

одухотворяване и морал, тогава семето ти ще бъде прието в Моята житница. 

37 Лицемерните фарисеи от Втората епоха пресичаха пътя Ми на всяка крачка, надявайки се да 

открият недостатък в Моето дело, лъжа в думите Ми, но никога не успяваха да го намерят. 

38 В настоящето време ще бъдете търсени като Исус, но тъй като нямате силата и мъдростта на 

Учителя, искам поне да сте на истинския път. След всичко, което ви говорих, и след времето, което 

ви дадох, молитвата ви трябва да бъде почти одухотворена. Но вие още не сте победили света, нито 

духът е надделял над материята. 

39 Във Втората епоха Аз търсех ученици на брега на Галилейското езеро и когато намерих 

онези, които трябваше да Ме последват, им казах: "Елате!" и те Ме последваха. Те оставиха всичко 

зад гърба си, за да Ме последват. - На множествата, които повярваха в Моето Слово, казах: "Който 



U 51 

145 

иска да Ме чуе, нека раздаде имота си на нуждаещите се и Ме последва. Аз уча на пътя, който води 

към Моето царство." Тези ученици, които по-късно стават апостоли на любовта и истината, 

проповядвани от Христос, знаят как да разклатят духовните и моралните устои на тогавашните 

народи. С любов и кръв те запечатаха своето дело на отдаване на Отец. От онези множества, които 

Ме слушаха, и от онези народи, които по-късно чуха Моите ученици, излязоха верните на Моето 

учение - мъчениците. 

40 Днес не изисквам нито живота ти, нито кръвта ти, защото времето, в което живееш, е 

различно. И все пак, не бихте ли могли да направите нещо подобно на това, което тези хора 

правеха с любов, себеотрицание и вяра? 

41 Някои Ми казват: "Отче, готов съм да положа живота си за Теб", но Аз ви отговарям: "Не, 

сине Мой, не полагай живота си, без да знаеш за какво. По-скоро го пази, за да бъдеш полезен на 

братята си, и когато изпълниш мисията си, смирено ми го предай." 

42 Днес вие казвате: "Господи, не живеем само с хляб. Ела при нас и ни дай думата си." 

43 Сред превратностите в живота си вие си спомняте за Мен. Вие сте "силните хора", но в 

моментите на най-голямо страдание се обръщате към Разпнатия, за да Го помолите за сила. 

44 Вие бяхте достатъчно силни, за да Ме потърсите и да Ме следвате, и вашата интуиция ви 

доведе при Мен, въпреки че хората направиха всичко възможно да скрият светлината на 

(истинския) Път, Моето обещание да дойда отново, Моите пророчества за Втората епоха и 

откровението на Моя апостол Йоан. 

45 Въпреки всичко вие знаехте как да се отделите от идолопоклонничеството и фанатизма и да 

защитите вярата на своя дух. И когато чухте, че Христос се е завърнал и че в момента учи хората, 

вие се отзовахте на призива и по простотата на формата, в която се изявяваше, по скромността на 

мястото и по простотата на онези, които Го следваха, разбрахте, че това е Учителят. Ако ви бяха 

казали, че Той се е изявил в човешките дворци, нямаше да повярвате, защото споменът за 

смирението на галилейския равин още не е изчезнал от съзнанието ви. Също така нямаше да 

можете да го разберете, ако Той отново се беше въплътил в човешко същество. Но когато Го 

видяхте да идва в света в духовна форма, почувствахте, че тази светлина идва от Светия Дух, и 

това е така, защото знаете, че Аз не идвам два пъти в една и съща форма. 

Ученици, затваряйте ушите си за разговорите и мненията, които хората си създават за вас; 

помнете, че те са простодушни. Но винаги се стремете те да не угасят светлината на вашата вяра. 

46 Разкривам ви тайната, за да не се отклонявате никога от пътя на истинския живот, защото в 

момента няма никой в света, който да ви води по пътя на истината. Тайната е да оставиш съвестта 

си да те води, защото в нея съм аз. 

47 Всички хора и народи имат водачи, но ако ги попитам: "Къде ви заведоха?", всички ще ми 

отговорят: "В болка, в бездна и в унищожение." 

48 Давам ви подробно обяснение какъв е пътят, който води към Мен, и ви уча да живеете на 

земята в чистота, така че духовното ви поклонение да бъде приятно и силно. Казвам ви да бъдете 

(истински) хора, за да можете да бъдете духовници, които изпълняват задълженията си към 

"Императора" и които също така знаят как да изпълняват задълженията си към своя Бог. 

49 Човешкият живот има закони, които трябва да изпълнявате, за да сте в хармония с него; 

природата изисква от вас своя дан. Изпълнявайте всеки закон така, както заслужава, но никога не 

грешете, като Ми давате дължимата на света почит и не му давате жертвата, която трябва да бъде 

за Мен. Разберете: Който изпълнява и двата закона - духовния и материалния - Ме прославя и ще 

стигне до Мен. 

50 Затова Моето учение не се ограничава само до духа, а се отнася и до човешкия живот, до 

морала, който човек трябва да има в себе си. Защото ако се потопите в тези учения, ще видите, че 

животът е един и Пътят също е един. 

Не се учудвайте, че ви казвам да дадете достойнство на семействата, да обичате родителите си, 

съпрузите да се обичат, мъжът да вижда в жената не слугиня, а достойна спътница, жената да 

вижда в мъжа своята защита, своя щит, родителите да дадат на света здрави деца, които да го водят 

по пътя на доброто. 
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51 Не се учудвайте, когато ви казвам: Ако императорът (т.е. държавата) изисква от вас данък за 

труда ви, изпълнете го, защото това също е закон, който тежи на човека. Вземете оръдията на труда 

и изтръгнете от земята нейните съкровища и плодовете на любовта. 

52 Стремете се да напредвате в човешкия живот, но никога не позволявайте на прекомерната 

амбиция да ви владее; защото тогава ще загубите свободата си и материализмът ще ви пороби. 

53 Вложете във всяко свое действие това, което ви подсказва съвестта, за да бъде то 

справедливо. Уважавайте тези, които ви управляват, следвайте призивите им и работете с тях за 

благото на всички. 

Уважавайте религиозните убеждения на братята си и когато влизате в техните църкви, оголвайте 

главите си в искрена набожност, знаейки, че Аз присъствам във всяко поклонение. Не се отричайте 

от света, за да Ме следвате, нито се отделяйте от Мен под претекст, че имате задължения в света. 

Научете се да обединявате двата закона в един. 

54 Освобождавам душата ти само от безполезното, от фалшивото, за да може да се издигне над 

всяко нещастие, робство или унижение в тежките изпитания на земния живот. Чуйте гласа Ми, 

който ви казва: Няма никой на земята, който да има власт над вашия дух. 

55 Трябва да ви говоря по този начин, за да унищожа лошите тълкувания, които са били дадени 

на Моето учение. Днес го правя чрез тези хора, чрез които се изявявам, които не са праведни и 

които въпреки това съм избрал, както е била Моята воля. 

56 Те знаят: Колкото по-голяма е тяхната подготовка и чистота, толкова по-голямо е 

вдъхновението, което влиза в съзнанието им. Това е причината за обновяването и 

усъвършенстването на тези Мои деца, които някога са грешили и които днес се борят да се 

направят достойни да известяват Моето Слово. 

57 Ако искате да търсите съвършенство, няма да го откриете в гласоподавателите. Търсете го в 

духовния смисъл на Моето Слово, там ще намерите Моето присъствие. 

58 Хора, научете се да практикувате милосърдие във всичките му форми. Но не разгласявайте 

делата си, защото търсите възхищение или похвала, защото тази награда е малка и така губите 

голямата награда, която съм приготвил за вас. 

59 Казвам ви не само да пречистите душата си, но и да укрепите тялото си, така че новите 

поколения, които ще излязат от вас, да бъдат здрави и душите им да могат да изпълнят трудната си 

мисия. 

60 Молете се, но нека молитвата ви е кратка, за да можете да прекарате останалото време в 

практикуване на закона. Искам от вас само пет минути за молитва, но в тях трябва да Ми се 

отдадете, за да чуете гласа Ми в съвестта си. Истина ви казвам, че не всички сте будни и се молите, 

защото Моето остро око е проникнало в сърцето ви, където често дори вие самите не можете да 

проникнете, и е открило всичко, което криете в него. 

61 Това е времето на съда за човечеството. Човек след човек, народ след народ и нация след 

нация са съдени от Моята Божественост. Но хората не са забелязали това и не знаят в какво време 

живеят. Ето защо дойдох в Духа и изпратих лъча Си върху човешкия ум, а чрез неговото 

посредничество ви разкрих Кой ви говори, в кое време живеете и каква е вашата задача. 

62 Вложих съдържанието на Моите три завета в сърцето на този народ и въпреки че знаете, че 

притежавате истината и закона, все още се преценявате погрешно. Това се случва, защото 

влиянието на войната, която е надвиснала над народите, е засегнало и вас. 

63 Говори ви единственият съществуващ Бог, когото вие наричахте Йехова, когато ви показа 

силата Си и ви откри Закона на планината Синай; когото наричахте Исус, защото в Него беше 

Моето Слово; и когото днес наричате Светия Дух, защото Аз съм Духът на истината. 

64 Как е възможно да виждате три божества, когато съществува само едно? Всички вие сте 

деца на този Бог. Защо тук, на земята, не умеете да се обичате като братя, каквито сте? Знаете, че 

хора се убиват от хора, че кръвта тече в реки, но болката, която залива земята, не разтърсва сърцата 

ви. 

Аз ви казах: Молете се и ако изпълнявате Моите заповеди, няма нужда да се страхувате от 

войни, глад, мор или непознати болести. Но ако си свободен от тези язви, то е, за да можеш да се 
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молиш за ближния си и да се грижиш за него. Не се съмнявайте в силата на молитвата, защото тя е 

най-голямото оръжие на духа. 

65 Неразумната човешка ръка е отворила портите, които са задържали силите и елементите на 

пречистването, които са дошли при човечеството. 

66 Народите на земята, вие пиете много горчива чаша и изпитвате болка до най-дълбоките 

дълбини на сърцата си, защото сте пожелали това. Потопете се в търпение, за да можете от този 

опит да извлечете светлина и полза за духа си, когато тръгнете да търсите истинския път, който ще 

ви отведе до руините на храма, който сте разрушили в себе си и който трябва да възстановите, за да 

може в него Моят глас да ви говори и вие отново да притежавате Моя закон. 

67 Молете се и спечелете заслуги, хора, защото войната е в очакване на вашия народ. Очаква 

ви духовна мисия. Не позволявайте на глада, болестите и смъртта да ви завладеят. Ако вярата ви не 

е достатъчно силна, ще трябва да си скубете косите от отчаяние, когато виждате как братята ви се 

самоубиват, а децата ви страдат от глад. Водата, която пиеш, ще бъде горчива, планините и 

долините ти ще изсъхнат, дърветата няма да дават плод и тази земя, която мнозина смятат за 

обетована заради богатството и изобилието ѝ, няма да има какво да предложи на чужденеца, който 

се приближава към нея в търсене на свобода или хляб. 

68 Истина ви казвам, че докато Моето скрито съкровище от мъдрост, пълно с откровения и 

милост, само чака часа, когато човечеството ще обърне поглед към Отца и ще се покаже 

гръмогласно и смирено, за да го обсипе с всичко, което съм приготвил за него, вие винаги сте 

предизвиквали Моята справедливост и този път Аз приех вашето предизвикателство. 

Идвам с войнствена цел, мощта Ми е голяма, армиите Ми са многобройни и оръжията Ми са 

непобедими. В края на краищата аз ще бъда победител, но няма да се издигна над мъртвите 

(победител), а пред живите. Никого няма да унижа; всички ще издигнат лицата си, за да възхвалят 

Името Ми. Затова сред вас, Моят народ, искам да видя единство, милосърдие, уважение и любов на 

един "работник" към друг и на една общност към друга. 

69 Давам ви това време, за да унищожите в сърцата си идолопоклонството, фанатизма, всичко 

безполезно и лошо, което присъства във вашите навици и поклонение на Бога. Почувствайте 

божественото Слово, което се спуска над човечеството, но сред Моята справедливост почувствайте 

Моя мир. 

70 О, долина на сълзи и кръв, в която хората издигат тронове, за да се покланят на себе си, а 

после копаят гробовете си с ръце! Идвам да ги освободя от греха и смъртта, защото те сами се 

вързаха и се поробиха. Истина ви казвам, този свят вече не принадлежи на тези хора и затова ги 

отблъсква всеки момент. 

71 Земята, която е приютила хората като саможертвена и търпелива майка, отсега нататък ще 

им показва на всяка крачка пътя, който води не към нейната утроба, а към Висшето, където друга 

Майка, Небесната Майка, очаква пристигането на своите деца, за да ги обвие в своята мантия, 

която е вечно обещание за блаженство. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 52  
1 Подхранвайте се с Моето Божествено същество, бъдете силни в изпълнението на Моя закон 

и ще намерите мир и утеха в делата си като награда. Бъдете истински застъпници за вашите братя и 

им донесете мира на Моя Дух чрез вашите молитви и заслуги. Не се лишавайте от Моята благодат 

в тези времена на изкушения. Укрепи духа ви, за да излезете победители от изпитанията. 

2 Застъпвайте се и дори печелете заслуги за онези, които не ви обичат. Действайте като 

Мария, вашата Небесна Майка, Божествената Застъпница, която се застъпва както за онзи, който 

възлага надеждата си на нея, така и за онзи, който е затворил сърцето си за нея, или за онзи, който 

отрича нейната чистота и божествена природа. 

3 Трудна е вашата задача и благородна вашата съдба, хора. Не се отклонявай повече от пътя, 

който съм ти начертал. Аз изградих светилище в сърцата ви, но не позволявайте пламъкът на 

вярата да угасне в него или идеалът за одухотворяване да умре. Не забулвай храма си в мрак, 

защото ако някой почука на портите му, няма да намери светлината, която търси, нито ще чуе 

ехото на гласа Ми. Носете присъствието Ми и словото Ми в сърцата си и наистина ви казвам, че 

няма да има кой да разруши светилището ви или да ви накара да отстъпите по пътя. Кой ще може 

да ви попречи да Ме обичате? 

4 Светлината Ми свети във всеки ум и гласът Ми звучи във всяка съвест, но хората не искат 

да осъзнаят времето, в което живеят. Необходимо е един "народ" да се подготви, за да предаде 

благата вест на човечеството, и Аз искам този народ да бъде този, когото избрах, за да чуят Моето 

божествено слово. 

Когато постоянно ви казвам да се въоръжите, това е защото трябва да свидетелствате за Моето 

проявление чрез човешкия ум и това свидетелство не трябва да се ограничава до повтаряне на 

доктрините, които сте научили от Мен, а трябва да давате доказателства за духовна сила - било то 

чрез обръщане на упорити грешници, изцеление на изоставени болни или извършване на други 

дела, на които съм ви научил. Помнете, че ако отидете на работа, без преди това да сте постигнали 

обновление на живота си и начало на одухотворяване, ще приличате на лицемерните фарисеи, 

които се хвалеха с фалшивата си добродетел и криеха покварата си, когато проповядваха любов и 

милосърдие. Не искам неискрени или лицемерни ученици сред Моите нови ученици. 

5 Ако горещо желаете Моето учение да разцъфти на земята, посейте го така чисто, както ви го 

предадох, и поливайте това божествено семе с водата на добрите си дела. Върви по пътя си, 

уповавайки се на Моята закрила. 

6 Кой би могъл да ви спре или да ви накара да замълчите, когато се заемете с работа, 

вдъхновени от Моята Божествена светлина? - Никой, народе Мой, точно както по Негово време 

никой не е заглушил Исус. Ако е мълчал към някои грешници, то е било, за да ви даде урок по 

смирение, тъй като е свидетелствал за истинността на Своето Слово със Своите дела. 

7 Помнете годините, през които Моето Слово звучеше чрез тези носители на глас и никой не 

успя да заглуши божествения глас, който идваше от техните устни. Истина ви казвам, че 1950 г. ще 

дойде без прекъсване. Но щом дойде краят на тази година, Моите славеи ще замлъкнат за 

предаването на Моите учения, защото всичко, което имам да ви кажа чрез тяхното посредничество 

през този етап от Моето проявление, ще бъде завършено. 

8 Ще свидетелстваш за Моето учение с дела, думи и мисли и нищо няма да спре потока от 

светлина, който Аз ще накарам да избликне от твоя дух. Но ще дойде и вашият час на мълчание: Аз 

ще запечатам устните ти и ще те върна у дома (при Мен); защото това, което имах да кажа с твое 

посредничество, ще бъде казано до последната дума. 

9 Искам всички вие да се обедините, без да правите различия, защото посещавате различни 

места за събиране. Защото наставленията, които са достигнали до всички, са едни и същи, а 

светлината, която озарява умовете ви, е еднаква както за едните, така и за другите. 

10 Дал съм ви средства да защитавате вярата си и да бдите над работата, която съм ви поверил, 

но никога не съм ви давал оръжия, за да се наранявате един друг. Искам тези, които формират този 

народ, да бъдат войници на Моето духовно дело, но никога негови врагове. 
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11 По това време се отвори тайната камера на сърцето ми, за да направя духовно бедните, 

гладните и жадните за справедливост собственици на духовно съкровище. Не сте ли доволни от 

това? Не трепва ли сърцето ти от благодарност, народе? - "Да", казваш Ми. Но искам това "да" да 

не е на думи, не на мисли, а да го изразявате с дела на любов към братята си. 

12 Сега ви казвам: Починете си за няколко минути от земния труд. Изминал си много път с 

бремето на болката на раменете си. Елате при извора на благодатта, за да пиете от тази вода, която 

изкупува. В момента сте все още слаби, но скоро ще се превърнете в силни, за да се борите за 

Моето дело и да се изправите пред изпитанията. 

13 Обуйте сандалите си, защото ви очаква нов път, по който ще намерите безкрайни 

възможности да сеете милост и любов. Вие все още се страхувате и затова не искахте да съобщите 

на човечеството за новото време. - Трябва да разберете, че това, което Отец е вложил във вас, 

принадлежи на вашите братя и че трябва да им го съобщите. 

14 Не ви давам нови духовни дарби или способности през това време, защото това, което сте 

осъзнали като ваше притежание, винаги е било в духа ви. Но времето изтича и аз ви питам: Какво 

чакате, за да започнете да изпълнявате задачата си? Чакате ли да дочакате невярващите хора да се 

подиграват с Моето слово, с Моята нова проява и да публикуват навсякъде фалшификации? 

15 Позволете на Моите учения да се превърнат в действия и ги живейте: Истина ви казвам, че 

хулещите устни ще замлъкнат, онези, които бяха непокорни, ще се приближат към вас с внимание, 

за да намерят тълкувание на Моето учение, и ще намерят много големи и красноречиви 

свидетелства за Моята истина, ако делата ви са белязани от любов и милосърдие. Колко от тях, 

когато видят, че изцеляваш болните, ще доведат при теб своите близки, изпълнени с надежда да 

намерят облекчение за страданията си. 

16 Изпълнявайте чисто Моите учения, тогава няма нужда да се криете, за да лекувате болните. 

Защото, истина ви казвам, в това време няма да търсите катакомби, за да можете да практикувате 

Моите учения, а ще го правите на дневна светлина. - Не се страхувайте! Ако не вярвате в 

обкръжението си, просто ще отидете в други провинции, където ще намерите пламенни сърца. 

17 Вие трябва първи да се убедите в истината, която искате да проповядвате, за да можете да 

предадете тази вяра на вашите братя. Ако в съзнанието ви се появи съмнение, то ще бъде като 

кинжал, който ще нанесе смъртоносен удар на вашата преданост. 

18 Три епохи вече са преминали над вас. Разберете, че трябва да се заемете с осъществяването 

на най-висшата си съдба. Събудете се от духовната си инерция и продължете напред с твърда 

крачка по пътя на еволюцията си. 

