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

сърцата и те да се ориентират към Словото, а не към пратеника. Пратеникът е само носител на 
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пречистят и усъвършенстват с цел да се върнат при Бога и да влязат отново в лоното на Отца.  

 

Анна Мария Хоста 
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Предговор  
 

С огромна радост и благодарност придружаваме този том III на "Книга на истинския живот" по 

пътя му към печатницата на издателството. 

Преведохме книгата с голямо внимание от оригиналния испански текст на "Libro de la Vida 

Verdadera". 

Препоръчваме на читателите да четат малки части наведнъж, да размишляват и медитират 

върху прочетеното, за да може духовното значение на Божествените учения да се разгърне 

напълно. 

Нека том III, както и предишните два тома, да намери отворени сърца сред последователите на 

Делото на духовното откровение в Мексико. 

  Преводачите 
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Въведение  
 

 

 Бих искала да представя този трети том от поредицата "Книга на истинския живот" с няколко 

думи, които показват специалното внимание, което Христос е обърнал на немските слушатели 

в Своето учение, тъй като те са били много потиснати от ужасните военни събития в родината 

си.  

Както споменах във "Въведението" на том II, ние бяхме група германци, понякога до 20 души, 

които слушаха неделните сутрешни поучения на Божествения Учител сред мексиканската 

общност. Бяхме известни и уважавани като "чужденците". Особено между 1942 и 1945 г., 

когато Втората световна война бушуваше с жестокостите си, ние, германците, намерихме 

сигурност и утеха в думите на Христос в мексиканската общност. Събитията от войната тежаха 

на всички ни, а горчивата съдба на далечната ни родина ни измъчваше. Само Бог знае колко 

сълзи са били пролети и колко горещи молитви са се отправили към Него. През тези години се 

случи така, че по различни поводи, но винаги неочаквано, Господ се обърна директно към 

присъстващите германци в хода на Своето учение. 

Той ни утеши и ни наставляваше да постоянстваме в молитвата, защото когато дойде Неговият 

час, Той ще сложи край на войната и тогава ─ по-скоро и по-бързо, отколкото хората очакват ─ 

ще се извърши възстановяването на нашата родина. Но в същото време Той ни наставляваше да 

не вървим отново по своя път, а да подчиним волята си на Неговата, защото все още имаме да 

изпълняваме големи задачи в Неговото дело. Той също така призова мексиканското паство, 

което слушаше внимателно, да не се издига като съдия, защото не разбира нищо за 

предисторията на войната. Тези думи бяха балсам за нашите рани, защото като германци ние 

страдахме от обвинението, че сме главните виновници за войната.  

Дълбоко значение има фактът, че в мексиканските общини на духовното учение като чужденци 

са слушани почти само германци. Причината за това е, че според думите на Божествения 

Учител в германския народ има голямо "семе на Израел", т.е. че тези човешки души отдавна са 

се въплътили в еврейския народ. Само Бог познава тези същества, които са разпръснати сред 

всички народи и религии, и в това Трето време Той ги събира духовно и формира с тях Своя 

духовен Израел. 

По-нататък обръщението на Христос към германците по време на инструктажа на 6 май 1945 г. 

ще бъде представено на вниманието на по-широк кръг читатели. 

Валтер Майер 
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Думи на Божествения Учител към група германски слушатели по време на учението на 6 май 

1945 г.  

Бъдете благословени, мои многообичани деца, приветствам ви. Ето, благословени люде на 

Израел, сред вас са тези Мои възлюбени деца. Искам те да намерят в гърдите ти топлината на 

Моя Дух, уважението и братската любов. Искам да им позволя да се сгушат близо, много близо 

до сърцето ви. Защото помнете, че съм им възложил голяма задача. Бъдете милостиви към тях, 

както Аз съм милостив към вас. Не бъдете съдници, благословени хора, защото истина ви 

казвам: за това, което се случва в света в момента, вие не знаете нищо, само Аз знам; защото 

вие виждате и съдите нещата според разума си. Но зад всички събития стои Моята ръка, Моята 

справедливост, Моите Божествени съвети от началото на вечността, която няма начало. И така, 

какво можете да прецените правилно и какво вече знаете? В пазвата на този (германски) народ 

има много семена на Израел, голяма сеитба на Юда, онова племе от хора, които през Първата 

епоха са се вдигнали на оръжие, за да направят пролом за народа на Израел, да отворят път към 

Ханаан. Сега тя се въоръжава, за да си проправи път пред света. Но аз го свалих, спрях го и му 

казах: Не защото носиш меча на Юда, можеш да бъдеш надменен в света.  

Размишлявайте и упорствайте, защото Аз ще възкреся онези, които винаги са вярвали в Мен. 

Ще ви дам хляба ви, дома ви. Ще ви направя равни на другите народи и ще ги направя равни на 

вас. Никой няма да струва по-малко, никой няма да струва повече. Ще дойде време и 

последният отново ще стане първи заради своето смирение. Затова ви казвам: Само слушайте 

Словото Ми, вниквайте в него и нека устните ви мълчат. Но вие, Моите възлюбени деца (има 

се предвид немските слушатели), идете при своя Спасител, а не при своя съдия. Молитвата ти 

се издигна като всеизгаряне, като благоуханна есенция до висотата на Моя престол. Ден след 

ден и нощ след нощ духът ти е като пазител на твоя народ, на твоята нация. Ах, ако само Моят 

народ Израел от тази нация (Мексико) изпълняваше духовния си дълг като теб ─ колко далеч 

би могъл да стигне! Но не бъдете суетни заради това, продължавайте да изпълнявате дълга си, 

а и в бъдеще имайте тази ревност, любов и уважение един към друг, защото не знаете часа, в 

който Моята ръка ще ви изпрати. Тогава ще подготвя пътя и вие ще напреднете. 

Веднъж вече те поверих на Хосе (ръководителя на църквата), а сега ще те поверя на него. 

Защо? 

За да ви подготви да бъдете пратеници на Моето Троично Мариино духовно дело, което се 

появи в тази Трета епоха в тази мексиканска нация, и да ви изпрати с този знак, с това дело, с 

тази любов, с тази ревност и с този закон, и че, когато сте в далечни страни, можете да се 

свържете с моя син Хосе и той радостно ще удари мелодичната камбанка на сърцето ви и ще 

запее осанна, защото семето е посято в чужда земя и ще дойде моментът, когато Моето Слово 

ще бъде провъзгласено в тази земя. Кога ще настъпи този момент? Когато напреднете 

безопасно и получите Моите наставления. Винаги оставайте единни с Моя народ (имайки 

предвид преди всичко църквата в Мексико), пазете кротост и смирение. В този момент отново 

ти позволявам да усетиш топлината на утробата Ми. Бъдете здрави и в добро здраве. Не се 

страхувай, чрез теб хиляди и хиляди ще получат Моите благословии, не само от твоя народ. 

Искайте от Мен не само за тях, искайте от Мен за всички. В този момент давам на духа ти по-

високо ниво на развитие и издигам духа на твоите ангели пазители в по-висока духовна сфера - 

тези духове, изпълнени със сила, които съм подготвил за теб. Тези защитници ще продължат да 

бъдат с вас тук и в тази страна.  

Не се тревожете, деца Мои, само лошите и плевелите ще бъдат изкоренени. Ще пощадя 

пшеницата, ще запазя добрите растения, ще ги използвам и те ще дадат плод. Кога? Когато сте 

готови, се погрижете за тях, защото това е Моята воля. 

Приемете Моята сила, приемете Моя мир и постоянствайте в бдението и молитвата. 

Продължавайте да бъдете обединени с Моя Син Хосе, за да можете, когато дойде времето, да 

изпълните задачата си по Негова заповед в послушание на Моята воля. 

Какво искаш от Мен за тези места (в родината ти)? Да, всъщност това е същото, за което Ме 

молихте толкова много пъти: мир, прошка, лечебен балсам и справедливост, и наистина ви 

казвам: Аз, Който съм Божествената Справедливост, Любовта, Балсамът, Съвършеното Ухо, в 
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този момент се приближавам към хората и ги покривам с Ръката Си, привличам ги в скута Си и 

оставям от Моята страна да тече кръв, която е балсам за изцеление на много болни хора. 

Духове, вие, които гледате към тези застъпници от отвъдното, виждате колко много сте 

постигнали и все още постигате. Приеми Светлината, о, Духовни светове, Аз премахвам 

сенките, веригите и кръвта. Заливам ви с мир в Моето име, Който съм Отец, Син и Свети Дух. 

Продължавайте да гледате, Мои възлюбени деца, постоянствайте в страданието, накрая ще 

бъдете изпълнени с радост. Ще дойдете при Мен с плач още веднъж, но тогава ще ви кажа: 

изгонете скръбта от сърцето си и разберете, че Аз съм Живот и ще ви въведа в (истински) 

живот, защото такава е Моята воля. 

Станете, вземете кръста и Ме последвайте, възлюбени Мои деца. 
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Инструкция 56  
1 С радост в Моя Дух ви виждам да слушате Моето Слово. На тълпи идвате на тези места за 

срещи, за да се освежите с Моите учения за любовта. Не всички идват, за да Ме чуят, повечето 

идват с надеждата за облекчение от страдание или избавление от душевна болка. Мнозина са 

призовани, но малцина са онези, които Ме следват. Тук има много хора, които биха искали да чуят 

гласа на Равина във Втората епоха, но не са имали възможност да Го познаят. Има и такива, които 

са можели да Го чуят, но не са искали да го направят. Някои и други с нетърпение слушат Словото 

Ми през това време и не чакат да го оттегля, за да се оплачат по-късно отново от своята 

небрежност. Затова не говоря в празнотата. Въпреки че мнозина не се интересуват от Словото Ми, 

има някои от Моите деца, които знаят как да го пазят като скъпоценен камък с неоценима 

стойност, за да го направят достояние на човечеството, когато дойде моментът. 

2 С милосърдие и любов дойдох при всички и направих присъствието Си да се усеща в много 

форми. Някои са Ме видели с духовното си лице, други усещат Моята сила, която кара съществата 

им да треперят, трети са дълбоко развълнувани от духовното значение на Моето Слово, четвърти 

усещат как мирът на Моя Дух обгръща сърцето им. Болните изпитват как се възстановяват от 

болестите си от Моите ласкави думи, а грешниците усещат, че са гледани от проникващ и 

проницателен поглед, който прониква в душата им. Там казахте: "Господ е с нас". 

Когато Моите ученици Ме попитаха през Втората епоха дали ще се върна, Аз им дадох 

обещанието да бъда отново сред човечеството и им казах какви ще бъдат знаците, които ще 

отбележат времето на Моето завръщане. Минаха много векове, преди да се появят тези знамения, 

обявяващи Моето ново откровение, както го виждате да се изпълнява днес. Ако след 1800 години, 

които бяха цяла епоха за човечеството, Аз вярно изпълних обещанието Си към вас, вярвате ли, че 

сега, когато обявих заминаването Си за 1950 г., Господ няма да удържи на думата Си? 

3 Когато богословите и хората, които изучаваха Писанията от миналите времена, видяха, че 

са се сбъднали знаменията, с които ви обявих Моето завръщане и присъствието Ми сред вас, и 

когато видяха, че времето минава, без да Ме видят да идвам, те с тъга затвориха книгите си, 

вярвайки, че са сбъркали за времето и знаменията, без да знаят, че са признали това, което е било 

правилно. Те не знаеха, че Аз присъствам и ви говоря в тази форма. Но Аз ви казвам, че много 

скоро, когато човечеството узнае, че съм бил с вас, всички ще могат да видят, че Моето проявление 

е станало точно в онзи период от време, в който трябваше да се изпълнят пророчествата. Каква 

радост ще има в много сърца и какъв интерес ще има да се разпитват Моите ученици и също така 

да се изследват новите Писания! 