19 Не Ме питай защо все още те изненадват изкушения, въпреки че си на пътя на Господа. 

Разберете, че именно тогава сте подложени на най-голямо изпитание. Ето защо винаги ви казвам: 

"Гледайте и се молете, за да не изпаднете в изкушение. 

20 Наближава денят, когато братята ви ще дойдат да ви задават въпроси. Тогава ще скриеш ли 

това, което ти разкрих с толкова много любов? - Не съм ви дал нищо, от което да се срамувате в 

Моите учения. 

21 Не чакайте да се умножат оплакванията на земята и да се увеличат слуховете за война, за да 

се съвземете. Молете се и извършвайте всекидневно дела на милосърдие, защото по този начин ще 

противодействате на силата на злото. 

22 Ако някой от вас не се подготвя да изпълни задачите си, това е, защото не познава 

способностите, които съм дал на духа му. 

23 Блажени са онези, които умеят да откриват духовното значение на Моето Слово, защото 

тяхно ще бъде това наследство. Търсачите на божествената истина са тези, които винаги са 

следвали своя Създател. Те ще открият присъствието на Учителя в тази скромна проява. 

24 Външно проявлението Ми в този момент може да изглежда слабо. Но истина ви казвам: Аз 

изградих светилище в сърцето на човека, който слуша словото Ми. Не си мислете, че съществуват 

класации между онези, които съм избрал в този момент - обичам всички еднакво. Не мислете, че 

дарът на гласа, който притежават онези, които предават Моето Слово, е постигнат благодарение на 

собствените им заслуги. Тази благодат е толкова велика, че само чрез Моята любов човекът е 

способен да я получи. 
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25 Тази задача е трудна за изпълнение от този, който я е получил. Голямо е бремето на този 

кръст, защото, без да се отвръща от нуждите на света и без да изоставя материалните си 

задължения, носителят на гласа трябва да достигне степента на одухотворяване, която ще му 

позволи да получи божествения лъч на Моето вдъхновение. 

26 Има моменти, в които се удивлявате, че Бог може да бъде с вас и да се изявява с толкова 

много любов. Удивлението ви идва от факта, че съзнавайки своите петна и несъвършенства, вие се 

чувствате недостойни за това толкова голямо доказателство за любовта на вашия Отец. Моята 

любов винаги ви е изненадвала, защото сте Ме съдили, както сте свикнали да правите със себе си. 

Защо смятате, че в Мен се крие обида, чувство за отмъщение или егоизъм? Казвам ви: Когато 

съдите себе си вътрешно чрез (само)изследване в светлината на съвестта си, чрез честно и смирено 

изповядване на прегрешението си, вие ставате достойни Аз да сляза, за да ви говоря за Моето 

Царство; защото вашата скръб, че сте Ме обидили, ви помага да се пречистите. 

27 Не се изненадвайте, че Моята любов ви следва навсякъде въпреки греховете ви. Всички вие 

сте Мои деца. В този свят вие сте имали образ на божествената любов в любовта на вашите 

родители. Може да им обърнете гръб, да не признавате авторитета им, да не изпълнявате 

заповедите им, да не слушате съветите им; може да причините рана в сърцето им с лошите си 

действия, да станете причина очите им да пресъхнат от толкова много плач, по слепоочията им да 

се появят бели коси, а лицата им да бъдат белязани от следите на страданието; но те никога няма да 

престанат да ви обичат и ще имат за вас само благословии и прошка. Но ако тези родители, които 

сте имали на земята и които не са съвършени, са ви дали такива велики доказателства за чиста и 

възвишена любов, защо се учудвате, че Този, Който е създал тези сърца и им е дал задачата да 

бъдат родители, ви обича със съвършена любов? ─ Любовта е най-висшата истина. Заради 

истината станах човек и заради истината умрях като човек. 

28 През това време не изисквам от вас кръвна жертва. Някои обаче са положили живота си в 

Мое име, заслепени за миг от фанатизма си и след като са водили нечистоплътно съществуване. 

Тези действия няма да могат да покълнат истински семена, а ще продължат да насърчават 

фанатизма. 

29 Затова ви казвам да усещате думите си, когато говорите, и да живеете в сърцето си 

поученията, които давате. Нищо няма да говори по-добре от собствения ви живот. 

30 Моята любов няма да ви учуди, но и няма да се съмнявате в нея, когато изпитате, че често 

изпразвате много горчива чаша в света. - Човешкото същество може да потъне дълбоко, да се 

изпълни с мрак или да се колебае дали да се върне при Мен. Но за всички ще дойде време, когато 

ще Ме почувстват в собственото си същество, няма да Ме усещат (повече) далечен, няма да могат 

да Ме смятат за чужденец или да отричат Моето съществуване, Моята любов и Моята 

справедливост. 

31 Точно както човек може да създаде на земята свят на духовен мир, подобен на мира в Моето 

царство, той може също така, благодарение на своята поквара, да води съществуване, което е като 

ад от пороци, нечестие и разкаяние. 

32 И в отвъдното духът може да се сблъска със светове на тъмнина, поквара, омраза и 

отмъщение, в зависимост от наклонностите на душата, нейните отклонения и страсти. Но наистина, 

казвам ви, и раят, и адът, за които хората си представят само чрез земни форми и образи, не са 

нищо друго освен различни етапи от развитието на душата: едната, благодарение на своята 

добродетел и развитие, е на върха на съвършенството, а другата е в бездната на своя мрак, пороци 

и заблуди. 

33 За праведната душа мястото, на което се намира, е безразлично, защото навсякъде тя ще има 

в себе си мира и рая на Твореца. Нечистата и объркана душа, от друга страна, може да се окаже в 

най-добрия от световете и непрестанно ще усеща в себе си ада на своите угризения, които ще горят 

в нея, докато не я пречистят. 

34 Вярваш ли, че Аз, твоят Отец, съм създал места, които са предназначени да те накажат и 

така да Ми отмъстят вечно за твоите обиди? 

35 Колко ограничени са хората, които преподават тези теории! 
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36 Как е възможно да вярвате, че вечният мрак и вечната болка са краят, който очаква някои 

духове? Дори и да са съгрешили, те пак ще бъдат Божии деца завинаги.Ако се нуждаят от 

наставления - ето го Учителя. Ако се нуждаят от любов - ето го Бащата. Ако те копнеят за прошка - 

ето го перфектният съдия. 

37 Който никога не се опитва да Ме търси и да поправя грешките си, няма да дойде при Мен. 

Но няма човек, който да се противопоставя на Моето правосъдие или на Моите изпитания. Само 

пречистени можете да дойдете при Мен. 

38 Ученици, ако в момента, в който чуете Словото Ми, не го разберете, запазете го в паметта 

си, припомнете си го и го осмислете в моментите на почивка. Тогава ще разберете голяма част от 

това, което съм ви преподал. Ако не трупате знания, какво можете да предадете на множествата, 

които тепърва ще дойдат? 

39 Позволявам на всички вас без разлика да дойдете в Моето присъствие, за да ви дам Моите 

учения. Преди да ти поверя служение, Аз изсушавам сълзите ти, затварям раните ти, утолявам 

духовния ти глад и жажда. и когато ви дадох доказателства за Моята любов и запалих в сърцата ви 

светлината на вярата и надеждата, ви казах: "всички вие бяхте призовани, искате ли да бъдете сред 

избраните? Тогава някои питат: "Накъде и накъде ни водиш?" - Това са онези, които копнеят за 

света и неговите удоволствия. Другите Ми казват: "Господи, ние не сме достойни да се наречем 

Твои избраници, но да бъде Твоята воля за нас." - Това са онези, които вече са готови да се 

издигнат нагоре. 

40 На тези, които Ме следват, поставям мира на света в сърцата им, за да "бдят" и да се молят 

за него. Скоро народите ще отправят молитвите си, за да Ме помолят за мира, който съм им 

предлагал през всички времена. Преди позволявах на хората да вкусят от плодовете на тяхната 

работа, да видят реки от човешка кръв, да видят картини на болка, планини от трупове и градове, 

превърнати в руини. Исках хората да видят с вкаменени сърца опустошението на домовете, 

отчаянието на невинните, майките, които, превити от болка, целуват разкъсаните тела на децата си, 

да видят отблизо цялото отчаяние, страх и плач на хората, така че в своето високомерие да усетят 

унижението и съвестта им да им каже, че тяхното величие, сила и мъдрост са лъжа, че 

единственото истински велико нещо идва от Божествения Дух. 

Когато тези хора отворят очите си за истината, те ще се ужасят - не от (ужасяващите) образи, 

които виждат очите им, а от самите себе си, и тъй като не могат да избягат от погледа и гласа на 

съвестта си, ще почувстват в себе си мрака и огъня на разкаянието; защото ще трябва да отговарят 

за всеки живот, за всяка болка и дори за последната капка кръв, пролята заради тях. 

41 Не само ще призовавам хората да си дадат сметка за това, което са направили с живота на 

други хора, но и ще изисквам от тях сметка за това, което са направили със собствения си живот, с 

телата си. Кой тогава може да каже, че той е дошъл при Мен като дух точно в момента, когато 

часовникът на вечността е трябвало да го отзове? - Никой! - Често съкращавате съществуването си 

чрез преждевременно остаряване, а понякога ви погубват по причини, които не струват нито една 

ваша сълза, нито един ваш сив косъм. 

42 Аз съм неумолима и съвършена справедливост, произлизаща от най-чистата любов, която е 

вашият Създател, и ви моля само да се отвърнете от удоволствията на света, за да чуете Моето 

Слово. Учителят с удоволствие отваря Своята книга на съвършените учения, за да ви зарадва с нов 

урок. Колко често едно от Моите учения е било в състояние да ви спаси. В този момент духът ви се 

е събудил и е почувствал пълномощията, които е получил от началото на живота си. 

43 Открих, че сърцето ти крие суетни семена, които е събирало на земята; но сега то трябва да 

се превърне в житница, където да съхраняваш добрите плодове на делата си на любов. 

44 Сред множеството хора са големите грешници, тези, които са оплели душите си в 

мръсотията на страстите, които са ограбили (другите) от честта, които са унижили сивите коси на 

възрастните хора, които са откраднали чужди вещи, които са опетнили невинността на детето и са 

убили ближния си физически или морално. 

45 Има хора, които Ме чуват, които оскверняват дома, които нарушават божествените или 

човешките закони, които угасяват вярата на сърцата. Но когато чуят Словото Ми да докосва 

нежните струни на сърцата им, те казват: "Това е Съдията, който говори, но с каква доброта ни 
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кара да разберем грешките си и с каква деликатност ни поучава и поправя." Когато тези сърца 

напуснат мястото на срещата, където са чули този глас, те сякаш виждат живота и всичко, което го 

заобикаля, озарено не само от материалната светлина, но и преизпълнено с божествена светлина, 

която говори на човека навсякъде в творението. Тогава пред очите на пречистилия се човек се 

появява прекрасен живот там, където той е виждал само материя, плътски удоволствия или 

грехове. Пред духа му се появява съществуване, за което той не е подозирал - пълно с откровения, 

обещания и вдъхновения. Това е чудото на любовта, а не само на словото; защото колко често 

хората са говорили по-изящно и по-съвършено от тези скромни и неграмотни гласоподаватели, 

чрез които Аз се изявявам. Но духовният смисъл, който се влага във всяка от тези думи, може да 

произлиза единствено от Божествената любов. 

46 Малцина са чували Словото Ми в тази форма, но наистина ви казвам, че всички хора чуват 

гласа Ми в тишината на светилището, присъстващо в душите им, дори ако умът им не успява да 

разбере тези вдъхновения, нито пък устните им знаят как да изразят всичко, което постоянно 

получават чрез духовните си дарби. Когато сте подготвени, ще разберете тази истина. 

47 В това трето време Илия е Пастирът, който ви спасява от опасност ден след ден. Той е този, 

който достига до уютния ъгъл на спалнята ви, когато се молите, който стои до вас в "самотата на 

пустинята" и който ви следва в "дългите дневни пътувания". Винаги, когато имате нужда от някой, 

който да ви защити, или от глас, който да ви вдъхне кураж, там е Илия, духовният пастир на 

Третата епоха. 

48 Ако искате да знаете къде живее Илия, ще ви кажа, че това е в духовното царство. Кой от 

вас може да се изправи, за да го види? - Все още никой. - Ето защо той идва при вас, за да подготви 

пътищата, които водят към сърцето ви, за да може след това Учителят да дойде и да просветли 

цялото ви същество. Но не си мислете, че Аз слизам при онези, които Ме търсят с по-голяма 

чистота и съвършенство; не, Аз идвам при всеки, който Ме търси - при онзи, който коленичи пред 

своя идол, при онзи, който Ме възприема във форми или представи, много далечни от истината. 

Всеки ме търси според възможностите на духа си и Аз няма да угася пламъка на вярата в най-

скритата част на същността му относно съществуването на Бога. 

49 Моята воля е в това време хората да могат да се свързват със своя Господ от дух на дух, да 

има истинско светилище в сърцето на човека, в което той да чува гласа на Отец. 

50 За да достигнат тази степен на одухотворяване, хората ще трябва да участват във великите 

битки на религиите, които ще събудят заспалите духове, които тогава ще видят светлината на 

истината. 

51 Не мислите ли, че е време хората да се поклонят и да отдадат почит на своя Бог, на своя 

Създател, достойна за Този, който я приема, и за Този, който я принася? 

Ако изучавате и наблюдавате различните царства на природата, ще откриете в тях безкрайно 

много примери, поучения и притчи, които си заслужава да вземете за образец. Не ви казвам, че 

низшите същества трябва да бъдат ваши господари. Но аз ви казвам, че природата, целият живот, е 

книга, чийто автор е Бог. Аз отворих тази книга пред хората, за да могат да разпознаят в нея Моето 

съвършенство, Моята любов и Моята справедливост - не на думи, а на дело. 

52 Не Ме търсете в лъжливи книги или във вашите теории, които обикновено са погрешни 

поради материализма, в който живеете. Вече ви е дадено да се наслаждавате напълно на свободната 

си воля във всяко отношение. Днес ви казвам да спрете бързия си ход и да се замислите за няколко 

минути върху опита, който сте натрупали в живота, върху всичко, което сте видели, почувствали и 

изстрадали по дългия път, който сте изминали. Истина, истина ви казвам: който използва тази 

светлина (на знанието), ще намери пътя на истината, който ще го отведе до собствения му 

произход. Пътят съм Аз; който го е познал, е познал Мен. Аз съм началото и краят на пътя. Аз съм 

Алфата и Омегата. 

53 Аз съм Майсторът на простотата, който ви говори като добър приятел на най-познатия език, 

за да ви разясни мистериите и да ви разкрие тайните, които досега са били скрити от вашето 

човешко познание. 

54 Дайте на духа си възможност да се освежи в съзерцание на Божественото и в упражняване 

на законите, които го ръководят. Не считайте този живот за единственото средство за постигане на 
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благополучие, нито пък физическия труд за единственото средство. Не се ограничавайте само с 

любовта към семейството си, защото вашите полета са по-обширни. Егоизмът не е семето на Бога. 

55 Хората толкова много обичат този живот, че когато наближи часът да го напуснат, се 

бунтуват срещу Моята воля и не искат да чуят призива, който отправям към тях. Те отхвърлят мира 

на Моето царство и искат от Отца още един период от време на земята, за да продължат да 

притежават временните си блага. 

56 Станете чувствителни, за да усетите духовния живот и да не се задоволявате с началото на 

своето развитие - защото това е този живот - защото над него съществуват по-висши творби. 

57 Не се опитвайте да отхвърлите смъртта, когато тя ви приближи по Моята воля, нито пък 

искайте от учените да извършат чудото вместо вас, за да се противопоставят на Моите съвети и да 

удължат съществуването ви, защото и двамата горчиво ще съжалявате за тази грешка. Подгответе 

се в този живот и няма да имате причина да се страхувате от влизането си в отвъдното. 

58 Плачеш, когато някой от твоите близки напусне духовната долина, вместо да се чувстваш 

спокоен, защото осъзнаваш, че той прави още една крачка към своя Господ. От друга страна, 

празнувате празник, когато в дома ви се появи ново същество, без да се замисляте в този час, че 

този дух е дошъл в плът, за да извърши изкупление в тази долина на сълзите; тогава трябва да 

плачете за него. 

59 Кога ще почувствате към непознатите това, което чувствате към роднините си? - От един-

единствен брак аз родих безкрайното семе на това човечество, което много скоро се раздели на 

семейства, племена, народи и нации, пораждайки различия в обичаите, езиците и религиите. Тези 

различия пораждат омраза и създават разделение между едни и други. Възникват войни и 

съперничества. Семето на Каин е дало много плодове. Но сега, когато умът се е развил и вие сте 

тренирали съзнанието си, защо продължавате да се възприемате като чужденци, да се мразите и 

убивате? Днес вие знаете, че всички духове са произлезли от Моя Божествен Дух и че човечеството 

произлиза от една двойка, така че вие сте братя по дух и дори по кръв. 

60 Колко далеч сте от истинския път, ако не усещате болката на ближния си, въпреки че той е 

част от вас! Виждате, че покрай вас минава човек, когото не сте виждали досега, и не го 

поздравявате, защото го смятате за непознат. От друга страна, когато видите да минава погребална 

процесия, оголвате главата си. Защо не посвещавате вниманието, любовта и милосърдието си на 

живите? 

Моята воля беше с любовта си да заличавате границите и различията, които съществуват в света, 

но хората не искаха това. Искате ли човешката кръв да изтрие границите и да сближи хората? 

Искате ли война за сливане на расите? 

От най-древни времена Аз подготвях хора, които да Ме познават и обичат, за да бъдат като 

факел сред човечеството, и те бяха силни понякога и слаби друг път. Днес Аз ги изпратих обратно 

на земята, за да се изпълнят пророчествата. Този народ е този, който духовно е получил трите 

завета, и знаейки, че Аз се проявявам по това време чрез човешкия ум, те не посмяха да Ме отрекат 

открито. Защото духът им помни, че през Втората епоха те са викали "Разпни измамника" и са 

страдали горчиво след това. 

Днес много от тях са повярвали в Моето завръщане, но други не са. Но те ще повярват и след 

Моето заминаване през 1950 г., защото ще видят, че пророчествата Ми се изпълняват, и ще Ми 

кажат: "Господи, когато ми говорихте, аз се съмнявах; но сега, когато си заминахте и виждам, че 

думите Ти се изпълняват, вярвам в Теб." 

61 Преди да заглуша Словото Си (външно чуваемо), ще се приближат онези, които наричате 

чужденци и които - без да разбират ясно това Слово поради езиковите различия - ще почувстват, че 

духът им е изпълнен с мир и подхранван от Моето Божествено Същество. Защото това ще бъде 

Моята любов, която те ще почувстват в сърцето си, а вие вече знаете, че любовта е езикът на духа. 

Те (чужденците) също ще тръгнат да Ме следват, защото народът Ми е разпръснат по целия свят. 

62 Сред буря дойдох при вас в този момент. Дъгата на мира още не е изгряла, гълъбът с 

маслиновата клонка още не е долетял. Но ще дойде моментът, когато Аз, Върховната Любов, ще 

мога да кажа на всички хора: Ето ме и мен. Тогава всички ще Ме разпознаят и ще се обединят. 

Днес все още съдя живите и мъртвите. 
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63 В Третата епоха Аз се издигнах от гроба на забравата, в който човечеството Ме е оставило, 

за да го събудя за нов живот, защото Аз съм Животът. Никой не може да умре. Дори онзи, който се 

лишава от съществуване със собствените си ръце, ще чуе съвестта си да го упреква за липсата на 

вяра. 

64 Искам малко по малко да създадете семейство - хора, които са цялостни по душа и тяло. 

65 Кога сред вас ще се проявят духовното извисяване на Авел, послушанието на Авраам, 

силата на Яков, търпението на Йов и одухотворяването на Йоан? Осъзнайте своята отговорност в 

света. 

66 Мъже, бягайте от порока, за да бъде кръвта ви плодоносно семе, и за да бъдат утрешните 

плодове приемливи. 

67 Жени, Аз ви подготвям да дадете на света деца на мира и добрата воля. На безплодните 

казвам: молете се, не се срамувайте от изкуплението си. Бъдете предани, защото ще ви изненадам и 

ще почувствате как в утробата ви бие сърцето на ново същество. 

68 Отгледайте съвършени деца като своя Създател, който е създал само съвършени същества, и 

изпълнете божествената заповед, която изисква да се обичате един друг. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 53  
1 Защо откривам, че от деня, в който ви се изявявам, до следващия ден, в който ви давам ново 

учение, за толкова кратък период от време вече сте загубили мира, който ви дадох? Не губете в 

житейския си път благодатите, които ви давам. 

Вие идвате отчаяни от изпитанията и превратностите, които срещате по пътя си, приближавате 

се с разкаяни сърца. Почти винаги ви виждам такива, когато съм ви дал Моя мир, за да можете да 

извървите пътя на развитие на живота си с радостна смелост и вяра. 

2 Научих ви да се молите, за да се освободите от опасности и препятствия, от примки и 

тъмнини. Казвал съм ви, че дори природните сили ще чуят молитвата ви, когато бъдат освободени 

в името на Моята справедливост. Те ще минат покрай вас, без да ви докоснат, защото сте знаели 

как да се молите с вяра и искреност. 

3 От мръсотията и бездната ще издигна духа ти през това време, така че той да познае не само 

своя Бог, но и себе си, както и духовните си дарби. Но първо ще трябва да преминете през 

горнилото на страданието, което ще ви пречисти. Защото без вътрешно обновяване дарбите ви 

няма да могат да блеснат с пълна сила. 

4 Човешките страсти са като буря, която връхлита вътрешното ви светилище, и само този, 

който се моли, е достатъчно силен, за да устои на изпитанията, и само този, който бди, е 

достатъчно бдителен, за да се предпази. 

5 Когато ви говоря за храмове и светилища, нямам предвид местата за събиране, които 

строите в материалната среда, а вашето сърце; защото където и да отидете, там ще бъде храмът и 

ще намерите Моята любов, която винаги присъства в него. 

6 Човечеството е създало религии, нещо като пътища, които водят към Мен. Но аз ви казвам: 

Не ходете повече според човешките тълкувания, които всеки дава на Моя закон. Сега е време 

всички вие да знаете как да приемате Моето вдъхновение, така че именно тази светлина да ви води. 

7 Понякога се питате: Защо този народ* е единственият, на когото говорих, след като има 

толкова много народи, които се нуждаят от него? - На това ви отговарям, че в онези дни само група 

хора станаха свидетели на Моето разпятие и смърт, но въпреки това кръвта на Агнето се 

разпространи сред цялото човечество, за да им покаже пътя към изкуплението. Така ще говоря на 

тези общности тук днес; но светлината на Моя Дух се излива върху целия свят.  

* Става дума за духовния народ на Израил, представен от малкото стадо, което живее в мексиканската 

нация. 

8 Всички средства да се научите и да действате по този начин вече съм ви предал и не искам, 

когато дойдете в Моето присъствие в духа, да се поставяте без реколта и да се преструвате, че 

неотстъпчивостта и непокорството на тялото не са ви позволили да изпълните задачата си. Защото 

онзи, който не победи изкушенията на света, няма да има никаква заслуга да се покаже пред своя 

Господ. Тялото притежава много сила в своите страсти, наклонности и слабости, но духът е 

надарен с по-висша сила и с нея може да победи злото. 

9 Каква заслуга би имал вашият дух, ако работеше в тяло без воля и без собствени 

наклонности? Борбата на духа с телесната му обвивка е борба на сила срещу сила. Там тя намира 

пробен камък, чрез който трябва да докаже своето превъзходство и величието на духа си. Това е 

изпитанието, в което духът често за миг бива победен от изкушенията, в които го вкарва светът 

чрез плътта. Силата, която те (изкушенията) упражняват върху духа, е толкова голяма, че накрая 

имаш впечатлението, че свръхестествена и злокобна сила те тегли към гибел и те унищожава в 

страстите. 

10 Колко голяма е отговорността на духа пред Бога! Плътта не е поела тази отговорност. 

Вижте как почива завинаги в земята, когато смъртта дойде. Кога ще придобиете заслуги, за да 

може духът ви да стане достоен да обитава по-съвършени домове от този, в който живеете? 

11 Светът ви предлага корони, които свидетелстват само за суета, гордост и фалшиво величие. 

Духът, който умее да преодолява тези суетни неща, има друг венец в отвъдното - този на Моята 

мъдрост. 
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12 Някога търсех долини, планини, море и пустиня, за да ви говоря. И днес разбрах, че има 

сърца, които със своя мир приличат на долини, а други са като бурно море, като онова, което се 

разпенило, когато Исус влязъл в него с учениците си в лодката. Едни, когато Ме слушат, стават 

като планина, а други, със своята самота и (духовна) суша, приличат на пустиня. 

13 Вие, които слушате Моето Слово, обичайте го, изучавайте го и го практикувайте. Колко 

много хора, които са искали да я чуят, не могат да я чуят, защото не са получили тази благодат в 

този момент. Но наистина ви казвам, че ехото му ще достигне до всички и то в по-голяма чистота, 

защото няма да е гласът на човек, който идва при тях, а на Божия Дух. 

14 днес обработвам сърцето ти с длетото на Моето Слово, уча го да чувства болката на 

другите, защото който няма състрадание, не може да бъде Мой апостол. Не искам нуждаещите се, 

след като са почукали напразно на вратата ви, да Ме питат с ридания дали това са Моите 

избраници, тези, които съм определил за попечители на скърбите на техните братя, за доверители и 

поддръжници на нуждаещите се. Бдете, о, ученици, така че дори посред нощ, когато сте заспали, да 

забележите ръката, която чука на вратата ви. Този нуждаещ се, който те търси днес, може да бъде 

този, който, трогнат от желанието ти да помогнеш, ще се превърне в Мой работник и ще улесни 

твоята мисия утре. Колко от тези, които днес идват при вас с молба за малко любов, разбиране или 

справедливост, утре ще бъдат щитът, който ви защитава, или свидетелят, който ви спасява. Но 

какво можете да очаквате от онзи, който в цялата си болка е почукал на вратите ви и се е надявал 

на готовността ви да помогнете, а после не е намерил чуваемост? Нека дойде при вас онзи, който е 

потънал в калта на порока; ако знаете как да го развълнувате вътрешно, той ще почувства 

покаяние. Нека окъсаният човек да се чувства достоен за дома и трапезата ви, но не изпитвайте 

отвращение към неговата бедност, защото може би той е духовно по-чист и украсен от вас. Не 

запазвайте най-доброто си внимание и най-любезните си усмивки за онези, които имат материално 

богатство в ръцете си или се представят в скъпи дрехи. Нека сърцето ви не гледа на тези различия и 

да не разпределя благодеянията на даровете си на всички еднакво. Страданието е в изобилие - 

колко много добрини можете да направите във всеки ден и по всяко време! 

15 Ако наблюдавате децата, ще видите, че има много малчугани без любов, без закон и без 

хляб. Ако отидете сред младежите, ще откриете борбата на страстите, сбърканите пътища, а ако се 

огледате сред мъжете и жените, достигнали зрелостта на живота, ще откриете сред тях трагедии, 

много горчива чаша: понякога тази на вдовството, липсата на надежда и вяра и на истинско 

духовно насърчение, което да ги утеши и подкрепи. 

16 Само Моето Слово е в състояние да докосне сърцето, което е станало твърдо поради 

страдание, и да го направи чувствително. Много от вас са страдали толкова много, че не са 

усещали болката на другите и са били безразлични към нея. 

Говоря ви много за болката и често споменавам за милосърдието, което трябва да проявявате към 

братята си, защото в света има толкова много страдания, колкото са човешките същества, а в 

момента страданията на човечеството едва започват. Затова ви подготвям, за да дадете нова сила на 

братята си с вашата любов. 

17 Ако на великите народи на земята им е угодно да пият за "доброто" на света, като вдигат 

чашата на горчивината и я изливат върху човечеството, аз ви предлагам от тази скромна трапеза 

духовна чаша, пълна със сладост и живот, за да можете да донесете това послание на онези, които 

имат смърт в сърцата си и горчивина на устните си. 

18 Вървете стъпка по стъпка по този път на любовта. Оставете бурните ветрове да ви 

връхлетят, без да отслабват. Ушите ви ще чуят да казват, че сте на пътя на разрушението; но 

укрепете се в спомена за Моите думи, когато ви казах, че Моята мантия ще покрие всеки, който 

върви по света по пътя, който съм му очертал с кървавата следа на Моите страсти. 

19 Искам лицето ти да отразява кротостта на духа ти, но не и лицемерие; защото това, което 

братята ти не виждат, Аз ще съдя. - След бурите, които трябва да връхлетят този народ, броят на 

онези, които останат събрани около Мен, ще бъде малък, защото мнозина ще се отчаят от 

изпитанията. Но тези, които останат, ще бъдат онези, които ще направят така, че делото Ми да 

процъфтява. Тогава всичко ще бъде чисто, както в материалния, така и в духовния свят. Защото Аз 
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ви отворих със Словото Си пътя, който беше затворен от злобата и непослушанието на хората. 

Отвориха се и очите на духа ви, за да видите истината. Пак ви казвам, че всяко око ще Ме види. 

Праведното покаяние, което поисках от теб, е с цел да се постави началото на обновлението в 

живота ти. Затова ви казвам, че не искам да се покривате с "дрехите" на лицемерието. Искам да 

бъдете добри и искрени и да свидетелствате за истинността на Моето учение с делата си. 

20 Ще придобиеш голямо съкровище от мъдрост, без да се нуждаеш от човешките книги, 

защото единственият ти учебник е това Слово, в което няма да имаш влияние от чужди учения, 

нито от лоши тълкувания, нито от човешки теории, а само от Моя Закон, който ще ти покаже пътя 

на твоето развитие. 

21 Дебелата завеса на вашия материализъм ви е накарала да потънете в невежество, което ви е 

накарало да се чувствате далеч от Божественото и което е скрило от вас светлината, която трябва 

да осветява живота на духа. Тогава Моят глас разкъса завесата и ви показа Моето светилище, 

разкривайки ви нови учения от тайната стая на сърцето Ми. при Моето духовно проявление някои 

запалиха лампата на вярата си, а други предпочетоха да продължат да съзерцават живота в 

светлината, която им даваше малкото им духовно познание; Аз не съм единственият, който е бил в 

състояние да ви даде тази светлина; Аз съм единственият, който е бил в състояние да ви даде тази 

светлина Кога ще схванете всичко, което трябва да натрупате за духа си? 

22 Не ви забранявам да изследвате природата или да трупате знания, ако това е от полза и за 

напредъка на човешкия ви живот. Но също така искам да се поинтересувате от постигането на 

светлина за вашия дух, тъй като тя ще бъде единственото нещо, което ще вземете със себе си оттук 

в отвъдното и което ще ви бъде от полза по духовния път за вашия напредък. Аз съм толкова близо 

до всеки от вас, че е достатъчно да Ме попитате нещо с мислите си, за да получите веднага Моя 

отговор. Никой не може да упрекне Отец, че се е оттеглил от Своите деца. Защото като любящ 

Пастир Аз винаги съм бдял над всички Мои овце и мога да ви кажа истината, че нито една не се е 

изгубила, нито ще се изгуби, защото Аз съм навсякъде. На всяко място присъства Моята светлина, 

а животът и любовта на вашия Отец пулсират в цялото творение. 

23 Човекът се е отклонил от изпълнението на Моя закон, но днес мога да ви кажа, че с 

учението Си за любовта връщам много заблудени овце към техния възходящ път. Но ако те се 

върнат на препятствието, Аз ще доведа други, докато не задържа всички в оградата на Моята 

любов. 

24 Днес знаете, че болката пречиства душата и сърцето и че не за първи път ви се налага да 

пречиствате душата си от прегрешенията. Чашата на горчивината се изля върху света и това беше 

като нов потоп, но по-болезнен, по-горчив и по-дълготраен. Ще дойдат времена, когато не болката, 

а светлината на съвестта ще потиска и възпира хората. Ако все още се нуждаете от болка като 

юзда, това е най-ясният знак, че не сте се развили духовно. 

25 Помнете, деца Мои, че трябва да изкачите планината (на съвършенството), носейки на гърба 

си кръста на болката. Но разберете, че кръстът, който ще ви издигне (духовно), не е кръстът на 

понасянето на вашите грехове, а на жертвите ви за другите. 

На мъжете казвам: бъдете лидери, защитници и покровители на народа. На жените, на майките, 

казвам: Молете се за огромните множества деца без родители, без дом и без хляб. Молитвите ви ще 

бъдат като крилата на скакалците, които се разстилат, за да покрият малките. Но в този момент 

помислете не само за своите, защото те имат вашата майчина любов, но и за онези, които нямат 

нищо на земята, освен самота и глад за любов. Молете се за тях! Кой по-добре от вас може да 

разбере студенината, празнотата и жаждата на тези нежни сърца? Молете се и скоро ще получите 

хляб, подслон и любов. Това е подходящият случай да проявите милосърдие. 

26 Вие сте прогонени на земята, на тази планета, която човекът е превърнал в долина на 

сълзите, въпреки че е прекрасна градина, която Създателят е обсипал с благословиите Си. Но 

хората ще се научат да разбират, че именно за да изплатят вината си, им е било съдено да дойдат на 

света в този момент, за да превърнат тази пустиня на скръбта и болката в рай от светлина, в място 

на братство и мир, където се изпълнява Моята заповед, която ви казва: "Обичайте се един друг!" 

27 Сред тези, които Ме слушат, има и невярващи, които, за да повярват, искат да пипнат (с 

ръце) като Тома. Казвам им, че един ден те ще се свържат с Мен от дух на дух. Първо, нека измият 
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съда си отвътре и отвън, за да може Моето Слово да слезе в него като роса на благодат и живот за 

духа. 

28 Болните искат да докоснат дрехата Ми, както във Втората епоха, за да може вярата им да ги 

изцели. Но аз ви казвам: Защо не се докосвате до Божествения Ми Дух с чистите си мисли, с 

пламенната си молитва? Ще получите всичко, от което се нуждаят духът и тялото ви. 

29 Това е учението, което ви давам, за да ви накарам да гледате винаги Книгата, която съм 

отворил пред вас. Това е Книгата на Моята вечна мъдрост, която ви показвам отворена днес при 

Шестия печат, като използвам за тълкувател Гласоносеца, когото съм подготвил. 

30 Във всички времена сте искали да изучавате Моето проявление, за да узнаете Моята воля и 

Моите заповеди, и Аз съм отговарял на вашите въпроси, защото всеки, който Ме търси от любов, с 

желание да намери истината, Ме намира, вижда Ме пред себе си, чувства Ме и се освежава с Моята 

любов, както Аз се изпълвам с радост, когато Моите деца Ми показват плодовете, които са 

постигнали с делата си на любов и милосърдие, с които са облекчили болката на своите братя. 

31 В тази книга, която отново отворих пред теб, се съдържат всички Мои учения и това, което 

е записано в нея, ще узнаеш и то ще бъде за твое щастие, защото ще те поведе по пътя на твоето 

възходящо развитие. 

32 Вие копнеете да получавате Моите вдъхновения, които Аз съм направил да текат в изобилие 

по всяко време, но не сте се възползвали от тях. Днес, когато общувам с вас чрез човешкия ум, ще 

продължите ли да се съмнявате в Моите учения и Моето присъствие сред вас? - Аз не говоря на 

мъртвите или на съществата без разум, а на вас, които сте хора, имате съвест и Ме познавате. 

Ако говорех на мъртвите, те вече щяха да са възкръснали от гробовете си, ако говорех на 

камъните или на природните стихии, те вече щяха да свидетелстват за Мен. Но недоверието на 

Моите деца няма да спре учението Ми и тази книга ще продължи да говори за истината, за живота 

в благодатта и за отвъдното. 

33 Какво търсите в Моето учение, какво искате да знаете, деца Мои? "Светлината", казват ми 

някои. "Жадуваме да намерим мир", чувам да казват другите. Казвам ви: Ако се подготвите, ще 

намерите в Моето Слово всичко, за което копнее духът ви. Подготвих този народ като плодородно 

и благословено поле, откъдето можете да видите планината на Новия Сион - земята, която ви 

очаква. И утре, след като преминете през света, изпълнявайки задачата си, ще се намерите в духа 

си по пътеките на отвъдното и всички ще бъдете обединени в една "долина", образувайки един дух 

с Мен. 

34 Трябва да учите, за да разберете причината за събитията от това време: Защо Илия е дошъл 

в това време и защо ви давам Моето Слово. Във всички времена Илия е идвал като Мой 

предшественик, за да подготви духа на всички хора. В първия път Илия идва на земята, 

приближава се до сърцата на хората и ги намира пристрастени към езичеството и 

идолопоклонството. Светът се управляваше от царе и свещеници, които се бяха отклонили от 

изпълнението на божествените закони и водеха народите си по пътища на объркване и лъжа. Те са 

издигнали олтари на различни богове, на които са се покланяли. В онези дни Илия се изправи и им 

каза думи, изпълнени със справедливост: "Отворете очите си и разберете, че сте осквернили закона 

на Господа. Вие сте забравили примера на Неговите пратеници и сте изпаднали в култове, 

недостойни за живия и могъщ Бог. Необходимо е да се събудите, да погледнете към Него и да Го 

признаете. Разрушете идолопоклонството си и издигнете очите си над всеки образ, с който сте Го 

представяли." 

35 Илия чу гласа Ми, който му каза: "Отдалечи се от този нечестив народ. Кажи му, че дълго 

време няма да вали дъжд, докато не го заповядаш в Мое име." - И Илия каза: "Няма да има повече 

дъжд, докато Господ не посочи часа и гласът Ми не заповяда." И като каза това, той си отиде. - От 

този ден земята беше суха и сезоните, определени за дъжд, минаваха без да дойдат. На небето не се 

виждаше никакъв признак на дъжд, полетата усещаха сушата, добитъкът постепенно измършавя, 

хората копаеха в земята за вода, за да утолят жаждата си, но не я намираха, реките пресъхваха, 

тревата изсъхваше, защото се поддаваше на лъчите на палещото слънце, и хората призоваваха 

боговете си, като ги молеха да им върнат тази стихия, за да посеят и пожънат семената, които да ги 

нахранят. 
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36 Илия се е оттеглил по божествена заповед, молейки се и очаквайки волята на своя Господ. 

Мъжете и жените започват да се отдалечават от домовете си в търсене на нови земи, където няма 

да им липсва вода. Навсякъде се виждаха кервани и на всички места земята беше изсъхнала. 

37 Годините минаваха и един ден, когато Илия издигна духа си към Отца, чу Неговия глас, 

който му каза: "Потърси Царя и когато ти дам знамението, водите отново ще се спуснат на тази 

земя." 

38 Илия, смирен и послушен, отива при царя на този народ и показва силата си пред 

поклонниците на фалшивия бог. След това заговори за Отца и за Неговата сила и се появиха 

знаменията: В небето се появиха светкавици, гръмотевици и огън, а след това живителният дъжд 

заваля на потоци. Полетата отново бяха покрити със зеленина, дърветата бяха пълни с плодове и 

цареше благоденствие. 

39 Хората се събудиха и си спомниха за своя Отец, който ги призоваваше и наставляваше чрез 

Илия. 

40 По онова време чудесата на Илия са многобройни и големи, за да развълнуват народа. 