4 През това време не само малцина бяха свидетели на Моето откровение, но и хиляди и 

хиляди хора, които почувстваха, че сърцата им пулсират от любов или страх, когато чуха Словото 

Ми. Много от тях ще бъдат Мои верни свидетели и добри ученици, които няма да Ме изоставят, 

когато словото Ми бъде съдено пред съдилища и съвети, и които ще свидетелстват за Моята истина 

с делата си на любов. 

5 Истина ви казвам: сред тези множества тук няма нито един, когото да е довела 

случайността. Отново ви уверявам, че нито едно листо не се отделя от дървото без Моята воля. В 

живота на всеки един от вас има причина, поради която сте дошли тук, за да свидетелствате за 

Моето Слово. Вие сте дошли от различни пътища, от различни секти, религиозни общности и 

доктрини, препъвайки се в камъните на пътя и натрупвайки в духа си светлината на опита. 

6 Когато дойдете тук, усещате непозната сила, необяснима течност, и се питате: Какво може 

да е това? Откъде идва тази дума, която дълбоко вълнува, и този мир, който преминава през 

сърцето? Отговорих ти: Отец ти е, Който те укрепва. Но Аз не ви принуждавам да вярвате в Моето 

присъствие в тази форма, нито пък е необходимо да ви принуждавам да вярвате, тъй като Аз съм 

очевидно и осезаемо с вас и дори следа от чувствителност е достатъчна, за да Ме възприемете. 

7 Сега е моментът да ви накараме да разберете, че използването на свободната ви воля е 

погрешно и че сега ви очаква изпълнение на духовна мисия сред човечеството. Виждате ли, аз не 

преценявам предишните ви дела, за да ви кажа дали сте достойни да получите тази мисия или не. 

Защото неслучайно сте дошли на този свят, а това е Моята воля. 
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8 Помислете за съдбата си, попитайте за това, което е необяснимо за вас, и Аз ще ви отговоря. 

Никой, който е попитал за тайната стая на сърцето Ми, не е останал без отговор. Защото в този 

момент светлината на духа ви ще засияе и ще разкрие великите дарове, които сте получили от 

вашия Господ. 

9 Искам да видя как издигате духа си и търсите Моята мъдрост в безкрайността. В това 

отношение вземете за образец писателите и учените, които изненадвам посред нощ, докато едни 

търсят вдъхновение, а други - отговор на фундаменталните въпроси на природата. Не искам да ви 

казвам да търсите на тази земя науката, която ще ви донесе слава сред хората. Искам това издигане 

и това величие да е вътрешно и всичко, което постигате в борбата и обучението си, да е плод на 

живот и любов към вашите братя. 

10 Когато се приближавам до учените, които са погълнати от размислите си и са остарели в 

обучението си, ги питам: "Защо се трудите толкова много? За кого се бориш и страдаш толкова?" 

Но не е имало нито един, който да Ми е казал: "Учителю, аз се боря от любов към човечеството". 

Те обичат науката и за нея жертват живота си. Но на онези, които, вдъхновени от благородни 

цели, са знаели как да питат, е било разкрито голямо познание, което винаги е давало сладки 

плодове на човечеството; това е доказателство, че Този, който е вдъхновил тази светлина, е бил Аз. 

Но онези, които са търсили природата без любов и без уважение, са затънали в началото на пътя 

или са изпаднали в разруха, защото са се вдъхновявали не от добротата, а от суетата, омразата и 

амбицията. 

11 Но както науката се разкрива на човека, така и аз му давам светлина за духа чрез 

вдъхновение. По този начин говорих на патриарсите от първите времена, по същия начин 

вдъхнових Мойсей, когото направих носител на Моето слово, да говори на Моя народ, и му 

продиктувах закони и правила за живот, които той записа, за да бъдат увековечени и следващите 

поколения да ги знаят. 

12 След като Христос бил на земята, Той просветил четирима апостоли в Своето учение и им 

дал възможност да помнят Неговото божествено Слово в своето духовно съзерцание и възторг, за 

да могат да завещаят на човечеството онова, което духът им е бил способен да приеме чрез 

интелекта си. Това са Марк, Лука, Матей и Йоан. 

13 Ще дойде ден, когато книгите ще бъдат хвърлени в огъня като непотребни, което ще стане, 

когато духовното им съдържание заживее в сърцето ви и вие се подчините на закона, който те 

съдържат. Но преди това този последен завет - в резултат на борба - ще бъде обединен с първите 

два, както се е случило с първия и втория. 

14 Днес не се ограничих да ви говоря само за настоящето. Много съм ви говорил за минали 

времена и дори предварително съм ви дал пророчества за бъдещето. Разкрих ви онова, което е било 

скрито от вас, оправих онова, което е било фалшифицирано, и ви разкрих бъдещите събития. 

15 Блажени са онези, които се подготвят, защото утре ще знаят как да четат с добра воля това 

учение, което ви говори за съдбата на човечеството, за бъдещето на народите и за победата на 

Светлината, която е тази на любовта, мира и справедливостта. Това учение ще направи човека 

истински свободен, защото когато е мислел, че е свободен, бягайки от съвестта си и от Моите 

закони, той не е знаел, че има в себе си качества, способности и дарби, които не е знаел как да 

развие, поради което, вместо да бъде свободен, е бил роб на себе си, роб на своето невежество. Как 

би могло такова човечество да почувства мира на Моето царство в сърцето си и да Ме носи в 

сърцето си, когато умовете на хората са помрачени от амбициозни, материалистични цели, когато 

сърцата им бият за човешки страсти, а душите им са материализирани? 

16 Това човечество е духовно мъртво; но аз, който имам силата да възкресявам мъртвите, го 

призовавам обратно към живот и му проправям път към времето, когато хората ще освободят 

душите си, ще разпознаят дарбите си и чрез тях ще постигнат напредък и по-високо развитие. 

17 Днес започвате да използвате всички способности на духа. Това ще ви издигне от бездната. 

18 Ето един народ, който със симпатия желае Моето Слово и иска да събира Моите учения, 

защото знае, че времето за Моето проявление чрез човешкия орган на разбиране е кратко. 
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19 Възползвайте се от Моето учение, о, ученици! След това вървете без страх, за да 

разпространявате Моето слово и Моите учения сред хората. Не се отчайвайте пред онези, които се 

опитват да обезсилят мисията ви с теории. 

20 Човечеството търси, без да знае какво иска. Днес идвам да ви кажа: аз съм това, което 

търсите. Кой не копнее за мир? Кой не желае да узнае истината? Кой не желае да запази здравето 

си? 

21 Трябва да Ме търсите, защото на земята няма мир и липсват хора с добра воля. Но Моята 

правда слезе, Денят Господен е тук. 

22 Ако човек изпълни волята Ми, дори природните сили ще се преклонят пред него като слуги. 

Докато човек продължава да не се подчинява, стихиите ще се отприщват и ще го карат да осъзнае 

липсата на хармония с всички сътворени неща. 

23 Аз не идвам като противник на децата Си. Идвам само да унищожа греха, за да познаете 

Моята светлина. 

24 Молете се, хора, и ви уверявам, че ще приема вашето предложение - не материалното, а 

онова, което ми дава вашият дух. 

25 Моята справедливост е във всяко сърце, както в онова, което отваря вратите си за Мен, така 

и в онова, което ги затваря за призива Ми. Погледът ми е проницателен и е в състояние да открие 

всичко, което те притежават. В някои от тях открих любовта и смирението им, а в други - 

удоволствието от това, че са с Мен, и благодарността им за ползите, които са получили. В някои 

намирам надежда, в други - болка. Но наистина, казвам ви, олтарът Ми всеки момент е покрит 

повече със сълзи, отколкото с приноси. 

26 Тук, при Мен, вие се пречиствате от всяко петно. О, само ако можехте да запазите тази 

чистота през целия си живот! Но тази атмосфера на духовност и братство, която създавате в тези 

часове на общуване и обучение, не преобладава в света. Въздухът, който дишате, е отровен от 

греха. 

27 Но вие сте усещали как, доколкото превръщате Моето учение в свое собствено, звено след 

звено от веригата, която ви свързва със света, постепенно се откъсва от вас. 

28 Съдя ви. Но вижте колко добра е думата на вашия Съдия. Осъзнайте, че вместо осъждане, 

Аз ви давам Своята прошка, за да не съгрешавате повече занапред. Вие самите сте тези, които 

произнасят присъдата си, когато осъзнаете, че е справедливо болката да ви сполети. Тогава Аз 

благославям това покаяние и те освобождавам от чашата на страданието с Моето наставление. Това 

е Божият път, следвайте Ме по него. 

29 Този, който се вслушва в гласа на съвестта си, разпознава и разбира прегрешенията си и 

същевременно приема изкуплението. Но този, който не разбира тежестта на прегрешенията си, 

няма да може да се отърве от петната си и докато това не се случи, той не може да дойде при мен. 

30 Не бягайте от болката. Това, което трябва да отмените, е грях. Болката винаги е служила, за 

да те спре в спиращия дъха ти бяг към бездната. 

31 Днес вие вече не сте малки деца и можете да разберете смисъла на Моите учения. Знаете 

също, че душата ви не е възникнала едновременно с тялото, което притежавате, и че произходът на 

едното не е този на другото. Малките деца, които люлеете в ръцете си, носят невинност в сърцата 

си, но в душите си крият минало, което понякога е по-дълго и по-зловещо от това на собствените 

им родители. Колко голяма е отговорността на онези, които трябва да се грижат за тези сърца, за да 

могат душите им да напредват по пътя на своето развитие. 

32 Не гледайте на децата си с по-малко любов заради това. Не забравяйте, че не знаете кои са 

те, нито какво са направили. По-скоро увеличете привързаността и любовта си към тях и 

благодарете на вашия Отец, че е вложил милостта си във вас, за да ви направи водачи и съветници 

на вашите духовни братя и сестри, в чиито тела ще станете временни родители по кръв. 

33 Дори и без да имат това духовно познание, хората се подкрепят един друг по пътя на 

своето развитие, защото пътят към съвършенството е създаден за всички и ще бъде извървян от 

всички до края, дори и от този, който според вас е много далеч от Моя Закон. Можеш ли да си 

представиш някой от вас да не дойде при Мен, дори ако вечността премине над него? Възможно ли 

е съвършеният Отец да е пренебрегнал някое от Своите деца? 
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34 Ученици, вярвате ли тогава, че един земен живот е достатъчен на духовното същество, за да 

изпълни задачата си и да се усъвършенства? - Не, Учителю - казваш Ми с най-съкровена убеденост. 

35 Това е "възкресението на плътта", но не във формата, в която е замислено от хората. Когато 

плътта се втвърди, тя влиза във вътрешността на земята, а душата отива в отвъдното и чака, докато 

Моето правосъдие я изпрати, за да се влее в ново тяло. По този начин душата и материята се 

обединяват в този свят, но не и в духовната долина. 

36 Тъй като Отец ти дава повече от една възможност за изпълнение на задачата ти, не бива да 

изпускаш тази, която имаш сега, защото никой не знае колко земни живота му отрежда Моята 

справедливост. Затова нека и старецът, и младежът, и детето побързат да изпълнят възложената им 

задача, за да изплатят дълга си. 

37 Казвам ви също, че това е времето на възкресението на мъртвите, защото тази Моя светлина 

ще запали вярата на онези, които са загинали в мрака на разкаянието, отчаянието и горчивите 

страдания. 

38 Шестият печат е разпечатан и Книгата е отворена пред вас. Светилникът осветява 

вселената, а Божественото Слово, символизирано от огнен език, ви говори от Безкрайността. 

Гласът на Агнето, пожертвано през Втората епоха, изненадва хората, просветлява ги и ги издига 

към живота на благодатта. 

39 Живейте бдително, защото скоро ще се появят много пророци и е необходимо да знаете как 

да различавате истинските от лъжливите. 

40 Хората, чиято мисия е да установяват справедливост на земята и които са използвани като 

инструменти на Моята Божественост, ще изобличават всички, които ги хванат в лъжа, всеки, който 

сключва сделка с Моето учение и който крие подлостта си зад маската на святост. 