41 Във Втората епоха се появява Йоан Кръстител, който съветва за покаяние и подготвя 

сърцата да приемат Месията. Този благословен Предтеча говори на тълпите, защото времето на 

проповедта на Исус наближава и е необходимо те да Го познаят. - Той кръщаваше с вода и я 

изливаше върху Исус, като Му казваше: "Учителю, защо трябва да Те кръщавам, когато си без 

недостатък?" На това Исус отговори: "Затова трябва да се направи така, че да започна работата си с 

показване на покорство, така че тези, които Ме следват, да знаят как да се пречистят и да се 

екипират, когато тръгнат да изпълняват задачата си." 

42 Илия, дух с огромна сила, който не е признат от човечеството, винаги е бил Мой 

подготвител. Днес той отново е дошъл, за да подготви белязаните, които ще Ми служат като 

носители на глас, както и всички хора. 

43 Ако се подготвите и изучавате Моите учения, за да узнаете волята Ми, Илия ще ви се 

притече на помощ и ще ви бъде подкрепа и приятел. 

44 Илия е (божествен) лъч, който просветлява и напътства всички същества и ги води към Мен. 

Обичайте Го и Му се покланяйте като на свой първопроходец и застъпник. 

45 Ученици, ако искате да влезете в Небесното царство, да вършите праведни дела, да 

изпълнявате Закона, тогава Моето дело ще бъде признато от всички и ще се откроява сред 

религиите и ученията като единствения път, който съм очертал за хората. 

46 Елате при Мен, за да ви помогна в подготовката ви, седнете на Моята трапеза, където имам 

приготвено място за всеки от Моите ученици, откъдето ще присъствате на Моето учение. Не се 

притеснявайте дали човекът, чрез когото се изявявам, е мъж или жена, старец, младеж или дете. 

Вниквайте в Моите учения, докато откриете божественото значение на тази дума; тогава ще 

почувствате Моето присъствие чрез всеки един от Моите избраници. Възползвайте се от тези 

моменти, защото по-късно може да съжалявате, че не сте го направили. 

47 Нека този народ расте, както дърветата растат, като умножават клоните си, както реките се 

разширяват, като образуват нови реки и потоци. Вижте как от една общност възникват нови 

общности в провинциите и в градовете! 

48 Моят Дух е този, който ги е изпратил (призованите) в различните провинции, за да предадат 

послание за одухотворяване. Защо някои се отклоняват от принципите на одухотворяване, които 

им показах, т.е. да даряват любов без личен интерес и да практикуват милосърдие, и продават 

услугите, които извършват, чрез подаръци, които не им струват нищо? Не си ли спомняте, че още в 

първите поучения, които чухте, ви казах да бдите и да се молите, защото изкушението дебне около 

стъпките ви? Помислете и ще си спомните, че Аз също ви казах, че имам да ви дам повече, 

отколкото вие имате да поискате от Мен - така че трябва да се ограничите да получавате от Мен 

това, което е позволено. 

49 Знайте, че в книгата на съдбата ви са записани денят и часът, в които портите на отвъдното 

ще се отворят, за да приемат духа ви. Оттам ще видите цялата си работа на земята, цялото си 

минало. Няма да искаш да чуваш гласове на упреци или оплаквания срещу теб, нито да виждаш 

онези, които те наричат причинител на техните злини! 
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50 Какво страдание, каква болка изпитва един дух, когато се озове в онзи свят на светлина и 

мир и чуе, че плачът на жертвите му достига до там. Ако не искате да преживеете тази критична 

ситуация, още сега обработвайте нивите, които съм ви поверил, и поставете в тях семето на Моето 

учение в цялата му чистота. Не се чувствайте неспособни да вършите дела, достойни за Мен, и не 

оставяйте земеделските си оръдия, когато работата е свършена само наполовина, за да забравите 

тази мисия и да се отдадете отново на изкушенията на света. 

51 Елате бързо, за да чуете Словото Ми. Помнете, че денят, в който няма да я чувате повече в 

този вид, е много близо. За вас вече е отминало времето, когато пророците трябваше да се явяват 

пред хората, за да ги увещават да се покаят и да ги заплашват с Божието правосъдие, ако не се 

вслушат в този предупредителен призив. Днес искам вие да бъдете пророците, които да събудят 

човечеството и да му предадат това небесно послание. Ще правя чудеса по пътя ти и ще ти дам 

оръжията на истината, с които да се бориш, защото ще се бориш. 

52 Ще направя много криви пътеки прави, като използвам праведността на Моите добри 

ученици. Духовното присъствие на Божия народ, наречен Израел на земята, ще се усети сред 

хората и мнозина ще осъзнаят, че това, което е било представено в материална форма, има високо 

духовно значение. 

53 Макар че духовете, които формираха този народ, бяха разпръснати по света и в Духовната 

долина, за да изпълнят дълга на изкуплението, сега, поради Моята любов, обединени от светлината 

на Светия Дух, която осветява пътя на тяхната еволюция, те ще обединят по пътя си всички, които 

жадуват за свобода, за мир, за истина и справедливост, за любов и изкупление. 

54 Истина ви казвам: Божият народ е безкраен, всички вие му принадлежите духовно. Ето защо 

този народ не може да бъде ограничен до една нация или една раса. Народът на Израел, наричан от 

пророците и патриарсите от Първите времена Божий народ, е символ на универсалното семейство, 

народ, съставен от същества, които са мъдро избрани за Моите цели и които Аз използвам като 

инструмент, да предаде Моите учения на човечеството като книга, отворена пред хората - книга, 

която говори за духовната и материалната еволюция, за божествените откровения, за 

пророчествата, за човешките тълкувания, за успехите и грешките на този народ, за блясъка и 

упадъка, за свободата и робството, за светлината и 

Тъмнина. Този народ вече няма да има "Обетована земя" под краката си. Задачата му е да търси 

изгубените, да вдъхва нов кураж на слабите и да им показва пътя от пустинята, зад която се 

намират портите на Новия Йерусалим, духовния град, в който ще живеете вечно с вашия Учител. 

55 Сто четиридесет и четирите хиляди белязани имат задачата да отстояват Закона с пълна 

ревност, да насърчават хората по пътя и да защитават вярата. Те трябва да бъдат войници на мира, 

учители в Моята мъдрост, лекари за всички болести, утешители и пророци. 

56 Поколенията от това време са свидетели на велики събития. Без да го осъзнавате, вие 

преживявате голямата битка, която се води не само на вашите бойни полета или във воюващите 

нации, но и на много други места. Истинската битка се води в духовното, там, където вашите очи 

не проникват, в човешкия ум и сърце, в хората на науката и религията и във всички човешки 

институции. Причината за това е, че наближава ново време, когато Седмият печат трябва да се 

отвори и правдата и светлината ще възтържествуват в духовете. Преди това ще трябва да изпратя 

на земята духове, които са изпълнени с Моята благодат и които ще напътстват хората като деца, за 

да могат те да постигнат своето спасение. 

57 Молете се и усещайте как Илия бърза през пространството от единия до другия край, 

разпръсквайки светлина по тъмните пътища, спасявайки заблудените, пречиствайки омърсените, 

събуждайки спящите в невежество и подреждайки всичко, защото това е неговото време. Не се 

страхувайте от него, обичайте го, защото той е дошъл като пастир, за да ви заведе при Отца, до 

небесната преграда, която ви очаква. 

58 Моите думи и всички пророчества ще се сбъднат. 

59 Във Втората епоха ти прикова ръцете Ми на дърво - същите ръце, които изцеляваха болните 

и галеха децата, младежите и старците. Днес разкрих правата Си, но не за да отхвърля кръста, на 

който Ме издигнахте; не, възлюбени деца, днес ги простирам с любов, за да ви даря с 

благословията Си. 
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Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 54  
1 Блажени са онези, които оставят материалните си блага, за да Ме чуят. 

2 Онези, които са се възползвали от Моите наставления, са станали силни и когато са се 

оказали засегнати от изпитание, вместо да се отчайват, са започнали да размишляват и да се молят 

и са усетили, че в тези моменти божественото вдъхновение идва в съзнанието им като лъч 

светлина, който осветява пътя на духовното им развитие. 

3 Истина ви казвам: който умее да се подготвя и укрепва в изпълнението на Моя закон, той 

ще премине през всичко невредим, дори ако премине през бури или огън. - Дори на онези, които с 

вяра са успели да преминат през изпитанието, което е засегнало духа им, отново казвам, че не бива 

да "лягат да спят", защото ще дойдат нови изпитания и тогава те трябва да бъдат подготвени. Има 

много хора, които в края на голямото изпитание, когато "работата на деня" е почти свършена, са 

били близо до падане, победени от тежестта на кръста. Но в тези моменти се чуваше Моят глас, 

който ги насърчаваше да достигнат крайната цел, която вече е близо. 

4 Ако приписвате изпитанията на живота на случайността, едва ли ще бъдете силни. Но ако 

имате представа за това какво е изкуплението, какво е справедливостта и обезщетението, ще 

намерите подем и преданост във вярата си, за да победите в изпитанията. 

5 Моята воля е да изпитвам душата ти по различни начини, защото Аз я формирам, оформям 

и усъвършенствам. За тази цел използвам всички неща и всички хора; като инструменти използвам 

и праведния, и нечестивия човек. Един път използвам светлината, друг път правя тъмнината свой 

слуга. Затова ви казвам: Когато се окажете в критична ситуация, спомнете си за Мен, вашия 

Учител, който ще ви обясни с цялата си любов причината за това изпитание. 

6 Има чаши, които всички трябва да изпият, някои по-рано, а други по-късно, за да могат 

всички да Ме разберат и обикнат. Нещастието, болестта, клеветата, безчестието са много горчиви 

чаши, които стигат не само до устните на грешника. Помнете, че Всеблагият изпразни най-

горчивата чаша, която можете да си представите, в този Втори път. Послушанието, смирението и 

любовта, с които се изпива чашата на страданието, ще направят кръста по-лек и изпитанието ще 

премине по-бързо. 

7 Светът е училище за духове, а тялото ви е само инструмент. На земята вие преминавате през 

различните стъпала на стълбата към духовното съвършенство, по която духовете се изкачват към 

Мен, водени от силата на своите заслуги, от усилията си да достигнат Отец чрез любовта, която са 

дали на своите братя. Който не премине през този път на борба, няма да разбере кой е неговият 

Създател, нито ще познае себе си. 

8 Който отрича съдбата си, отхвърля почетното име "дете на Моята Божественост". Ако не 

вярва в Моето съществуване, не може да вярва и в Моята любов. 

9 Ако за някои този живот е бил изключително горчив и тъжен, знайте, че това съществуване 

не е единственото, че то е дълго само на пръв поглед и че в съдбата на всяко създание има тайна, в 

която само Аз мога да проникна. 

10 Този глас не ви е казал: трябва да се подчините на тази дума. То само ви е казало: търсете 

истината, търсете любовта, търсете мира и ако откриете това в Моето учение, което чувате в 

момента, продължавайте да търсите. Но ако не сте го намерили тук, продължавайте да търсите. 

11 Оповестявам Себе Си на всеки от вас, понякога чрез сърцето ви, друг път чрез духа ви. 

12 При гласа на Моята прошка мъртвите ще възкръснат за живота на благодатта, ще се 

освободят от объркването на душата си и ще изпълнят Моя закон, който ви казва: "Обичайте се 

един друг". Там, където няма прошка - която винаги произлиза от любовта - няма да има нито 

покаяние, нито добри дела, а след това няма да има и спасение. 

13 Колко много духовно мъртви хора трябва да се скитат по света и да чакат телесната смърт 

да ги доведе в Моето присъствие, за да чуят гласа на Господ, който ги възкресява за истински 

живот и ги гали. Какъв копнеж за обновление биха могли да подхранват на земята, след като се 

смятаха за безвъзвратно загубени завинаги, макар да се чувстваха способни на истинско покаяние и 

разкаяние за своите прегрешения? 
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14 Но освен онези, на които е било отказано спасението на душите им и които са дошли при 

Мен без надежда, в Моето присъствие дойдоха и онези, които са били осъдени на смърт от учените 

по отношение на тялото. Аз, който притежавам живота, ги изтръгнах от лапите на телесната смърт. 

Но какво правят в света тези, на които съм поверил здравето на душата и на тялото? Нима не знаят 

каква е високата съдба, която Господ им е поверил да изпълнят? Трябва ли аз, който съм ги 

изпратил с послание за здраве и живот, да приемам непрестанно техните жертви? 

15 Сега, когато Ми представяте скръбта си и Ме молите за сила, Аз ви казвам: Уповавайте се 

на Мен и всички ще се утешите. 

Не всички чуват словото Ми така, както го чувате вие, но Моята сила и Моята светлина са 

бащиното наследство за всички духове. Вие обаче ставате слаби и се оставяте да бъдете победени 

от изпитанията. 

16 Само Аз, твоят Отец, чувам и разбирам сърцето ти. Все още не сте открили истинската 

любов един към друг. Също така ви казвам да не търсите образи на светци или символи, за да ви 

облекчат. Научете се да се молите с духа, събудете чувствителните фибри на съществото си, за да 

усещате Моето присъствие и да се наслаждавате на Моята любов с Мен. Не се чувствайте 

отчуждени от своя Отец. Или сте се отдалечили толкова много от Мен, че вече не Ме познавате? 

17 Виждам, че в това време хората са свикнали с греха. Страстите се развихрят, децата губят 

невинността си в ранна възраст и приемат забранения плод. Човечеството е поело по пътя на злото 

и от поколение на поколение става все по-унищожително и затъва все по-дълбоко. Ето защо дойдох 

отново, за да се открия сред вас. 

18 Молете се и разбирайте Словото Ми. Молете се не само за себе си, молете се и за познатите 

и непознатите ви братя, за материалните и духовните. 

19 Вие не познавате духовната нищета, в която живее човечеството днес. Застъпничеството на 

един народ и неговата борба са необходими, за да донесат светлина на всички духове. 

20 Пречистете онези, които са се осквернили. Разкрий им даровете на техния дух, насочи ги по 

пътя като малки деца и ги заведи при Мен. По пътя си ще срещнете много болни хора, които няма 

да бъдат излекувани от науката, но сред вас самите ще откриете възможността да излекувате 

техните страдания: Ще ги излекувате с любовта си, с доброто влияние, което оказвате, с 

обновлението, което им вдъхвате. И чрез знанието за Моето учение, което им предавате, те ще 

открият, че лечебният балсам е в душевния мир и в изпълнението на задълженията, в любовта един 

към друг. 

21 Не искам децата Ми да пропуснат възможността да се спасят. Ако големите грешници Ме 

потърсят със смирение и покаяние, Аз ще простя прегрешенията им и ще им дам възможност да 

изградят живота си наново. Отправям призива Си към най-големите грешници, за да ги изкупя и 

спася. 

22 Вдъхнових сърцата на младите хора, на младежите и девойките, за да създадат нови 

поколения. За това ги пречистих и ако те знаят как да изпълнят в децата си задачата, която съм им 

възложил, и обучат тези духове и ги поведат по пътя на доброто, Аз ще общувам с тях, а вие ще се 

осланяте на тези нови поколения и те ще бъдат продължители на това дело. 

23 Пазете благодатта, която оставям сред вас. Скоро ще се появят онези, които искат да 

попречат на развитието на Моето дело. Но ще има и други, които, след като са ме помолили за 

помощ, ще получат чудо; и дори да не са от Моите ученици, те ще свидетелстват за Мен, казвайки: 

"Господ ме изцели." Други ще кажат: "Бях изгубил най-скъпото си нещо и Той ми го върна." 

24 Не защитавайте делото Ми с фалшиви свидетелства и никога не лъжете, защото Аз не съм 

ви научил да лъжете. Моите дела винаги са по-силни и ако знаете как да ги тълкувате, ще откриете 

в тях Моята любов и милост към хората. 

25 Когато чуете глупави думи, замълчете, както Исус замълча пред фарисеите. Но не се 

страхувайте, че вашата "дреха "* ще се скъса. Аз ще те оправдая и ще те издигна пред братята ти. 

Тогава тези хора, които ви осъждат, ще видят, че не сте се заблудили, а сте се приближили до Мен. 

Следете за действията си и се страхувайте само от Вечния съдия, който ви вижда винаги. 
* Този образен израз се отнася до накърняване на репутацията, честта, личността. 
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26 С кротост и духовност ще свидетелствате, че сте Ме чули, и тогава мнозина ще се обърнат. 

Ако не намирате разбиране, замълчете и простете. Ако съединиш тялото си с духа си и изпълниш 

Моя закон, ще получиш благодат за човечеството. 

27 Помнете, благословени хора, че ви казах на всички места за събиране, че за човечеството 

настъпват времена на болка, изпитание и съд, които ще му послужат за пречистване. Също така ви 

съобщавам, че след това време на земята ще има радост. 

28 От години слушате тези послания, които са учения, с които ви подготвям като ученици, за 

да можете утре да внесете светлина в живота на вашите братя и да им покажете добрия път - както 

на съществата, живеещи в тяло, така и на безтелесните. Моята воля е да оставиш добър пример 

като семе за бъдещите поколения; откровенията, които ти дадох, да ти послужат за укрепване на 

духа ти в Моята мъдрост и на сърцето ти в добротата и да премахнат от него всички плевели, които 

отдавна са израснали в същността ти. И все пак ви казвам с тъга, че все още не усещате Словото 

Ми, че сте заспали за тези прояви и че делата ви не свидетелстват за Моето учение. 

29 Исках всички вие да имате едно сърце, една воля, но виждам, че все още оставате в своето 

разединение. 

30 Казвал съм ви, че се явявам на всички места, където се събирате, като единствен Бог, който 

ви обича еднакво. Някои обаче отричат духовните дарби и истината за другите. Как можеш да 

вярваш, че прославяш Моето учение по този начин? 

31 Не само с поведението, което показваш на тези места за събиране, ще се стремиш да Ми 

бъдеш угоден и да Ми служиш, но и с всички действия в живота си. Но до този момент вие не сте 

спазвали Моя закон нито в духовната, нито в материалната сфера и все още сте начинаещи, които 

не искат да повярват. Нима не искате Христос да продължи да ви води, Този, Който ви е казал: "Аз 

съм Пътят, Истината и Животът"? Нима не искате Любовта да ви спаси, да ви направи силни, 

радостни и спокойни, така че в час на бури и страдания тя да е тази, която ви подкрепя и защитава? 

32 Осъзнайте, че съм ви дал мъдрост, превъзхождаща всяка човешка наука: да владеете силите 

на природата. Но вие не разбрахте как да откликнете на гласа Ми като послушни овце. Твърдите 

ли, че тези елементи се прекланят пред вас като предани слуги при вашето неподчинение? 

33 Сега разбирате ли защо е необходимо да слушате Моите учения, както е важно да ги 

обмисляте, да ги чувствате и да ги прилагате на практика? 

Казвал съм ви да бдите и да се молите, за да не ви сполети неочаквана беда; но вие не искахте 

нито да бдите, нито да се молите. Когато изпитанията те бичуваха, ти вярваше, че съм те наказал 

или изоставил. Едва тогава ти хрумна да се помолиш, да Ме помолиш да не те оставям сам. О, ако 

можехте да разберете, че Аз не ви изоставям и че вие сте тези, които Ме забравят! 

Трябва да знаете, че няма секунда, в която да не ви дам нещо, и че, от друга страна, често 

живеете цял живот, без да Ми предложите нищо. 

34 Давам ви тези учения, за да знаете, че Аз съм винаги с вас, че чувам всичко и знам всичко, - 

за да не отхвърляте Моите блага и да не се чувствате самотни и тъжни в изпитанията си. 

35 Колко от вас, след като станат хора, се държат като неблагодарни деца, които не слушат 

съветите на родителите си и се впускат като глупости в опасните пътища на живота, за да се спрат 

после, когато са се препънали много и са преживели разочарования, и да възкликнат със сълзи на 

разкаяние: "Ах, ако само бях послушал баща си, нямаше да изпитам толкова много страдания и 

нямаше да се отклоня толкова далеч от правия път!" 

36 Понякога вече е твърде късно, когато те осъзнават вината си. Смъртта ги изненадва и не им 

позволява да се върнат в бащиния си дом и да паднат на колене пред онези, на които са отказали 

власт. 

37 Каква непреодолима болка за онези, които са виждали, че последният им миг настъпва, без 

да могат да намокрят лицата на родителите си със сълзите си, нито да чуят от техните устни думи 

на прошка! 

38 Когато размишлявате върху тези изпитания, понякога си казвате: "Как е възможно Бог, в 

Своята съвършена справедливост, да стигне дотам, че да откаже тази радост на човек, който вече е 

признал и се е покаял за вината си? - Но аз ви отговарям, че не тялото ще получи тази благодат, а 
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душата, за която винаги ще има достатъчно време да измие петната си и да пожъне плодовете на 

своето покаяние. 

39 За да не се заблуди душата ви по време на опасното земно пътешествие, тя е надарена с по-

висша светлина, която е духът. Нещо повече, светът винаги е бил озаряван от светлината на Моето 

учение и Моите откровения, от първите дни на вашето съществуване на този свят до вечността. 

40 Винаги съм ви просвещавал, за да може, когато въплътеният ви дух се върне към духовния 

живот, да живее във високи нива на съществуване. 

41 Възлюбени хора, инструмент на Моите проявления в това време, одухотворете се, така че 

ако искате да бъдете истинският тълкувател на Моето Слово, това да сте вие чрез вашето мислене, 

вашия живот и вашето слово. Разберете, че са необходими живи примери, за да може човечеството 

да повярва в Мен. 

42 Кои от вас ще бъдат великите духове, които ще доведат хората до истинско 

одухотворяване? Одухотворяването, т.е. духовното възходящо развитие, трябва да се прояви чрез 

ума и усещанията, за да може да бъде спасението на човечеството. 

43 Ученици, великите дела изискват високи умове и чисти сърца. Развийте качествата си и 

бъдете велики. Защо ви моля да бъдете единни, хора? Защото знам, че войната, в резултат на 

липсата на братство между хората, се приближава като вихрушка, която събаря всичко, и защото 

искам да наблюдавате и да бъдете хора на 

мир, армия от войници в служба на доброто. Когато тръгвате да изпълнявате тази мисия, носете Ме 

в сърцата си; без Мен не можете да направите нищо. Кой съм аз?: Христос. А кой е Христос?: Той е 

Божията любов. Затова ви казвам: Носете Ме в себе си и няма да загинете. По-скоро ще 

преодолеете всички трудности и ще достигнете вечността. 

44 Не забравяйте, че божествените сили са само при смирените и че те никога не слизат, за да 

ласкаят човешката суета. 

45 Наистина, мнозина опетняват душите си; но не ги осъждайте, защото не знаят какво правят. 

Аз ще спася и тях, независимо от факта, че в момента са Ме забравили или са Ме заменили с 

фалшивите богове, които са създали в света. Ще ги въведа и в Моето царство, дори ако сега - 

защото следват лъжепророците - са забравили за добрия Христос, който даде живота Си за тях, за 

да ги научи на Своето учение за любовта. 

46 За Отец никой не е "зъл", никой не може да бъде, тъй като произходът му е в Мен. 

Заблудени, слепи, агресивни, непокорни - такива са станали много от Моите деца заради 

свободната воля, с която са били надарени. Но във всички тях ще се появи светлина и Моето 

милосърдие ще ги поведе по пътя към спасението. 

47 Днес силата на материята и влиянието на света са ви превърнали в егоисти. Но материята не 

е вечна, както и светът и неговото влияние, а Аз съм търпеливият Съдия, чието правосъдие е 

господар на живота и времето. Не съдете онези, които се отричат от Мен, защото тогава Аз ще ви 

намеря за по-виновни от тях. 

48 Надигнах ли глас, за да осъдя палачите си? Не ги ли благослових с любов и нежност? Ако 

само разбирахте, че много от онези, които временно са се заблудили в света заради това 

престъпление, днес са пречистени в духовния свят! 

49 Вижте как Моето Слово ви показва пътя и ви води! Давам го на всички, защото ви обичам и 

търся. Не чакайте вихрушката да ви изненада като изгубени или заспали, защото тогава ще има 

"скърцане със зъби". Вие все още не познавате Моя план за спасение; затова трябва само да Ми се 

доверите и да Ми се подчините. 

50 Осъзнавате ли колко скромно е Моето Слово, колко незначителни са слугите, чрез които 

предавам гласа Си, и колко бедна е средата, в която се изявявам? Не се учудвайте, че в този век 

именно това учение ще управлява и направлява съдбите на цялото човечество! 

51 Божествените мисли бяха преведени на думи от Моите възторжени гласоподаватели, които, 

обединени в изречения, формираха и утвърдиха духовна доктрина, изпълнена с откровения и 

съвършени учения. 

52 Това е обещаният Утешител, това е обявеният Дух на истината, който ще ви научи на 

всичко. Подготовката вече започва, идват времената, когато ще имате нужда от този, който, понеже 
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има сила в духа си, ще ви води с благородството и простотата на сърцето си, с мъдрост и 

справедливост. 

53 Хората се нуждаят от хора, които умеят да устояват в изпитания, от такива, които познават 

големите борби на света и духа. Те са тези, които могат да дадат насока на човечеството и да го 

направляват, тъй като в сърцата им няма да има желание да потискат или доминират над когото и 

да било. Те не могат да дадат подслон на егоизма, защото в моментите на възвишеност са усетили 

милостта на Господ, който ги обсипва с любов, за да могат да предадат тази милост на своите 

братя. 

54 Ако не се обедините, няма да можете да отговорите на хората; ако не се обедините, няма да 

можете да се защитите от техните атаки. Скоро ще дойде битката и тогава е необходимо да ви 

намеря защитени и екипирани чрез сърца, които притежават светлина и вяра. Тогава вече ще 

можете да прощавате на онези, които ви обиждат, защото знаете, че вашите братя ви нанасят тези 

рани от истинско невежество. 

55 Когато битката започне, искам да отговаряте на обидите на братята си с прошка и любов. 

56 Вземете и своя кръст! Или вярвате, че Христовият кръст не е бреме? Мислите ли, че 

задачите Ми са малки? - Задачите на онези, които Ме следват, няма да са нито малки, нито лесни. 

Лесните дела са за духовно слабите, за сърцата без любов. 

57 Няма повече време за губене, защото наближава времето, когато силните от този народ ще 

се появят, за да проправят пътищата, които ще ви отведат до онзи висок празник, когато ще 

почувствате Моя Дух по-близо до вас. 

58 Виждам сред присъстващите онези, които, изпълнени с радост, защото усещат и разбират 

Моето вдъхновение, се подготвят за тази битка. Те знаят, че само истината, одухотворяването и 

любовта могат да бъдат оръжията за победа. 

59 Елате при Мен, побързайте да се отзовете на любящия призив, който вашият Отец отправя 

към вас, за да можете далеч от тъмните пътища на болката или невежеството да се наситите на Моя 

мир и Моята светлина и след това да направите същото и на ближния си. 

60 Не съм дошъл само за да ви възлагам задачи или отговорности. Обърнах се и към вас, за да 

изсуша сълзите ви и да изслушам оплакванията ви. 

61 Днес ти следваш своя Спасител, а аз ти помагам с твоя кръст. Но преди да приключиш с 

твоето странстване в този свят, занеси добрата новина в провинцията. 

62 "Човек не живее само с хляб", а този свят изпитва духовен глад. Затова можете да 

предложите на братята си от тази храна, която съм ви поверил. 

63 Моето учение е пътят, който ви показва как да живеете в мир на земята и който ще ви 

приближи до Отец, щом заживеете в Духа. Къде е братството, на което учех хората? Тя не 

съществува на земята, защото дълго време сте позволявали на плевелите да растат сред пшеницата. 

Неприветливостта сред хората е широко разпространена, както и раздорите. Те не са се признали за 

братя в Бога, но въпреки това твърдят, че Ме познават и дори Ме обичат. 

64 Има господари и слуги, съдии и обвиняеми, палачи и жертви, но всички са братя. Голямо ще 

бъде разтърсването, което Моето слово този път ще предизвика в човечеството, защото то ще 

достигне до всички духове като съдник. 

65 Бдете и се молете, ученици, за да почувствате Моето присъствие, защото ако заспите, когато 

се събудите, духът ви ще изпитва големи страдания. 

Обръщайте внимание на Моето Слово, за да не ви застигне нищо неподготвени. Тогава, когато 

пътищата са проправени и държавите отворят портите си, вие ще бъдете готови да изпълните 

мисията си и когато сърцата копнеят за слово на живот, то веднага ще дойде от вашите устни. По 

същия начин, когато покрай вратата ви минават страдащи хора, тя не трябва да остава затворена. 

66 Вече не е време да продължавате да преследвате удоволствията на света. Време е да 

живеете будно с всичките си сетива и сили и да бъдете внимателни към всичко, което ви говори и 

ви заобикаля. Времето, което прекарвате на този свят, вече е много кратко и е необходимо да се 

възползвате от краткия период, който все още живеете в него. За тези, които се подготвят, нищо 

няма да остане незабелязано, независимо дали става дума за човешки събития, знаци в природата 



U 54 

167 

или духовни прояви. Големи чудеса ще преживеят онези, които са подготвени, за да могат да 

просветляват, поучават и пророкуват на онези, които не виждат, не усещат и не разбират. 

67 Възлюбени хора, осъзнайте колко голямо ще бъде щастието на онзи дух, който по време на 

житейския си път е служил на своите братя като водач, съветник или опора. Това е твоята задача: 

да бъдеш силен, честен и послушен на Моя закон, за да служиш като фар за ближния си. 

68 Кога това човечество ще заприлича на огромно цвете, чиито листенца са вашите сърца и 

чийто аромат е любовта ви към Мен? 

69 Когато виждате какъв е светът в този час на изпитание, в който неговите амбициозни 

страсти и омрази бушуват, си мислите, че тези думи, които ви казвам, са само божествен сън. Но ви 

посочвам, че това е така само защото във Втората епоха приех кръста, който Ми дадохте, и сега 

дойдох при вас "на облак", защото знаех, че семето на Моята Любов ще победи човешкото 

несъвършенство. Защо се съмняваш, че мога да те изкупя? Вярвате ли, че Христос е пролял кръвта 

Си на Голгота напразно, че тя не ви е научила на нищо? Мислите ли, че новото Ми проявление е 

безплодно? - Истина ви казвам: Бог не може да сгреши, нито да се провали в мисията Си на любов. 

70 Голяма, много голяма е човешката поквара във вашите очи, страшна ви се струва властта и 

силата на злото, която хората упражняват, но ви казвам, че тя е слаба в сравнение със силата на 

Моето правосъдие, в сравнение с Моята Божественост, която е Господар на съдбата, на живота, на 

смъртта и на цялото творение. 

71 Човекът е превърнал в ад тази благословена и плодородна земя, защото е използвал всички 

сили и елементи, с които съм го заобиколил за живот, за да си причини смърт. Въпреки всичко това 

мога да ви кажа, че онзи, който се разкае, разбере прегрешението си и се опита да го поправи, 

скоро ще стигне до духовните порти на истинския рай, където ангелът на Господа ще свали меча си 

и ще го пусне във вечното царство на мира, където любовта на Отца ще му даде наградата, обещана 

на всички хора с добра воля. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 55  
1 Светлината на Светия Дух вибрира над всички духове. 

2 Блажени сте вие, които се подготвяте да изпълнявате Моите заповеди, защото винаги ще 

чувствате Моята помощ. Но ви казвам също: не премълчавайте гласа на съвестта, когато ви 

посочва грешките ви, вслушайте се в него, защото това е Моят глас. Ако искаш да Ми бъдеш 

толкова приятен, издигни духа си в молитва, след като си поправил грешките си, и тогава винаги 

ще Ме намериш да те чакам, за да ти дам мир. 

3 Колкото повече чувствате, че ви прощавам, толкова повече трябва да изпълнявате 

задълженията си. Никога не злоупотребявайте с тази прошка! 

4 Всички, които се стремят да се развиват духовно, ще видят, че по пътя на изпълнението на 

Моя закон са заобиколени от огромни тълпи хора, които ще ги следват. Но ако ви поставя начело 

на група хора, не се възползвайте от това. Помислете, че по това време дори царете слизат от 

престолите си, за да станат слуги на своите народи; защото настъпва епоха на равенство и братство 

за всички хора. 

Помнете - когато ви призовах, вие смирено се отзовахте и Ми казахте, че ще бъдете послушни и 

ще приемете кръста си с любов, за да следвате Моята следа, с която ви очертах пътя към вашето 

духовно развитие във Втората епоха. 

5 Ако се подготвите, големите нещастия, които връхлитат човечеството като урагани, ще 

бъдат за вас като лек бриз, който ви гали. След това ще изгрее светлината на нова зора и слънцето 

ще ви дари с благата си. Но ако не сте будни и оставите лицемерието да покълне в сърцата ви и да 

се покриете с овча кожа, докато вътре в себе си сте гладни вълци, ще срещнете трудности и 

тръните на пътя ще наранят краката ви. 

6 Горко ти, ако злите наклонности са по-силни от добродетелите, които носиш в духа си, и 

ако Моите наставления не дават плод! Ако не размишлявате и не вниквате в Моето Слово, 

мислейки, че изпълнявате волята Ми, Моята Светлина ще ви разтърси. Но когато осъзнаете цялата 

истина, ще си спомните, че Аз ви изпратих в света, за да вършите дела на милосърдие. 

7 Дори и да искаш да избягаш от съдбата си, не можеш да го направиш. Колкото и често да се 

отклонявате от пътя, Моята милост ще ви върне на него. Моят закон е написан във всеки дух и вие 

трябва да му се подчинявате. 

8 Видях, че не сте съгласни с лидерите на народите, без да разбирате, че те са моите 

инструменти, с които огъвам и смилам народите. Вие не сте разбрали как да се обедините в 

мисълта си, за да помогнете на този, когото съм назначил да ръководи съдбините на нацията. Вие 

се съпротивлявате и предизвиквате разделения, въпреки че Аз ви препоръчах единение и 

послушание на Моята воля. Обичайте се един друг, за да може молитвата ви да ги подготви и 

подкрепи духовно. 

9 Обедини се, Израел, послушай Ме! Ще ви подложа на големи изпитания и тогава няма да ви 

видя да плачете. Молете се за онези, които не знаят как да го направят, за онези, които се чувстват 

слаби. За да не се радват едни на провала на други! Защото не знаете дали всички вие няма да 

преминете през същите изпитания и - когато те ви сполетят - дали и вие няма да станете слаби. 

10 Отхвърляйте изкушенията, защото това е времето, когато тази сила се опитва да умножи 

реколтата си, и само молитвата и добрите дела ще я държат далеч от вас. 

11 много учения ще ви призоват да се обедините, когато ви видят разединени, а Аз искам 

всички вие да се обедините в Мен и да практикувате поклонението си по същия начин, по който 

съм ви учил. 

12 За да ви помогна в издигането ви, Аз съм приготвил най-доброто място за Моите деца, 

защото искам да ви приближа до Мен и да ви дам Моя мир. Който се чувства изморен, нека дойде 

при Мен и да се възстанови и укрепи. 

13 Ученици, смилете се над онези, които са нарушили Закона, които са се разбунтували, 

защото те са хората, които най-много се нуждаят от вашата помощ и милосърдие.- Защо човек 

греши, въпреки че знае, че е добро и че само неговото практикуване ще го направи щастлив: 

защото не слуша гласа на съвестта си и защото пастирите са позволили на стадото си да се 
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разпръсне по различни пътища и защото думата им вече няма сила, нито пък сила да накара овцете 

да се върнат в кошарата. Къде са Моите ученици, наследниците на апостолите от Втората епоха? 

14 На вас, които сега сте Мои ученици, казвам: не се наричайте пастири или свещеници, 

оставете Ме да водя хората, защото в Мен те ще имат своя Отец, своя Съдия, своя най-добър 

приятел и съветник. Вие ще бъдете само носители на Благата вест и свидетели на Моето 

проявление. Тогава, когато хората постигнат единение с Моя Дух чрез своите дарби, те ще вървят 

уверено по своя път на развитие и Аз ще им внушавам дела и действия, основани на Моя Закон. 

Това ще се случи след изкуплението и компенсацията, през които преминавате сега. 

15 Ако не бяхте съгрешили, нямаше да познаете суровостта на Закона за изкуплението, но 

щяхте винаги да вървите напред в развитието си. Истина ви казвам, че ако не изпълните 

задълженията на тези, на които сте натоварени да донесат това послание на вашите братя, ще 

бъдете съдени от човечеството и ще познаете суровостта на този съдия, който не познава нито 

състрадание, нито любов. 

16 Когато съм ви подлагал на изпитание, за да издигна душата ви, съм ви помагал, за да не ви 

стигнат силите, а когато сте се подчинили на Моята воля и сте използвали този урок, сте се 

чувствали по-близо до Мен. За това Ми благодариш и Аз ти давам мир. 

17 Аз поисках от човечеството единство и завръщане към простия духовен живот, защото 

искам духовете да се обединят в една вяра, да Ме разпознаят и да Ме обичат. Различните учения 

ще изчезнат и само Моят закон и Моето слово ще пребъдат. 

18 Винаги съм ви разкривал любовта Си, но вие не Ме разбирахте. Не знаете ли, че когато ви 

давам нова мисия, това е с намерението да изплатите вината си, като я изпълните? Избрах ви, 

защото ви обичам и защото искам да станете Мои ученици. Но за да можете да се наречете такива, 

трябва да приемете смирението и кротостта във всички действия в живота си. 

19 Вие сте във времето на жътвата, когато ще пожънете това, което сте посели. Но ако сееш 

наново, за да жънеш по-късно, използвай добро семе и го подхранвай, защото ти давам нова 

възможност. 

20 Разберете: Много повече, отколкото вие Ме следвахте, Аз ви следвах през цялото време, за 

да ви покажа вашата задача и да ви науча да изпълнявате Моя закон, така че духът ви никога да не 

се заблуждава и да бъде като камбана, която призовава множествата. 

21 През колко много изпитания е трябвало да премине твоята душа, за да стане най-накрая 

кротка и смирена и да поеме решително по пътя на Закона! В миналото от устата ви се чуваха хули, 

когато по пътя на живота ви се появяваше изпитание. Днес, когато усещате, че преминавате през 

труден житейски урок, се молете, защото светлината все повече прониква в душата ви. 

22 Когато ви казвам, че "те и вие сме едно и също", искам да разберете, че чрез 

превъплъщението на вашия дух вие постепенно достигате до неговото по-висше развитие. От 

момента, в който гласът на Отец ви каза: "Растете и се множете", до днес развитието ви не е 

спирало нито за миг. Но колко бавно вървиш по пътя си! 

23 Вие се размножихте и по този начин изпълнихте тази божествена заповед. Но след това 

беше необходима нова заповед, за да произлезе от сърцата ви плод, достоен за Бога, и Аз ви казах: 

"Обичайте се един друг". Дадох ви това учение през Втората епоха като обобщение на целия Закон 

и все още чакам то да даде плод в сърцата ви. Сега дойдох с нови учения и нови откровения, но не 

отвръщам сърцето ви от тази Божествена заповед да се обичате един друг, нито от другата заповед 

да се размножавате. 

24 Да, деца на хората, растете в добродетели и мъдрост, умножавайте се чрез одухотворяване, 

обичайте всички без разлика на раси, класи, вероизповедания и светове. 