41 Горко на онези, които, обещавайки да водят хората към блаженство, ги вкарват във война и 

объркване! 

42 Искам Моите ученици да се изявяват, като изцеляват болните, спасяват изгубените, 

възстановяват слабите. За да изпълните тази свята мисия, освободете се от безполезността, 

откажете се от всяко безцелно земно занимание, не мамете сърцето и сетивата си с фалшиви 

красоти или вредни впечатления. 

43 Извисете духа си, за да изпитвате удоволствие само от вечното, красивото и доброто. Ако не 

е така, душата ви - материализирана от живота, който сте водили - ще страда много, за да се 

откъсне от тялото си и от всичко, което оставя след себе си, и ще се лута известно време в 

объркване и горчива болка в (духовните) пространства, докато не постигне своето пречистване. 

44 Живейте в Моя закон, тогава няма да се страхувате от смъртта. Но не се обаждайте и не го 

желайте преди определеното време. 

Нека дойде, защото той винаги изпълнява Моите заповеди. Погрижете се той да ви намери 

подготвени и тогава ще влезете в духовния свят като деца на светлината. 

45 Седнете на Моята трапеза днес, яжте, за да може този хляб да ви преобрази и да знаете как 

да го поднесете по-късно на този, който се нуждае от него. 

46 Днес доведи до Моите думи онези, които намираш по пътя си без здраве, без мир и без 

идеал. Утре, когато гласът Ми вече няма да се чува в тази форма, вие ще бъдете тези, които ще 

приемат братята си и ще ги подхранват с тази същност на живота. 

47 Нищо не е оставено на случайността, така че всичко се случва според Моята воля. В 

съдбата, която ти отреждам, се крие Моята справедливост. Ако откриеш, че пътят е осеян с тръни, 

наистина ти казвам, че не Моята воля беше да ги разпръсна по него, за да наранят краката ти, но ти 

ще продължиш напред по пътя с отдаденост, знаейки, че тези страдания, които понасяш, ще 

освободят душата ти от петна. 

48 Когато това отдаване се роди в сърцето ти, ще почувстваш как Моята милост проправя пътя 

ти. 

49 Вие, които сега слушате Словото Ми, го приемате като балсам за раните си. Но не се 

задоволявайте с получаването на Моите блага, без да искате да вникнете в смисъла на Моето 

учение, защото ще дойде момент, когато вече няма да чувате това Слово, и ако не знаете как да се 

подготвите, за да се свържете (с Мен) дух с дух в идните времена, ще се почувствате сираци. 
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50 Искам да бъдеш силният войник в предстоящата битка, който защитава своята кауза, за да 

може в живота си да бъде наречен като Яков "силният и мъдър Израил"; да бъдеш готов винаги да 

бързаш да отговориш на призива на Отца. 

51 Не се колебайте между съмнението и вярата, защото тогава стъпките ви никога не могат да 

бъдат сигурни и решенията ви никога не са твърди. Нито пък искайте доказателство от Мен, за да 

повярвате, защото не знаете под каква форма Моето правосъдие би могло да ви даде това 

доказателство. 

52 Не усещате ли невидима помощ, която издига онези, които са паднали в блатото? Не 

виждате ли огромните множества, които идват в болест и които си възвръщат здравето и радостта 

от живота? Не забелязвате ли как париите на живота идват в Моето присъствие и когато им се 

разкрият дарбите, които притежават, те са търсени и дори им се възхищават тълпите? 

53 Открийте всички доказателства, които съм ви дал за Моята сила и Моето присъствие, и ще 

се убедите, че съм дал чудо на всеки, за да повярва в Моето идване в този момент. 

54 Разберете: Когато насочиш стъпките си към гъстолистното дърво, ще чуеш всемогъщия глас 

на твоя Баща под сянката му. Учениците ще се възползват от Моето присъствие и ще Ме попитат 

дали плодовете, които постепенно събират, са позволени и угодни на Моята Божественост. На това 

ви отговарям: Ако сте посяли Моето семе, ще пожънете добра реколта. 

55 Защо някои хора живеят в такава инерция? Изправете се, осъзнайте как моментите минават, 

без да ги използвате. Все още има време. Не се захващайте за работа, когато времето ви вече е 

малко, защото тогава ще се опитате да изминете пътя с огромни крачки и няма да успеете да 

постигнете нищо добро или да пожънете нещо, защото семето се нуждае от време, за да не прави 

нищо, растенията - за да растат, а плодовете - за да узреят. 

56 Вече наближава 1950 г., когато ще оттегля Словото Си. В онази година ще отбележа 

последния от Моите деца и тогава броят на сто четиридесет и четирите хиляди ще бъде пълен. 

Онези, които са чули словото Ми, познават дарбите и задачите си и са използвали тази благодат, 

ще се чувстват сигурни. Но онези, които не са искали да разберат това дело, ще трябва да изстрадат 

много, ще трябва да направят много заслуги и жертви, за да достигнат висотата, където обитава 

Моят мир, който е като порта, която се отваря пред Духа. 

57 Вие, учениците от Третата епоха, които сте видели идването на Светия Дух, сте тези, които 

под тази светлина разбират настоящето, миналото и някои от бъдещите учения. Не се съмнявайте, 

че това е време на просветление, но не бъдете прекалено самоуверени. Вижте как талантът на 

учените сияе както никога досега. Вижте детето колко много разбира от първите си стъпки. 

Осъзнайте какво се случва на Земята. - Вие все още сте отхвърлени в търсене на (други) 

отхвърлени, които викат за помощ насред бушуващо море. 

58 Изучавайте задълбочено Моето Слово, за да придобиете истинско познание за него, а не 

всеки да си създава различна теория от Моето учение. Не очаквайте времето на преследване, без да 

имате оръжия, с които да се защитите. Тези оръжия ще бъдат вашият начин на живот, вашето слово 

и вашето поклонение. 