25 Ще видя как пшеницата израства в полетата, където плевелите са процъфтявали толкова 

много и злото е нараствало толкова много. Денят на правдата е настъпил и огънят на войната ще 

изгори и погълне злите семена, от които няма да остане дори пепел, когато ветровете ги 

разпръснат, а след това водите и снеговете ще очистят и пречистят човечеството. Когато болката 

сред хората стане много силна, те ще Ми издигнат олтари, ще кадят тамян и ще казват, че Ме 

обичат. Но Аз ще им кажа, че това не е правилният начин да бъдат угодни на Моя Дух и че това, 

което те смятат за любов към Мен, е страх от (божественото) правосъдие и смъртта. - Хората 
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трябва да разберат, че единственият тамян, който достига до Мен, е този на делата на любов и 

милосърдие, които показвате един на друг, когато се оприличавате на любовта на вашия Отец. 

26 На вас, които чувате това Слово, казвам да Ме вземете за пример, да Ме следвате по пътя на 

любовта, който ви показах през Втората епоха, така че - когато вече не Ме чувате в тази форма - да 

можете да събирате множествата в тези места за молитва и да ги държите при себе си чрез 

истинността и убедителността на вашите думи и вашия пример. Не само на тези места трябва да 

предавате учението, но и навсякъде, където обстоятелствата изискват вашата ангажираност. Не 

забравяйте, че ви казах, че "в пустинята, по пътищата, в морето и в долините" ще бъдете 

изненадани от изпитанията, а също и от Моето вдъхновение. 

27 За да можеш да изпълниш тази задача, Аз искам този народ, който формирам чрез Моите 

наставления, да почита Моя закон и да свидетелства за своя Учител чрез делата и примера си. Мир 

ще цари в домовете ви, в семействата ви няма да има един срещу друг, няма да има кавги между 

братя или разногласия между родители и деца. Когато сред вас се възцари мир и домът ви не е като 

малко бойно поле, войните постепенно ще изчезнат; защото този, който има мир в сърцето си, ще 

го донесе навсякъде. 

Помислете за децата си и осъзнайте, че все още не сте разбрали как да запечатате Моя закон в 

сърцата им чрез вашия пример и че те представляват новите поколения, предназначени да 

разпространяват духовната светлина в човечеството. 

28 Велик е техният дух, но осъзнайте, че те се нуждаят от вашата закрила и напътствия в 

ранния етап на материалния си живот. Започнете тази задача с малките деца, проявете разбиране и 

търпение. Научете се от Мен: Мога да чакам векове, хилядолетия или цяла вечност за развитието и 

усъвършенстването на един дух. - Всички вие сте като диамант в първоначалния му вид, който 

трябва да бъде внимателно шлифован, за да излъчва красиви лъчи. Смятате ли, че сте недостойни 

да се сравнявате с блестящите? 

29 Едно от най-красивите и прекрасни произведения на изкуството, с които съм дарил тази 

земя, са цветята, които радват очите ви, изпълват околността с аромат и ви вдъхновяват. Но 

наистина, казвам ти, ти си по-съвършена и по-красива от цветята. 

30 Ако вече притежавахте одухотвореността, която трябва да постигнете, щяхте да разбирате 

езика на всички сътворени неща, Аз щях да ви говоря чрез тях и нямаше да ви се налага вашият 

Отец да се материализира сред вас до степен, в която да кърви до смърт на кръста, и да давам 

Божественото Си Слово чрез устата на нечисти хора в този момент. Но е необходимо да познаваш 

своя Отец и затова никога не съм се крил и не съм отказвал да дойда при теб - въпреки твоята 

греховност. Ако съм се показал на хората и те (въпреки това) винаги са създавали фалшиви богове: 

Какво ще стане, ако се скрия от греховете ви поради нежелание? 

31 О, ученици, вие, които се освежавате, когато Ме чуете да казвам: "Учителю, съжаляваме, че 

нямаме свободата, която ни позволява да говорим за Твоето слово безрезервно на ближния си." Но 

аз ви казвам: Не се страхувайте от братята си, от кого можете да се срамувате? Чакайте, чакайте 

само за кратко, защото скоро човечеството ще прескочи ограниченията и препятствията, които е 

създало чрез своя фанатизъм и невежество и които му пречат да проникне в сърцевината на 

истината, която то само повърхностно е осъзнало. 

32 Яжте от храната, която ви предлагам днес, и ще почувствате Моя мир. Но не позволявайте 

на нищо да ви лиши от това. 

33 Наричам ви ученици на Третата епоха, защото сте сключили нов завет с Моята 

Божественост. 

34 Поверявам ти нова земя, на която ще се умножат племената на Израил*. Но не се изпълвай 

със суета, защото знаеш, че принадлежиш към Моя народ; защото ако обмислиш добре задачата си, 

ще разбереш голямата си отговорност. 
Това е символ, който трябва да се разбира духовно. "Новата земя", която Бог ни поверява, са новите човешки 

сърца, които трябва да спечелим за Неговото учение, така че духовният народ на Израел да се умножи. 

35 Дойдох при вас отново и ви питам: Искате ли отново да принесете в жертва своя Господ? 

Вярвате ли, че Моята кръв, пролята през Втората епоха, не е била достатъчна? 
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36 По това време възприемайте духа си като човек, който носи кръста на изкуплението и на 

когото са поверени обширни полета за обработване. Но нека не сее в тях друго семе освен Моето. 

Реколтата, която ще приберете в този момент, ще бъде ключът, който ще отвори портата към 

вашето спасение. 

37 Дойдох, за да заменя бремето на вашата греховност със сладкото бреме на Моя Кръст, за да 

можете да се възстановите от греха, който ви тежи от векове. 

38 Устните ти няма да изричат хули, а само ще прославят Моето име. Дарът на словото, който 

ви дадох, не е за да осквернявате честта на ближния си. 

39 Сега, когато знаете, че съм ви призовал, за да ви направя Мои възлюбени ученици, 

подлагайте се на проверка всеки ден в светлината на съвестта си, особено когато знаете, че ще 

чуете Моето слово. 

40 Пазете се от погрешно разбираните покаяния и не лишавайте тялото си от това, от което се 

нуждае. Напротив, спестете му това, което му вреди, дори ако това означава жертва за него. Това 

ще бъде покаянието, което служи на духа ви, и следователно това, което е угодно на Отца. 

41 Постепенно се научавате да издигате мислите си към Безкрайността, без да се нуждаете от 

образи, нарисувани на платно или оформени по ваш вкус. Малко по малко пречките, които духът 

ви винаги е срещал, когато е искал да се моли, падат. Сега то е на път да постигне духовно 

единение със своя Господ. 

42 не забравяй: за да може молитвата ти да ти донесе дълбоко удовлетворение и да почувстваш 

истински мир, трябва да пречистиш сърцето си, когато се подготвяш да изпратиш мислите си, така 

че те да достигнат до Моето Светилище. 

43 Утре ще видите големи тълпи, които ще ви следват. Те трябва да открият дълбока и светла 

пътека, която да ги отведе до истината, и тази пътека ще бъде пътеката на вашите добри дела. 

44 Трябва да засвидетелствате, че вие сте хората, които Господ е изпратил на поклонение на 

земята, за да запалят светлината в човечеството. Мъдростта, която извира от духа ви, ще бъде 

светлината на Шестия печат, който се освобождава в този момент. 

45 Ако Ме обичате, ще можете да изпълнявате Моите заповеди; ако Ме обичате, ще знаете как 

да обичате братята си. 

46 Някои Ми казват в себе си: "Господи, когато сме събрани тук и слушаме Твоето слово, не е 

ли защото Те обичаме? - Но Аз ви казвам: малцина идват да Ме чуят от любов; повечето идват, 

защото са потиснати от болка. 

47 Не ви обвинявам за болката, която ви доведе в Моето присъствие, защото след като изпълни 

задачата си, тя отново отминава и прави възприемчиви сърцата на онези, които по-късно ще бъдат 

Мои ученици. 

48 Не можете да кажете, че никога не съм изпитвал човешка болка и затова не ви разбирам. Аз 

станах човек и страдах, за да ви дам пример във всяко изпитание и във всяка критична ситуация. 

Ако днес ви моля да дадете светлина и добри примери за пътя, който вашите деца трябва да 

следват, то е защото в Исус винаги съм бил послушен Син на Отца. Познавам и усещам всичките 

ви страдания и затова, понеже съм дошъл при вас в Духа, не съм далеч от вас. Наистина ви казвам, 

че Моето проявление в Третата епоха е най-голямото доказателство, че ви обичам и разбирам. 

49 В моментите на спокойствие се потапяйте в Моето Слово. Разберете, че Аз съм мирът, 

който се спуска, когато ви връхлети буря. Запазете този мир въпреки всички изпитания и не му 

позволявайте да напусне сърцата ви и да се върне при Мен. 

50 Не се бунтувайте, когато болестите сполетяват дома ви, те пречистват душата. Аз обаче не 

ви преча да търсите лечебния балсам, а ви казвам да се обърнете към Мен като към Божествения 

Лекар и да приемете с любов това, което е Моята воля да ви дам. 

51 Има много хора, които са се върнали към правия път само чрез страданията на живота. 

Някои богохулстваха, докато преживяваха болката. Но когато разбраха, че именно Той ги е спрял 

по пътя към гибелта, те благословиха чашата на страданието. Тези хора настаних на Моята трапеза 

и им давам да опитат Агнето, превърнато във вкусна храна на любовта и милосърдието. 

52 Истина ви казвам, ако хората постъпваха така с онези, които са им неблагодарни - какъв 

мир щеше да цари между хората! 
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53 Живейте в мир, това ще бъде най-доброто свидетелство, което ще дадете, че сте Мои 

ученици. Не забравяйте, че много очи винаги ви наблюдават, за да се уверят, че това, което 

правите, е вярно, или за да съберат доказателства и да докажат, че грешите. 

54 Бъдете Мои верни войници! Никога не ставайте причина братята ви да Ме преценяват 

погрешно. Нито веднъж не съм ви давал Словото Си, без да присъства поне едно сърце, което да го 

разгледа критично. В тези моменти Моето слово, Моята проява, беше внимателно изследвано във 

всяко отношение, както и действията на Моите служители. С всичките си сетива и способности те 

дойдоха да търсят Моята прокламация, а онези, които дойдоха, очаквайки слухът за Моето 

присъствие да е фалшив, бяха повече от онези, които дойдоха с горещото желание добрата новина 

да е вярна. 

Кой би трябвало да им каже, че докато те наблюдават и преценяват всичко, Моят поглед 

прониква във вътрешността на сърцето им и Моят глас ги призовава чрез съвестта им? Точно в този 

момент вярата се разпалва у мнозина, които се съмняват, и става всепоглъщаща у онези, които вече 

я притежават. Така броят на Моите ученици постоянно се увеличава и сега те са народ, на който 

казвам да пази добре Моя мир, за да бъде той най-голямото им съкровище. Защото това ще бъде 

най-доброто свидетелство, което те могат да дадат пред другите народи на земята за истинността на 

Моето проявление. 

55 Искам да разберете, че тази нация трябва да изпълни висока съдба и че всеки от вас има 

трудна мисия. Тази нация ще бъде извор на любов и мир, от който хората от други раси ще идват 

да пият. Не е далеч това време, но първо трябва да се уморите от толкова много борби между 

братята, първо трябва да се убедите в толкова много лъжи и фалшификации, от които хората са 

направили култ. Тогава те ще дойдат при Мен и ще разберат, че Христос, Който умря на кръста, е 

жив и се явява пълен със слава и величие, какъвто Го видяха, когато се възнесе на небето през 

Втората епоха. 

56 Днес усещате, че обстоятелствата съвсем не са благоприятни, за да говорите за Моето дело. 

Но наближава денят, в който устните ви ще говорят непрекъснато за Моето Слово, защото болката, 

трудностите, страхът и объркването ще се стремят да научат от вас всичко, което съм ви дал. 

57 Дори сега ви подготвям и наставлявам, за да знаете как да проповядвате Моето учение с 

думи и дела, защото човечеството се умори от лицемери. Създайте послушно семейство, обединете 

мисленето, волята и уменията си с връзката на духовността и ще бъдете силни и безсмъртни. 

58 Големи нещастия очакват човечеството; останете бдителни и се молете във всяка болка и 

бедствие. Много страдания ще бъдат облекчени, а други няма да се случат, защото ще бъдат спрени 

от онези, които се молят. 

59 Когато последователите на други вероизповедания и секти видят, че големи множества 

следват този народ, от тези вероизповедания ще се появят онези, които ви преследват. Но не се 

страхувайте, защото ако запазите самообладание, Светият Дух ще постави на устните ви думи на 

светлина, които ще заглушат онези, които ви клеветят. 

60 Аз не ви давам убийствен меч, за да се защитавате, а меч на любовта. Всеки проблясък на 

неговата светлина ще бъде добродетел, която се излъчва от него. 

61 Колко много благодат ще намериш у Отца, когато чрез думите си покориш множеството 

преследвачи на Моето дело и ги доведеш до обръщане към Мен чрез делата си на любов. 

62 Това е учението, което ви дадох през Втората епоха и което вече бяхте забравили. 

63 Човешкият ум ще изпита безпокойство, когато се опита да разбере тринитарно-марийската 

духовна доктрина. Защото материализираното човешко същество е неудобно за духовното. 

64 Дойдох, за да се разкрия още веднъж в този свят и да накарам човечеството да разбере, че не 

съм на височина, която не можете да достигнете. Аз ви уча на формата на издигане на духа ви чрез 

молитва, докато откриете Моето присъствие и приближите духа си до Моята божественост чрез 

живот, посветен на доброто. Само онези, които живеят в Моя закон, знаят, че Аз наистина съм в 

човека и че това не е фигуративен израз. 

65 Вие, които Ме слушате, не пречете на разбирането си на духовните учения. Не 

помрачавайте светлината си и не позволявайте на сърцето си, което е чувствително и изтънчено в 

моментите, когато чува Словото Ми, да стане отново безразлично и студено. Вече сте опитали 
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радостите, които светът ви дава, вече сте опознали неговия мед. Елате сега и се насладете на 

плодовете на дървото, което посадих. Но когато задоволите глада си, внимавайте да не се върнете 

към тези пътища. Помнете, че не е редно да пренасяте в блатото това, което съм ви дал по благодат. 

66 Чуйте Моето слово, което разкъсва оковите на мрака и запалва светлина във всеки дух, за да 

можете да вървите по добрия път в бъдеще, а също и да разпознавате забраненото и да намирате 

сили в себе си да не изпадате в изкушение. Който е получил това наставление, вече не може да се 

нарече невежа. Чуйте и разберете Ме, ученици, днес, докато съм още с вас в това Слово. 

67 Който е бил подчинен в света, няма да се изненада, когато му давам инструкции. Който е 

бил господар, нека забрави гордостта си и да бъде Мой слуга. Тогава всички ще разберете, че Исус 

дава заповеди на учениците Си с толкова любов. 

68 Подчинете свободната си воля на Моя закон и на съвестта си и тогава няма да се чувствате 

поробени, а истински свободни. 

69 Точно сега, когато плевелите са се разпространили по цялото лице на земята, Аз ви казвам 

да се подготвите да бъдете Мои работници, за да посеете Моето семе на мира. Нека всеки от Моите 

избраници в това време да се запита в себе си дали преди да чуе това Слово, не е бил пречистен и 

укрепен в болка и често изпитван в това, което му е най-скъпо. 

70 Придобийте убеденост и вяра, слушайте Ме, без да се уморявате и без да свиквате с това 

проявление. Внимавай, няма да те изненадам в съня ти в деня на Моето заминаване. Днес виждате, 

че тази година ще отмине и ще дойде друга, но Моето Слово достига до вас неизменно. Но ще 

дойде 1950 г. и вече няма да Ме чувате в тази форма. 

Тогава искам да бъдете укрепени и да изобилствате с учения. 

71 Изучавайте Моето дело, което съм разкрил чрез всички Мои гласоподаватели, без да имате 

предпочитания. Помнете, че Аз слизам при всички и говоря истината чрез всички. Искате ли 1950 

г. да настъпи, без да сте използвали Моето присъствие и да сте научили Моето учение? Чакате ли 

светът, който не вярва на Моето проявление като Свети Дух, да се нахвърли върху вас и като ви 

намери за слаби, да ви изтреби? Искате ли правителствата на земята, когато открият раздор и смут 

сред вас, да приемат закони, за да спрат стъпките ви? Как бихте ридаели, сегашни поколения, ако 

предизвикате тези пророчества да се сбъднат! Колко тежко и тъжно би направил съществуването 

си и колко тръни би оставил по пътя на онези, които идват след теб! Стани, изпълнен с любов и 

надежда, все още имам какво да ти разкрия и поверя. 

72 Когато преминавате през някакво изпитание, не се съмнявайте. Бъдете внимателни, за да 

видите как Учителят ви освобождава от всяко зло във всяка критична ситуация; тогава ще усетите 

как духът ви се развива и укрепва. Помнете, че никой не е застрахован от болка, че тези, които са 

Ме обичали най-много и са Ме следвали най-близо, са тези, които са усетили, че сърцата им кървят 

най-много. "Който иска да Ме последва, да вземе кръста си". - Защо мнозина изостават по пътя?..: 

Защото любовта, която са смятали, че изпитват, не е била истинска. 

73 Одухотворявайте се, избягвайте безполезното и лекомисленото, не се стремете повече към 

суетата на света и не търсете духовните добродетели като обикновена украса за духа си, за да ви се 

възхищават. Украсете духа си с добродетелите, на които ви научих в Моите учения за любовта. 

74 Очаквам те на върха на планината, където ще ти дам наградата. Не обръщайте погледа си 

назад, за да гледате следите от миналото си. Вървете по пътя си спокойно, без да усещате тръните, 

които сами сте разпръснали, и достигнете върха на своето съвършенство, където блести Моята 

светлина. След като стигнете дотам, вие най-накрая ще благословите Моя Закон за любовта. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Забележка 1 

В по-ранни времена и в древен Израел високопоставените лица са били помазвани с елей при 

установяването им. Но болните също са били помазвани с елей за изцеление, особено с етерични 

масла. Но сега в духовната работа материалните средства трябва да изчезнат и е достатъчно 

полагането на ръце с молитва. 

Забележка 2 

В тази творба на откровението "духовен свят" е фиксирано понятие. Под това понятие се 

разбират изпълнените със светлина духове-пазители, на които по същото време, когато Христос се 

завърнал като Светия Дух, било позволено да се изявяват чрез избрани инструменти, за да дават 

наставления, съвети и помощ. 

Забележка 3 

Понякога терминът "вдъхновение" се използва за процеса на предаване на божествените 

проявления от възхитения гласоподавател, както е в този случай, докато обикновено означава 

вдъхновение, което се влива в съзнанието на получателя, докато той е в пълно съзнание. 

Забележка 4 

Обърканите земни души, които се скитат безметежно в пространството, причиняват болести и 

объркват съзнанието на хора, чиито души са отслабени от последиците на прегрешенията си. 

Христос ни призовава да се погрижим за това светлината на духа да възвърне водещата си роля 

както в безплътните, така и във все още въплътените души. 

Забележка 5 

От момента, в който духовете са се появили като искри от Божествения дух, до превръщането 

им в хора в материалния свят, създаден междувременно, минава цяла вечност, през която са се 

случили много еволюции, но които не могат да бъдат разгледани в тази рамка. Ако човек погледне 

назад към този изключително дълъг период от време и на всичкото отгоре се опита да го обрисува с 

няколко думи, се получават изкривявания, така че настоящият текст не трябва да се оценява като 

пълна, хронологично точна последователност от събития. 

Забележка 6 

Не само материалните блага, но и склонността ни към престиж, почести и власт, към завист, 

ревност и раздор, към удоволствия и пороци са като робски вериги, които не позволяват на духа ни 

да се издигне до духовните висини и да се "люлее" там, където е неговият дом. 