59 Не искам от вас да бъдете непогрешими, защото единственият непогрешим съм Аз. Това, 

което изисквам от вас обаче, е искреност и добра воля във всичките ви действия. Останалото 

работя, за да довърша и усъвършенствам твоето дело, защото каквито са делата ти, такава ще бъде 

и наградата ти. 

60 Ако някой от вас завижда на брат си, защото смята, че Учителят го обича повече и че и 

двамата трябва да претендират за място от дясната Ми страна, бих му казал, че не трябва да ви 

поставям от дясната Си страна. Това е нещо, което всеки трябва да реши сам. Наистина ви казвам, 

че не бих могъл да обичам едно дете повече от друго. 

61 От Моите апостоли от Втората епоха Аз обичах Юда не по-малко от Йоан. Тези духове бяха 

капки от безкрайния океан на Моята любов и когато се върнаха при Отца, само Той знаеше в 

Своите висши съвети какво е придобил всеки от тях за себе си. 

62 За да може човечеството в този момент да тръгне да Ме следва, да вникне в тайните, които 

ви обясних, и да се изпълни със светлина, е необходимо да има свобода на духа, на мисълта и на 

волята си. Ето защо дойдох да освободя душите от тяхното иго и започнах да събарям тронове и 
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царства, да свалям скиптри и корони. Бъдете свободни, не търсете тук своето царство или своя рай. 

Не превръщайте обикновените хора във ваши роби и не робувайте на суетата. 

Спомнете си, че ви казах: "Моето царство не е от този свят, тук не са Моят престол и Моите 

войски". Нито пък царството на вашия дух и неговата награда са тук. 

63 С истина ви говорих и с истина ви говоря и сега. След толкова дълго време, през което ви 

дадох велики откровения, не би било правилно да Ме питате като Пилат: "Какво е истина?" 

64 Искаш ли да дойдеш при Мен? Желаете ли един ден да стигнете там, където са стигнали 

онези, които са Ме последвали? - Всичко, от което се нуждаеш, за да задоволиш желанието си, вече 

съм ти дал. Ако някога станах човек и сега ви говоря в дух, то е, за да ви покажа пътя, който води 

към съвършенството. Аз съм Вечното Слово, което ви казва: Слушайте Ме, защото 1950 г. вече не е 

далеч, и тогава ще ви се стори, че небесните порти са се затворили. 

65 Веднъж ви казах: "Който познава Сина, познава и Отца." Сега добавям: Този, който познава 

Сина, а чрез Него и Отца, познава и Духа на истината, който ви говори днес. 

66 Елате в лоното на Шестия печат с пълното съзнание за вашата задача. Обадете Ми се и Аз 

ще дойда да ви говоря, но ще го направя само до 1950 г., когато по Моята воля ще бъде определен 

краят на Моето проявление чрез човешкия ум. 

67 Приемам както онзи, който възхвалява Името Ми в сърцето си и благославя новото Ми 

откровение, така и онзи, който идва само за да съди Словото Ми - очаквайки да намери грешка в 

него, за да го отрече. За всички съм подготвил урок. Говоря на сърцето на детето и на стареца, на 

сърцето на мъжа и на жената, на философа и на учения. Никой не подминава мъдростта Ми без 

внимание. Затова казвам на хората: Вземете от Моето Слово това, което е предназначено за всеки. 

68 Веднъж ви казах: "Аз съм Пътят". Едва по-късно разбрахте какво е искал да каже Исус с 

тези думи, защото разбрахте, че "Пътят" е Божественият закон на любовта. 

69 Днес отново ви казвам: "Аз съм пътят, истината и животът" и ако в този момент потърсите 

същността на Моето Слово, ще откриете в него вечния закон на любовта, пътя, който ви начертах 

на земята. 

70 По онова време мнозина вярват, че Христос е пропуснал пътя и е изопачил закона. Затова те 

се бореха и Го преследваха. Но истината, подобно на светлината на слънцето, винаги надделява над 

тъмнината. Сега Моето Слово ще бъде подложено на нова борба, защото някои вярват, че в 

смисъла му има противоречия, неясноти и грешки. Но неговата светлина отново ще засияе в мрака 

на това време и човечеството ще разбере, че пътят и законът, които ви разкрих, са същите като в 

онова време и винаги ще бъдат такива. 

71 Чуйте Ме в този момент, за да можете да използвате Божествените инструкции. Не 

повтаряйте това, което мнозина направиха през Втората епоха: Докато слушали Исус, те Му се 

подигравали, но когато видели чудесата на Учителя на кръста и дори след смъртта, се изпълнили с 

угризения и страх, защото разбрали, че Бог е преминал през света. Знае ли някой дали тези 

ученици, чрез които Аз се изявявам, не са били тези, които най-много са Ме преценявали и са Ми 

се подигравали по онова време? Вижте ги сега как понасят съда, подигравателния поглед и 

презрението на тълпата! Не наричайте това възмездие, то е справедливост и е необходимо този, 

който не е успял поради невежество, да изпита и преживее това в себе си, за да може по-късно да 

разбере грешката си. 

72 Знаеш ли дали в друго време тези гласоподаватели не са били сред онези, които са копнеели 

да станат Мои апостоли и които е трябвало да чакат, за да Ми служат? 

73 Сега човечеството се пречиства чрез болка, за да може Моето Царство на мира и 

одухотворяването да се установи в сърцата на хората и народите. 

74 През 1924 г. ви предсказах всичко, което се случва в момента! 

75 Един по един те постепенно навлизат в Моето присъствие, призвани в този момент да бъдат 

Мои пионери и пророци, и всеки, който е усетил вътрешен призив, Ми казва: "Господи, тук съм, 

искам да сътруднича на Твоето дело, заповядай, аз съм Твой слуга." 

76 От този момент нататък се опитвам да изгладя неравностите в сърцето му с длетото на 

Моето Слово, да го изпълня с милосърдие и лечебна сила, с мир и доброта. Помни, че ти казах: 

устните ти ще говорят от изобилието на сърцето ти. 
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77 Искам да бъдете като дървета, чиято сянка покрива мнозина. Но колко малко са онези от 

вас, които наистина се научават да дават сянка на странника. 