Забележка 7 

Много разпространено е мнението, че "дяволът" или Сатаната е причината за злото или е злото 

par excellence. Добре известни са изрази като: "Този човек носи дявола в себе си" или "Дяволът 

обърква целия свят и настройва хората едни срещу други". Човек си представя могъщо духовно 

същество и го свързва с Луцифер, могъщия първи дух на светлината. Онези, които са на това 

мнение, предполагат, че Бог е създал злото в духа на Луцифер. Но нашият разум и представата ни 

за Божията справедливост вече се съпротивляват да приемат, че Върховното същество, Духът на 

любовта, мъдростта и силата, е създало нещо толкова абсурдно. Злото не може да дойде от Бога. 
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Ако имаше дух, създаден, за да ни изкушава към зло, това би означавало отричане на Божията 

милост. Злото обаче съществува и не може да бъде отречено. И ако то съществува, трябва да има 

причина и възниква въпросът: Какво е злото? - То е неправилно прилагане на свободната ни воля, 

отхвърляне на Божественото ръководство и ред, отричане на доброто. Така злото започва скоро 

след духовното първосъздаване, когато част от духовните същества, водени от Луцифер, се 

обръщат срещу Божията воля. По този начин Луцифер дава тласък за развитието на злото и 

същевременно става първата жертва на злото си, когато е изгонен от общение с Бога, което има 

сериозни последици. Следователно Луцифер не е причината за злото и не може да бъде смятан за 

първоизточник на злото, което доминира в днешния свят. 

Бог е вложил Своите добродетели в съзнанието ни и ни увещава чрез гласа на съвестта да ги 

следваме. Чрез Своето учение и пример Исус ни показа как да живеем. Той ни научи да обичаме - а 

ние се мразим един друг. Той ни научи на смирение - ние сме високомерни и суетни. Той ни научи 

да си прощаваме един на друг - ние сме обидчиви и отмъстителни. Той ни призоваваше към мир - 

ние водим войни. Той ни учеше да бъдем духовни - ние преследваме само материални неща. Чрез 

неправилно упражняване на свободната си воля ние вършим обратното на Божията воля. Низши 

страсти и желания на тялото, гордост, суета, самолюбие, т.е. несъвършенствата на човека: Това са 

причините за злото. С нарастването на човечеството се увеличават и несъвършенствата. Те 

излъчват порочни мисли, идеи и чувства и формират сила, която влияе на хората. Това е фатален 

кръг: злото произлиза от човека, превръща се в невидима, зловеща сила, която се стоварва върху 

човека и го поробва. Влиянието на тази сила е толкова мощно, че хората накрая вярват, че това 

трябва да е велик дух. - — 

Затова в някои религии е създадено отделно божество на злото и хората се смятат за невинни 

жертви на капризен, зъл бог. 

Но дори в християнските религии е широко разпространено убеждението, че дяволът е 

причинител на всяко зло. Старите символични представи за злото, като например дяволът като 

отвратителна черна фигура с рога и опашка, се възприемат буквално. Човек не иска да се откаже от 

тази вяра - или по-точно суеверие - срещу по-доброто познание, защото оправданието, че дяволът 

причинява злото на човечеството, е по-удобно, отколкото да признаем, че нашите собствени 

несъвършенства са действителните причини за злото. В горните редове вече беше казано, че злите 

мисли влияят на хората. За по-добро разбиране трябва да се спомене, че споменатите зли еманации 

на хората се поемат от безбройните тъмни души, които се скитат неспокойно по земята в близост 

до хората и все по-често се използват срещу тях. Но тук не бива да се допуска суеверието, че това 

са "дяволски духове"; по-скоро това са нещастни души, които са временно объркани, но които 

своевременно ще преживеят своето освобождение и изкупление. 

Нима няма начин да избегнем пагубното влияние на злото? Има и Бог ни е казал и оръжията, с 

които да се борим срещу злото. Те са духовни оръжия: Молитва, интимно общуване с Небесния 

Отец. Духовна медитация, чрез която се постига вътрешно познание. Изпълнението на Неговия 

закон. Вяра в Неговите откровения. Практиката на любовта. Тези, които използват тези оръжия, 

могат не само да отблъснат влиянието на злото, но и собствените им мисли и чувства на доброта, 

любов и мир ефективно се борят със злото и помагат на нещастните души да излязат от робство. 

Забележка 8 

В оригиналния испански текст думата за "помощник" е "cirineo", произлизаща от името на 

човека, помогнал на Исус да носи кръста си, когато Той се сринал под тежестта му. Името му 

Симон от Киринея на испански е Simon C i r i n e o . 

Забележка 9 

В този пасаж, както и в много други, Божественият Учител казва, че след 1950 г. вече няма да 

приемаме Словото Му чрез човешкия ум. - По това време приключва една епоха, продължила от 

1866 г. до края на 1950 г., през която Господ избира и подготвя отделни мъже и жени, за да бъдат 
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Негови инструменти. Когато Небесният Отец намери такъв инструмент за достоен и с чисто сърце, 

Неговият Дух просветлява ума на носителя на гласа и в състояние на възторг устните му изричат 

думи на истина и мъдрост от Бога. - Това е началото на "Третата епоха", епохата на Светия Дух, 

която ще бъде открита със завръщането на Христос в Духа, в "Словото". - Споменатият период е 

бил за обучение и подготовка на слушателите и Бог го е ограничил от самото начало, за да не 

свикнат децата Му с удобния начин на получаване на откровенията Му, а да положат собствени 

усилия да се одухотворят. 

Дори и след 1950 г. Небесният Отец се разкрива, но вече не чрез човешкия ум в състояние на 

възторг, а чрез инструменти, на които е дал възможност да получават и предават Неговото 

вдъхновение. - Живеем в епохата на Светия Дух и Божият Дух се разразява на много места на 

земята, за да се разкрие на Своите деца. Където и да намери деца, които отварят сърцата си за Него 

в любов и чистота и се оставят да бъдат вдъхновени от Неговия Дух, Той се открива - на някои чрез 

Словото Си, на други чрез духовни видения или пророчески сънища. 
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Изследване на душата - от духовна гледна точка*. 
* Основата на това изследване е "Книгата на истинския живот" и други нови откровения. 

Терминът "душа" е познат на хората, но те имат различни мнения за това какво представлява 

душата. Човек знае, че то е съставна част от човешкото същество и го включва в триадата тяло - 

душа - дух. Три компонента, които образуват единицата "човек", като всяка част има различна 

задача. 

Тялото е видимата, материална част на човешкото същество; то служи като защитна обвивка за 

душата и духа и същевременно е техен инструмент за общуване с външния свят. Тъй като тялото е 

видимо и осезаемо, с течение на времето то е било изучавано и изследвано от учените, така че да 

разполагаме с най-големи познания за неговите задачи и прекрасния му механизъм. Тя 

функционира толкова перфектно и логично, че мнозина са забравили, че зад нея стои изключително 

мъдра духовна сила. 

Знанията за другите два компонента на човешкото същество са по-малко сигурни и отчасти 

неясни. Тъй като те са невидими и не могат да бъдат изследвани експериментално, за науката е 

много трудно да обясни правилно природата и задачата на душата и духа. И все пак е много важно 

да имаме яснота по този въпрос, защото ако успеем да повдигнем завесата на неизвестното, ще 

получим и точно знание за смисъла и целта на човешкия живот на земята. Нашият интелект обаче 

не е в състояние да направи това, защото духовните неща могат да бъдат разбрани и обяснени само 

по духовен път. Но Божият Дух разкрива тези тайни чрез хора, които Той е подготвил да приемат 

Неговите вдъхновения. Чрез тези инструменти Бог ни е разкрил знанието, което нашите 

ограничени умове са способни да възприемат. 

Материалното, видимо творение на света съществува от невъобразими времена, но преди него е 

имало духовно творение. Неговият създател е Бог, Първородният Дух от вечността. В центъра на 

Неговото същество гори огънят на съвършената любов, която е основната Му характеристика. Но 

каква е ползата от най-висшата любов, ако тя не може да бъде предадена и по този начин доказана? 

- Така Бог създава за Себе Си съд в лицето на духовно същество, в което може да вложи Своята 

любов, Своята мъдрост, Своята светлина, а също и Своята съзидателна сила. То е същество, 

излязло от Божието сърце на любовта, образ на Бога, защото носи същите божествени качества в 

себе си. Тъй като е чисто огледало на божествената светлина, той е наречен "Луцифер" или 

"носител на светлина". Благодарение на божествената власт това първосъздадено същество е било 

способно да проявява творческа активност и скоро от него са се появили други, идентични 

същества, но с по-малка сила. Те също бяха деца на Божията любов, в сияйна светлина, в най-

висше съвършенство. Така Бог изпитал неизразима радост да види как любовта Му се отразява в 

безбройните духовни същества. 

Първосъздаденият дух се зарадва, но като същество, създадено от Бога, той беше обвързан с 

волята на Създателя. 

Бог обаче искаше той да може да се развива свободно, защото това е характерно за едно 

божествено същество. Любовта на Луцифер към неговия Създател трябва да е толкова силна, че 

само тя да е решаваща за доброволното подчиняване на волята му на божествената воля. Бог е 

искал да получи това доказателство за любов от Своето първо сътворено същество и за това му е 

дал пълна свобода на волята. Безбройните духовни същества също са притежавали свободното 

решение на волята, поради което не са били подчинени на закона на принудата на творението, а 

като Божии деца са били свободно решаващи същества. Бог ги учеше чрез съвестта, която се 

чуваше като глас и израз на Неговата воля в техния дух. Те трябваше да следват гласа на съвестта 

си, но не по принуда, а със свободно решение на волята си, в отговор на голямата любов, която Бог 

им показа. 

Характерно за свободната воля е, че тя носи в себе си скрития стимул да прави обратното на 

това, което съветва съвестта. По този начин в духовните същества имало постоянни 

противоположности, които ги карали постоянно да решават в свободна борба: да реализират 

божествените добродетели или да правят тяхната противоположност. За дълги периоди от време 

божественият глас на съвестта е надделявал и всичко е било в правилния ред. Но дошъл момент, 
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когато Луцифер вече не искал да се подчинява на духовното ръководство на своя Създател. Славата 

на първосъздаденото същество е толкова голяма, че то се оставя да бъде заслепено от нея. Луцифер 

видял безбройните същества, които неговата воля накарала да се появят, и се почувствал техен 

създател, макар да знаел, че е получил силата да го направи от Бога. Той можеше да види 

създадените духове, но не и източника на силата, тъй като Бог дава Себе Си във видима форма само 

в редки случаи заради Своите деца. В своята заблуда Луцифер най-накрая повярвал, че източникът 

на сила е в него самия, и се издигнал до единствен владетел над "своите" духове, които умеел да 

убеди, че не Бог, а той, Луцифер, е техният създател и че те трябва да се подчинят на неговата воля. 

Луцифер е решил да се противопостави на своя Създател. Сега безбройните духовни същества 

също трябваше да решат, свободната воля можеше да избира. - Божият лъч светлина ги озари и те 

почувстваха своя божествен Баща, макар че не можеха да Го видят. Те усещаха любовта Му и 

чуваха гласа Му в съвестта си. - От другата страна беше Луцифер, у когото те много добре 

забелязаха промяна на волята. Но тъй като го виждали и били посветени на него с любов като на 

свой пряк Създател, много хора се вслушвали в призива му, подчинявали се на волята му и така се 

опитвали да се откъснат от Бога. В тези отстъпили духове настъпва важна промяна. 

Любовта, центърът на божествената духовна искра, е трябвало да се отдели от духовните 

същества, след като те са решили да се противопоставят на своя Създател. По този начин те 

самите се лишават от божествената жизнена сила, а съдовете и органите за изпълнение (душите), 

които остават без дух, се втвърдяват в душевна субстанция. 

В Своето всезнание Творецът е знаел, че голяма част от Неговите деца няма да издържат 

големия тест на любовта, и е имал готов план: Не унищожаването на вероотстъпниците, а тяхното 

завръщане. Тъй като духовните същества се бяха отвърнали от Бога поради неправилно 

упражняване на свободната си воля, Той искаше да ги подготви и възпита с голямо търпение - по 

безкрайно дълъг и труден път, далеч от дома на Своя Отец - за да намерят отново пътя към сърцето 

на Своя Отец. Бог иззема душевната субстанция на Луцифер, както и на безбройните същества, 

посветени на Него, разтваря я на най-малките частици и я претворява във видимото, материално 

творение. - Това е неразбираемо за интелекта; само онези, които вече притежават духовно 

познание, могат да го разберат с предчувствие. За учените е досадно да признаят тезата, че 

материалът, материята, е насочена, втвърдена душевна субстанция. Но на този фон можем да 

разберем думите в посланието на апостол Павел до римляните, глава 8, стих 19, а именно, че 

цялото творение стене и очаква изкуплението си заедно с нас. 

В процеса на развитие, който смятаме за безкрайно дълъг, душевната субстанция трябва 

непрекъснато да се променя, да се трансформира във все нови и по-висши форми на живот. Това 

също така прави разбираемо защо материята е преходна, т.е. защо тя постоянно е в процес на 

"умиране и ставане". С други думи: Материята няма вечно съществуване, тъй като тя е само 

обвивка на духовните душевни субстанции, които трябва да се развиват на по-високо ниво и 

следователно не могат да останат в една и съща обвивка завинаги. Самата материя е съставена от 

същата душевна субстанция, но все още е в началото на своето развитие и затова трябва да служи 

като по-ниска форма на живот за вече развитите по-висши форми на живот в творението. Макар че 

те обикновено са невидими за нас, материята е сетивно възприемаема за нас, тъй като телата ни 

също се състоят от частици материя, т.е. кондензирани частици душа със същата по-ниска 

вибрация. 

Душевните частици, свързани в материалното творение, трябва да се обединят в процеса на 

развитие като кристално образувание. Възходящото развитие започва от минералното царство и 

продължава през растителното и животинското царство. Това трябва да се разбира по такъв начин, 

че например в животинското царство душевните единици на голямо количество дребни животни се 

обединяват в по-голяма единица след по-дълъг период на развитие, когато техните обвивки умират, 

за да се получи вече по-силно развита душевна субстанция, която се развива по-нататък в по-

голямо животно. Този процес се повтаря няколко пъти, докато накрая при умните животни душата 

достигне най-високата възможна зрялост на този етап от развитието. След това няколко такива 

души се обединяват в нова единица в съответствие с божествения план за изкупление, който не 

допуска никакъв застой във възходящото развитие, и в резултат се получава човешка душа. 
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Развитието на душата в царството на сътворението на минералите, растенията и животните отнема 

милиарди години и се ръководи от Божия дух чрез безбройното множество духове на светлината, 

които предават и изпълняват Неговата воля в съответствие с природните закони. 

Обучената душа вече е готова. По време на своя път през различните царства на природата то е 

придобило сили и способности и очаква последния етап от своето развитие - въплъщението в 

човека. То се приближава до влюбените на земята и при зачеването се поставя в утробата на 

бъдещата майка. Но все още липсват най-важните неща, за да може душата да достигне най-

високото си съвършенство. Малко преди раждането на новото земно същество Бог насочва към 

душата дух, готов за първо въплъщение. По този начин духовното същество отново е пълноценно: 

Двете части на това единство сега се стремят заедно към окончателното развитие до съвършенство, 

което също отнема много време и преминава през много прераждания, т.е. през многобройни 

животи на земята в различни епохи от време. 

В случая на прераждането духовната единица е готова да се сдобие с ново земно тяло, но дори и 

тогава, при зачеването, душата първо влиза сама в утробата на майката и установява връзка със 

зараждащия се зародиш на живота. Духът навлиза в душевната си обвивка едва по-късно, в някои 

случаи по-рано, в други по-късно, но не по-късно от три дни преди раждането. - Тъй като душата се 

състои от безброй малки частици, които не са абсолютно неразривно свързани помежду си, тя 

поглъща и частици от душата на родителите в процеса на размножаване, което - освен 

привличането на сродни души - може да обясни унаследяването на някои родителски 

предразположения. 

След като в предходните редове бяха обяснени произходът и развитието на душата, сега ще 

бъдат осветлени нейната същност и някои от задачите ѝ в човешкия живот. На първо място, трябва 

още веднъж да уточним, че душата не е нищо земно-материално, а невидима, ефирна и духовна 

сила. Някога то е излязло от Божия дух като независимо същество и след вечно изкупление чрез 

божествените творения е намерило пътя към първоначалното си предназначение. - В 

пространствено отношение душата в човека се простира върху цялото човешко тяло; подобно на 

нервната система, тя се разпределя върху всички органи и части на тялото. То оживява тялото, 

което без него би било безжизнено, а когато се отдели от него, го оставя след себе си като 

безжизнена обвивка. Практическото мислене и желанието, чувственото усещане и усещането, както 

и слухът, зрението, вкусът и мирисът са функции на душата. То е вътрешната движеща сила на 

физическата обвивка и само онези, които имат дарбата на духовно зрение, могат да го видят и да 

разберат, че то напълно притежава формата на свързаната с него човешка форма; затова се нарича 

още астрално тяло. 

Душата, заедно със собствените защитни сили на тялото, е отговорна за здравето на тялото. Ако 

може да вибрира необезпокоявано и хармонично, тя образува защитна стена срещу всички видове 

патогени. Ако обаче те вече са проникнали в човешкото тяло, душата, във взаимодействие с 

телесните защитни функции, незабавно се заема да се бори с тях, за да ги обезвреди или прогони. 

Това е истинска борба, която предизвиква повишена температура, която познаваме като треска. - 

Душата също има задача да подхранва тялото. Фините жизнени сили на приетата от тялото храна се 

предават от душата на всички органи на тялото, така че всеки от тях да получи полезните за него 

фини душевни енергии. Но когато ядем и пием твърде много, усещаме, че душата ни е затъпяла и е 

станала вяла, защото е твърде заета с телесни грижи и затова е загубила своята жизненост за 

известно време. 

Това малко изследване щеше да бъде непълно, ако не обясняваше и връзката между душата и 

духа и не казваше какво представлява духът и какви са неговите задачи. Първо, какво не е: не 

трябва да се бърка с "ум". Духът в човека е искра от Божествения дух, Божествената любов, 

Божествената светлина. То носи в себе си всички божествени качества, затова Бог ни нарича Свои 

образи, а ние можем да Го наричаме Отец. Въпреки това нашият дух трябва постоянно да черпи 

сили от източника, от който произхожда: чрез молитва и духовно извисяване, както и чрез 

изучаване на божествените откровения. Само по този начин тя може да остане активна и жива и да 

предаде на човека любовта, мъдростта и силата, за да може да изпълнява Божиите заповеди. 
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Човешкият дух - с божествен произход - е бил вложен в Адам от Създателя според библейския 

разказ за това как Бог вдъхва жизнения си дъх в носа на Адам. Оттогава този невидим акт на 

благодат се повтаря при раждането на всяко човешко същество, когато духът се вгражда в душата. 

Душата е сякаш обвивка за духа, както тялото е обвивка за душата. Задачата на духа сега е да 

просветли душата, да я напои с божествените добродетели. В тези усилия обаче духът не трябва да 

принуждава душата; душата трябва свободно да се подчинява на ръководството на духа. 

Душата, въплътена в човешкото същество, отначало е изцяло обърната към тялото и е готова да 

изпълни всички негови желания. И в същата степен, в която се развива тялото, се засилват и земно-

чувствените качества на душата, които тя все още носи в себе си от дългия си път на развитие. 

Оттук започва задачата на духа. С любов и търпение той трябва да поучава душата чрез съвестта, 

че трябва да отхвърли низшите и зли наклонности и да преодолее земните желания на тялото - ако 

са незаконни. Ако духът намери общ език с душата, той е постигнал голям успех, дори ако винаги 

има рецидиви, при които душата изпълнява земните желания на тялото. Ако душата продължава да 

бъде отворена за наставленията на духа, духовните добродетели могат да проникват все повече в 

нея и същевременно тя става все по-устойчива на лошите желания на тялото. Последиците от тази 

трансформация стават видими в излъчването на човека: Това е човек с добри мисли и чисти 

чувства; той проявява смирение, търпение и доброта, както и милосърдие. Когато настъпи часът на 

смъртта, духът и душата напускат земното тяло в пълна хармония и голяма радост, защото знаят, че 

в отвъдното ги очакват блаженство и мир. Като едно цяло те продължават да вървят по 

предначертания път в духовното царство, докато не възвърнат най-висшето съвършенство, което са 

имали, когато Бог ги е създал като духовни същества. С това Божият план за спасение е завършен и 

завръщането на "блудния син" е осъществено. 