78 Бъдете като вашия Отец, който е като мощно дърво, което дава сянка и предлага плодовете 

си на всички Свои деца. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 57  
1 Отдъхнете си за няколко минути от уморителното си скитане, вие, които ходите по земния 

прах, и вие, които живеете в духовното пространство. 

2 Когато слушаш Моето божествено слово, душата ти постепенно се пречиства. 

3 На вас, които живеете в духа и все още сте привързани към материални цели, казвам: 

Отвърнете се от това, което вече не ви принадлежи. Защото, ако земята не е вечният дом на човека, 

то тя е още по-малко вечен дом за душата. Отвъд, в духовната долина, ви очаква живот, изпълнен 

със светлина, до който ще стигнете стъпка по стъпка по пътя на доброто. 

На тези, които Ме слушат като човешки същества, казвам, че докато притежават това тяло, 

което ги съпътства в земния им път, трябва да се грижат за него и да продължат да се грижат за 

него до последния момент. 

моментът трябва да бъде запазен. Защото той е жезълът, на който се опира душата, и инструментът 

за борба. С материалните си очи духът гледа на този живот, а с устата си говори и може да утешава 

братята си. 

4 Дойдох в този момент, за да ви подготвя, и трябва да говоря на цялото човечество, за да му 

помогна в духовното му развитие. 

5 Нека мирът влезе в сърцето ви сега, защото по-късно ще трябва да се молите и да бдите 

неуморно за мира на другите. 

6 Ако дадете мир и спокойствие на разтърсените от болка и скръб сърца, ще извършите много 

голямо и достойно дело. Ще дойдат времена, когато ще трябва да се научите да основавате 

щастието на съседите си на този мир. 

7 Ученици и новодошли, когато чуете Моето Слово, усещате, че сенките, които обгръщаха 

ума ви, и бремето, което носехте в сърцето си, си отиват. Това е бремето на страданието, тревогата, 

а понякога и на разкаянието, което те тежи все повече в живота. 

8 Не забравяйте, че никой не може да ви бъде по-добър помощник от Исус. Вслушвайте се в 

Моето Слово и му позволете да изпълни сърцето ви с мир. Тя ще бъде балсам за раните ви. 

9 Словото Ми лекува, ласкае и укрепва. Научете го и го почувствайте, за да можете след това 

да помажете с Моята истина и Моята любов онези, които намерите болни по пътя си. 

10 Ще минат времена и когато се случат извънредни събития, ще възкликнете: "Това вече беше 

обявено!" Защото вие си спомняте това, което съм пророкувал толкова много пъти. 

11 Предайте добрата новина за Моето учение на всеки, до когото можете да оставите да 

достигне Моето слово, дори ако той не прояви веднага вяра. Истина ви казвам: ако му говорите с 

любов, духът му никога няма да забрави нищо от това, което сте му казали. 

12 Това е полето, за което ви говоря - сърцето и духът на вашите братя. Семето е Моето 

учение, което ще им разкажете, а кристално чистата вода е Моята любов и Моята мъдрост, с които 

ще напоите тези поля. 

13 Кога хората ще почувстват Моето духовно присъствие? Кога ще чуя, че човечеството Ме 

приветства? 

14 Вие, които Ме чухте чрез човешкия гласоподавател, не се спирайте върху недостатъците на 

тези ваши братя, чрез които ви говоря днес. Утре Моето слово ще бъде записано и влиянието на 

гласоподавателя ще изчезне. 

15 По този начин Моето Слово от този момент ще достигне до всички, които не са го чули - 

пълно с божествена същност и чистота. 

16 Искам единственият знак, който посланиците на тази прокламация представят, да бъде 

истината. То е ключът, щитът и мечът. 

17 Учените, изследователите, великите хора на това време, които са се борили усилено, за да 

спечелят славата на света, ще бъдат изумени, когато видят Моите нови ученици - мъже, жени и 

деца - смирено да проповядват божествените учения, без да се хвалят с превъзходство и без суета. 

18 Колкото повече познавате стойността на това, което притежавате, толкова по-истинско и 

истинско трябва да бъде вашето смирение. 
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19 Колко щастлив е духът, който - когато остави човешките си останки в тази долина на 

изкуплението - осъзнава от безкрайността, че е оставил следа от светлина, истина и любов на 

земята. 

20 Моят нов народ Израел, който е същият по дух, както винаги, ще има задачата да разнесе 

Моето откровение по целия свят. Тя ще покаже на хората къде са осквернили закона и къде са 

тълкували думите Ми погрешно. 

21 Как ще успеете да изпълните такава висока и трудна мисия? С любов и ревност към Моето 

учение и добра воля да бъдеш Мой апостол. 

22 Който изпитва състрадание към ближния си, който усеща болката на другите и който 

забравя собственото си страдание, когато мисли за трудностите на другите, той притежава семето, 

балсама, храната. След това ще научи подходящата форма, за да предаде това, което е получил от 

Мен, и да изрази онова, което извира от сърцето и духа. 

23 Изучавайте книгата на Моите учения в светлината на съвестта си. Тя ще ви покаже дали 

напредвате или сте в застой. 

24 Не мислете, че дарът на любовта е поверен само на привилегировани същества. Знайте, че 

всички вие сте предопределени за това и че едни рано, а други по-късно - всички ще обичате така, 

както аз ви научих. 

25 Използвайте, използвайте тези времена на Моето проявление и изучавайте Словото Ми, за 

да не ви се струва странно, когато видите онези, чрез които ви дадох наставленията Си, да говорят 

без възторг, в единение на дух с дух със своя Създател. 

26 Повдигнете духа си, повдигнете морала си. Във всички времена това е било Моето указание. 

Яков видял образа на Отца на най-високата височина на небесната стълба. Мойсей получи Закона 

на върха на планината Синай, а Исус ви остави божествената си проповед на планината Тавор. 

27 Осъзнайте символиката на тези откровения! - Но къде е планината, от която ви говоря в 

този момент и ви давам Моя закон? Всички знаете, че планината е съвършенство, истина и 

мъдрост. 