Но човешкият живот може да протече и по съвсем различен начин. Когато душата се 

съпротивлява на ученията и подтиците на духа, тя се отваря все повече към изискванията на тялото 

и низшите качества в него. Духът води отчаяна битка и иска сила и мъдрост от своя Небесен Отец. 

Ако душата в свободното си решение упорито отхвърля всички влияния и наставления на духа, тя 

става роб на чувствените страсти, материалните желания и всички егоистични импулси. То пада 

толкова ниско, че Божията искра в него е принудена да бездейства; тя се превръща в затворник в 

умствената обвивка, а човекът е "духовно мъртъв". - На този етап става ясно, че духът и душата са 

две различни сили. Докато духът е обречен на бездействие и вече не се усеща чрез съвестта, душата 

живее много интензивно в "безсъвестния" човек (иначе тялото би било безжизнено) и тогава 

нейните зли пороци стават видими чрез мислите и думите, чрез чувствата и действията във 

външната сфера на човека. Бог не изоставя Своето дете в това изгубено състояние. Когато душата 

не иска да чуе гласа на съвестта, Бог й говори чрез болести в материалното й тяло и чрез много 

трудности. В много случаи душата започва да размишлява и е готова да се вслуша в увещанията на 

Духа да се покае. По този начин се извършва промяна и душата доброволно се подчинява на 

ръководството на духа. Той го привлича към себе си, прониква го с духовни добродетели и така те 

вървят заедно по трудния път на висшето развитие, докато Бог не ги отзове от земния живот. 

За съжаление, има безброй случаи, в които душата продължава да върши лоши неща въпреки 

добрите увещания на духа чрез съвестта и въпреки изпитанията. Когато смъртта изненада такава 

душа, в отвъдния свят я очаква сурово събуждане. Там то вече не може да избегне гласа на 

съвестта, която безмилостно го обвинява в неподчинение на Божествените заповеди, в лоши дела и 

низки страсти. Тези самообвинения причиняват най-голяма болка на душата и служат за нейното 

пречистване. Когато душата осъзнае и се разкае за прегрешенията си, нейният пробуден дух може 

да я води така, че стъпка по стъпка да се отърве от лошите си наклонности и да усвои божествените 

добродетели. В случаите, когато душата остава упорита в порока си, тя си подготвя нещастно 

съществуване. Тъй като то вече няма земно тяло, а от друга страна, не може да влезе и в духовната 

сфера, то се скита безцелно по земята в близост до хората. Тогава тя е привлечена от онези, чиито 

лоши мисли, зли дела и низки страсти съвпадат с нейната природа. То се "заселва" в тях, влияе им 

на злото и това състояние може да доведе до обсебване, при което то става все по-лошо и по-лошо 

при такива хора. Земните души подкрепят проявите на насилие, объркват съзнанието и причиняват 

болести; те са постоянна опасност за всички хора. Но има и защита: хората, които ориентират 
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живота си според Божията воля и изпращат добри мисли и чувства, са заобиколени от тях като от 

защитна обвивка, от която се отблъскват злонамерените атаки на низшите души, тъй като шепотът 

им не намира отклик в тези хора и веднага бива отхвърлен; освен това хората с добра воля могат и 

трябва да помагат на блажените души чрез молитвата си и изпращането на светли мисли. 

Бог не предотвратява злите дела на тъмните души, тъй като трябва да уважава тяхната свободна 

воля. Но ще дойде ден - обикновено след много дълъг период от време - когато душата ще се умори 

от жалкото си съществуване и ще погледне назад с отвращение към позорните дела, които е 

причинила. Ако то искрено се покае и поиска прошка и помощ, неговият дух може да се намеси в 

същия момент и да го насочи нежно. Тогава духовете на светлината и Божиите ангели също са 

готови да й помогнат и да я напътстват. Сега изкачването може да започне стъпка по стъпка в 

духовната сфера. 

Човешкият дух - като божествена искра в нас - се противопоставя на тялото, а душата е между 

тях. То трябва да избере духа или тялото, тъй като не може да служи на двама господари 

едновременно. Ако избере духа, то е готово да приеме божественото в себе си и да се подчини на 

ръководството на духа. Ако избере тялото, тя се подчинява на желанията на плътта и 

съществуващите в нея наклонности могат да дадат пълна воля на своите недостатъци. На практика 

има само два полюса и затова Господ в Своите учения не споменава душата или нейните функции 

като ум, мисли, чувства и т.н. толкова често, колкото духа и тялото. Най-често се говори за "духа" - 

като за най-важната част - като след горните обяснения стана ясно, че в общото позоваване на 

духовното същество се включва и душата, дори ако все още не е постигнато съвършено единство 

между "дух" и "душа". - В Новите откровения Божественият Учител много често говори за борбата 

на духа с влиянието на тялото. Според предишните обяснения това трябва да се разбира така, че 

става дума за борба на духа с душата, когато последната е напълно "плътска", т.е. напълно е 

завладяна от влиянието на тялото и всичко материално. Защото тялото не може да бъде ръководено 

пряко от духа, а само чрез душата. 

Великият поет Гьоте с тънка чувствителност усеща двете противоположни сили и в своя 

"Фауст" влага думите в устата на един човек: 

"Две души обитават "ах"! в гърдите ми, 

Единият иска да се отдели от другия; 

Този, който държи в груба любовна страст 

Прилепване към света с прилепнали органи; 

Другият се надига насила от пръстта 

В царството на висшите предци." 

Той говори за "две души" в гърдите си: едната сила, душата, е в робство на жаждата за любов и 

земното мислене и желание. Другата сила, духът, иска да се освободи от хватката на сетивата и 

материализма и да се издигне до висшите сфери, до Божествения дух, от който произлиза. Това е 

конфликтът между духа и душата, когато последната все още не е преодоляла низшите желания на 

телесната природа. 
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Голямата опасност от надценяване на материала ....  61-62 

 

Инструкция 35 

Поискайте и ще ви се даде - правилният начин да поискате1-7 

Молете се за онези, които ви обиждат и преследват  8-9 

Бог винаги е говорил на човечеството чрез хора 

и ще го направи в още по-голяма степен12-14 

Човекът в новото време  15 

Апостолът и пророкът Йоан  16-21 

Апокалиптични времена  22-26 

Духът Ми ще бъде над всяка плът и дух 

да се излее  28-35 

Духовна и физическа подготовка  36-37 

Отклонението на човечеството чрез непослушание38-46 

Създаването на духовете и съдбата 
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на материалните светове  48-50 

Покръстването и изкуплението на еврейския народ 

за трети път  55-62 

 

Инструкция 36 

Значението на признаването на собствената вина и покаянието  1-3 

Господ иска да бъде разбран от хората4-7 

Истинското значение на Господната вечеря  8 

Божествените откровения винаги се отнасят до 

за духа и духовното  9-12 

Състрадание и безкористно застъпничество  13-17 

Голямата човешка криза  18-23 

Господ се разкрива в смирение  24-26 

Само жертвите на ума и сърцето имат 

Ценност с Бога  27-29 

Разпространението и задачата на Господното дело  31-38 

Какво е "Словото"?  39-40 

Инструкции за пратениците на Словото  41-46 

Какво представлява "Адът"?  47-56 

Господ се разкрива постоянно и за цяла вечност 59 

 

Инструкция 37 

Етапи на интелектуалното развитие  1-6 

Големият прелом в еволюцията на човечествотоһттр://....  7-12 

Бог изпраща духовете да се въплътят на земята....  18 

Слово за кръщението на бебетата  19 

Физическото възпроизводство на човешкото същество е 

Естествен закон и следователно няма грях  20-23 

Какво означава безкрайността на Бога?   24-27 

Какво ни отдалечава от Бога и какво Го приближава до нас?  28-30 

Причината за Господните прокламации чрез гласоподавателите 31-34 

Само чрез одухотворяване можем да постигнем постоянната 

Свързване с Божия Дух  34-37 

Всички очи ще Го гледат  41-45 

Неразвитите способности на човешкото същество  46-48 

Любовта е ключът към развитието на духа.  49-52 

Човечеството се запъти сляпо към бездната53-56 

Безкористният живот в служба на ближния  61-70 

Господ се разкрива навсякъде и в много форми  76 

Много знаци и разнообразни проявления на духовния свят  

провъзгласява и придружава Второто пришествие на Господа  77-79 

Отхвърлящото отношение на църквите и появата на 

нови духовни общности  80-85 

 

Инструкция 38 

Никой не е твърде беден, за да прави добро под каквато и да е форма  9-11 

Как Господ желае новите си ученици?  14-18 

Примерът на пророк Йона  19-22 

Троицата в Бога и в човека  24-28 

Възникване и значение на пола  29-30 

Истинският брак и неговото оскверняване  31-36 

Браковете всъщност се сключват на небето39-41 

Проникване в образователните мерки на Бога 
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На примера на семейна двойка от  50 до 66 години 

Божественият помощник и покровител  75-76 

 

инструкция 39 

Дървото на науката се пречиства  3-5 

Везните и сърпът на божествената справедливост6-7 

Силата и благодатта на истинската молитва  8-15 

Христовият закон: Обичайте се един друг!  16-20 

Духовното богатство и делата на любовта въпреки материалното 

Бедност  21-24 

Борбата за добро, истина и справедливост  26-28 

Фалшиви идеали за човечеството  30-31 

Големият геноцид  32-35 

Йехова - Христос - Свети Дух  39-49 

Мария  50-54 

Желанието за земни неща парализира крилата 

на Духа  67-70 

Животът в лицето на Бога  71-73 

 

Инструкция 40 

Изпълнението на месианските обещания в Исус и  

неразбирането на хората  1-20 

Нарушената хармония с природата и последствията от нея .  21-31 

Само в спазването на Божията воля е 

възможна истинска свобода  32-33 

Молитвата  34-48 

Твърда вяра и абсолютно доверие  52-53 

Благословията на обучените  54-56 

Произход и влияние на добрите и злите сили 

в невидимия свят  57-64 

Правилната борба срещу преобладаващите 

зли сили  65-72 

Човечеството ще се откъсне от реалността и 

Убеждаване в ефективната сила на невидимите влияния ...  73-76 

Самият човек е отговорен за злото, 

която го потиска  79-81 

 

инструкция 41 

Изкупителното действие на Христос в царството на смъртта 

И тъмнината  5-7 

Нарушаването на първата заповед от страна на човечеството10 

Пътят на двама души на земята и в отвъдното ....  11-18 

Упътвания и обещания  22-28 

За правилните и неправилните петиции  30 

Истински мир  38-41 

Необходимата хармония в удовлетворението 

Физически и психически нужди  45-48 

Домът трябва да бъде място на мир и любов  50-52 

Неизменността на божествената воля 

и неговите закони  55-57 

Ясна дума за възпитанието на децата  57 

Войните са резултат от безбожието сред хората; 

От друга страна, мирът е плод на любовта и смирението.  58-60 
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Разпространението на новото Божие слово и 

високите му обещания  61-69 

 

инструкция 42 

Неспособността на човешкото същество спрямо 

Форми на проявление на Бога на земята  1-2 

Одухотворяването на бъдещите поколения  5-7 

Упътвания и предупреждения  9-25 

Пророчества  26-28 

Блаженство  29 

Източникът на благодатта  30-32 

Разпространение на Христовото учение  33-38 

Скромност и пестеливост - пренебрегвани 

Християнски добродетели  49-50 

Божественият закон не търпи несъвършенства  52 

Пречистване на човечеството и ново начало  53-61 

 

Инструкция 43 

Войните и трудностите трябва да служат за пречистване на хората  2-8 

Предупреждение срещу безразличието, леността и лицемерието.  9-15 

Съвестта и защитният дух на човешкото същество направляват  

да го насочи към пътя на доброто  18 

За хармонията и съвършенството на творението 

а л н и т е създадени духове са необходими  19 

Създаването на духовете и тяхната задача за развитие  21 

Ангелите стоят до своите духовни братя на земята.  22 

Пропастта между материалния и духовния свят 

Самият човек е виновен  23-24 

Смъртта не означава раздяла завинаги  25 

Исус доказа на човечеството реалността на 

Духовен живот  26-28 

Да живеете според Божията воля е най-добрата подготовка 

за духовния живот в отвъдното  36-38 

Истински и фалшиви носители на гласа на Христос  39 Пророческа притча  43-49 

Земята е само временно място на 

Изгнание и сълзи  61 

 

Инструкция 44 

Въплъщение и ефективност на ръководните духове на Земята4-6 

Какво означава "светлина" в духовен смисъл?  8 

Повече информация за историята на прелюбодейката  11 

Поучителният пример на лош ученик  19-28 

Призвания и духовни дарби  33-39 

Прошка  40-45 

От нас не се очаква да се съобразяваме със слабостите на нашите ближни.  

търсене и разкриване  46-48 

Блаженства и обещания за благословия  51-55 

Великите Божии пратеници в древния народ на Израел58-62 

Завършването на Христовото изкупително дело  63-67 

 

Инструкция 45 

Животът, "смъртта" и възкресението на Исус ни показват 

пътят към духовното царство  3-8 
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Трета епоха, епоха на Светия Дух  21 

Духовното и материалното са необходими, 

но в правилното съотношение  31 

Разпознавайте злото, но не съдете този, който го върши!  43-44 

Който избягва контакт с грешника, 

не е истински ученик на Христос49-50 , 56, 61 

Съвременните книжници и фарисеи ще 

Отхвърлете моите откровения  67-68 

Новата страстна чаша на Христос  81-91 

 

Инструкция 46 

Правилното поведение към грешния брат.  3-7 

Връзката на духа с Божествения дух....  10-11 

Неуспехът на древния народ на Израел и техните 

Потомство  18-20 

Войните не са божествена обреченост, а последици от  

Пренебрегване на божествената воля от страна на човека  26-29 

Вяра, любов и отдаване на Божията воля  34-36 

Не стипендията, а реализацията на 

Заповедта за любовта е най-висшата цел на човека  43-45 

Който не иска да чуе, трябва да почувства  63-65 

Всички хора са равни пред Бога  68-69 

Велико пророчество  73 

 

Инструкция 47 

Истинско състрадание към страдащите и от това 

застъпничество и помощ  5-7 Господ изпитва Своите  20-27, 30 

Душата ни трябва да се върне чиста при Небесния Отец  46 

Материалното тяло като пречка и помощ  49 

Бог търси и гордите, непокорни хора. 

да спечелим и да се променим  51 

Слово срещу суетния стремеж към признание: Истински 

Смирен не иска да бъде повече от другите  54-56 

 

Инструкция 48 

Величието и значението на новото Божие слово 

и отхвърляне от хората  5-9 

Истинският мир е постижим само чрез изпълнение 

на божествените закони  11-15 

Значение и символика на Господната вечеря  21-25, 46 

Земята като място за пречистване и развитие52-54 

Кръстът на истинския Христос - Следване 64-70 

 

Инструкция 49 

Човешките страдания не идват от Бога, 

а са последици от собствените му грешки в миналото2-5 

Изкуплението чрез жертвената смърт на Исус става ефективно само там, 

когато човек подражава на примера на Исус  7-9 

Предупреждение срещу самоправедността  9-11 

Новата дума в конфликта на човешките мнения и съмнения - новият начин на страдание 

Христос  12-23, 40 

Не само в определени дни, а винаги 

отдаваме почит на Бога  30-32 
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Грижата на Небесния Отец за Неговите деца .  48 

Мандат за предаване и разпространение 

на Божието слово  43, 49-53 

Не само духовна, но и материална помощ 

за съседа е необходимо 

 

Инструкция 50 

 

55 

Ето, стоя пред вратата и хлопам 1 - 7  

Застъпвайте се за народите, за да може Божият Дух да 

бъде в тях. 

може да разкрие 12 

Човекът - "блудният син" на Небесното царство 

Духовната молитва не се нуждае от устни  

работят 13 - 21  

  

Само това, което се случва от спонтанна любов и 

доброта, има 

Стойност пред Бога         

  

36-37 

Интелектуалната стипендия като пречка за 

умствено познание и усещане  

 

40-41 

 

Мария е одухотворена чрез думите на Исус на кръста. 

  

Майка на мъже, използвали 45 - 48 

 

Инструкция 51 

Като се бори с откровенията, 

 

59-62 

Хората разпознават мъдростта и любовта на Бога 9 

Предупреждение за фалшиви откровения и фалшиви 

учения. 

27 

Хората са отчасти отговорни за състоянието на днешната  

Светът - сега той жъне това, което е посял в по-ранни времена  33  

Обстоятелствата, съпътстващи духовното завръщане на Христос .  45  

Най-сигурният водач към Бога: съвестта  46 

Трябва да подобрим материалния и духовния 

Спазване на законите  47-53 

Настоящето е времето на съда  61-71  

 

Инструкция 52 

Духовният Израел е призован да разпространява  

ново послание в думи и дела 

Любовта и милостта на Бога е и за Неговите 

 

1-22 

деца вероотстъпници 

Бог изисква от Своите ученици в това време 

 

26-27 

Няма кръвна жертва 

Небето и адът са състояния на душата, които човек 

сам предизвиква чрез своите 

 

28 

добро или зло мислене и действие Зверствата на 

войната ще накарат гордите и вкаменени сърца на тези 

хора да се покаят и 

 

31-37 

Бог идва и при онези, които не Го познават, при онези, 

които не Го познават, при онези, които не Го познават. 

 

40-41 

Търсене на грешни форми 

Нуждата от одухотворяване и пряка 

 

48 

Връзка между нашия дух и Духа на Бога 49-53   
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Човек не трябва да се страхува, нито да скърби за преминаването в другия свят  

и да не забавя изкуствено  55-58  

Всички човешки същества от своя произход, духовно и физически, са братя и  

Сестри, между които  

не бива да съществуват бариери 59 - 60  

 

Инструкция 53 

  

Силата на молитвата  2 

Борбата на духа за надмощие над плътта Милосърдие и 

помощ към ближния 

  

 8-11 

- Белегът на истинското ученичество 14 - 17  

Напредък в знанието и мъдростта 20 - 22  

Кръстът за изкупление на собствената вина и кръстът 

и жертвата за другите 24 - 25  

 

Работата на Илия в различни времена 34 - 44    

"И делата им ги следват" 49 - 50   

Старият и новият народ на Израел 52 - 55 

Армагедон в земния и духовния свят до 

 

за победата на светлината 56 

 

  

Инструкция 54 

Изпитанията и страданията като необходими средства  

за съвършенство  

Господ не обвързва или заплашва никого с Неговата 

 

2-9 

нова дума, но дава нова надежда 10-15  

Единствената помощ за грешния и болен свят 16-21  

Съвети към новите ученици, за да изпълнят задачата си 24-34 

Какво означава "одухотворяване"?               41 – 44    

За Небесния Отец никой не е "зъл" 45 - 48 

Човечеството и Божият народ се нуждаят от 

духовни 

 

Силни и самоотвержени лидери 

Изкупителното дело на Христос става върховно 

над всички човешки  

 67 

Триумф на несъвършенството 69 - 71 

 

  

Инструкция 55 

Не можем да "избягаме от Бога"  6-7, 8 

Добрите и лошите лидери на народите са инструменти за  

Божиите цели и нуждата от застъпничество 20 - 21    

Превъплъщенията на духа 22   

"Растете и се множете" - в нова перспектива 22 - 24   

Единственият начин да се предотвратят войни 27   

Единственото покаяние, угодно на Бога 

Вътрешната нагласа на публиката в 

 

40 

съобщенията  

Нашите молитви могат да помогнат на предстоящия 

велик 

 

53-54 

Намаляване или дори отмяна на изпити 58   

Предупреждение и обещание 71 - 74     
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