28 Който е почувствал Моята милост през това време, вече няма да сее тръни или бодили по 

пътя си. Защото плодовете, които ще пожъне, често ще бъдат по-горчиви от тези, които е посял. 

29 Смятайте се за част от онова семе, което обещах на Яков в съня му, когато му съобщих, че 

потомството му ще бъде многобройно като земния прах и че в неговото семе ще бъдат 

благословени всички народи. 

30 Днес Моята (духовна) топлина слиза при теб, за да даде живот на сърцето ти. Но тази 

топлина не изсушава цветята, които отглеждам в духа ти. Аз ви давам всичко и колкото повече 

разпределям благата Си между децата Си, толкова повече те се умножават. Не се страхувам като 

богат скъперник да остана накрая без никакво богатство. - Искайте, за да ви се даде. Какво можеш 

да поискаш от Мен, което да не ти дам? - Искам от вас само да направите себе си достойни за 

Моите блага и да Ме молите правилно. 

31 Всеки е предопределен да получи това, което трябва да дойде при него по време на 

житейския му път. Докато някои я приемат и използват в подходящия момент, други я пропиляват, 

а трети дори не знаят как да се подготвят да я получат. 

Но когато се върнали в духовния свят, те осъзнали всичко, което им било предназначено и което не 

знаели нито как да получат, нито как да заслужат. 

32 Моят глас говори на всички, няма въплътен или безплътен дух, към когото да не съм 

отправял словото си, било то като Отец, като Учител или като Съдия. Но човекът не знае как да се 

подготви, за да разбере божествения език, макар че Аз ви говорих по всякакъв начин и на всички 

езици. Кога ще се свържеш с Моята Божественост от дух на дух, за да чуеш гласа Ми в духа си, тъй 

като си предопределен да го направиш? Пригответе се поне вие, които чувате гласа Ми, за да 

можете стъпка по стъпка, чрез развитието на духа, да постигнете тази благодат. Не вярвате ли, че е 

най-естественото и очевидно нещо, че вашият дух може да бъде в общение със своя Създател и да 

чува гласа Му, където и да се намира? 

33 Дълги периоди от време са минавали през хората, без те да разберат целта, за която са били 

създадени. 
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34 Деца мои, не е необходимо да прониквате в науката на света, за да разпознаете крайната цел 

на вашето съществуване. Не само учените могат да Ме разпознаят и да познаят себе си. Колко 

често простият човек, който няма образование на земята, има по-дълбоко разбиране за истината. 

35 Това е причината, поради която ви говоря на ясен и прост език, разбираем за всеки ум и дух, 

поради която исках да се изявя чрез един необразован и дори замислен ум. Ако, въпреки че говоря 

ясно и просто на хората, не Ме разбират, как биха Ме разбрали, ако им говоря в по-висша форма? - 

Не ви говоря за мистериозни учения. Колкото по-високо и по-съвършено е духовното, толкова по-

ясно, по-естествено и по-просто то се показва на вашия дух. 

36 Проучвайте духовно Моите откровения, но не създавайте от тях сложни богословски 

доктрини. Тъй като Учителят е прост, нека и учениците да бъдат прости. Следвайте Ме със 

смирение и кротост и Аз ще ви направя собственици на Обетованата земя. Защото онзи, който 

живее в непокорство, не е собственик на нищо. Бъдете толкова по-смирени към другите, колкото 

повече притежавате. 

37 Ушите ви, които не са чували ласкателства, сега няма да бъдат подмамени от високомерие. 

Нека очите ви, които никога не са се вслушвали в чудесата на Моето творение, не бъдат заслепени 

от суета. Не търсете друг венец освен този от плодовете на делата ви на любов към братята. 

38 Не чакайте по-благоприятно време, за да започнете работа. Защото, ако не се възползвате от 

това кратко време сега, утре отново ще копнеете за него. 

39 Казвам ви всичко това, за да можете да свидетелствате пред човечеството. Не се 

страхувайте, че няма да ви повярват, защото природните сили ще потвърдят думите ви. Земята ще 

се разтресе, водите ще излязат от бреговете си, огънят ще се разрази, ветровете ще се развихрят над 

света, моретата ще се разпенят, а мор ще опустоши цели земи. Необузданият ход на човечеството 

ще бъде спрян от болката. Тогава, щом човечеството се пречисти от материализма си, Моето Слово 

ще достигне до сърцата и никой няма да остане без него. 

40 Подобно на цвете, твоето сърце се е отворило, за да Ми поднесе аромата на твоето 

възвеличаване и благодарност. Защото знаеш, че именно Моята милост премахна тръните по пътя 

ти и изсуши сълзите ти. 

41 Аз ви научих, че начинът да си спестите страданията е да се приближите към изпълнението 

на Моя закон. Казах ви, че за да направите това, трябва да се отвърнете от многото измислени 

религиозни обичаи, които не са от полза за вас. 

42 Надеждата за тяхното спасение се събуди в сърцата на онези, които Ме чуха през това 

време. Искам да изпитате радостта, че сте преодолели всички препятствия в края на пътя. 

43 Носете словото Ми в устата си. Не е необходимо да използвате същия език, на който ви 

говоря аз. Говорете за Мен и Моето дело на същия език, на който говорите на братята си, и само 

когато се опитвате да повторите Моите изречения, правете това във формата, в която Аз съм ви 

говорил. Но бъдете подготвени, защото ще има случаи, когато Аз ще говоря чрез устата ви и тогава 

вашият прост и земен език ще изчезне, за да се разкрие Моето божествено Слово по израз и 

смисъл. 

44 Скоро ще дойдат множествата, чийто дух е губил време и не се е възползвал от 

възможностите, които Отец им е предложил, за да се развиват нагоре. Когато чуят гласа Ми, първо 

ще спрат, после ще се разкайват, а после ще вземат инструментите, за да обработват нивите Ми и 

да наваксат изгубеното време. 

45 Днес те подминават страдащия, без да забелязват болката на своя брат. Но след като бъдат 

докоснати в сърцето от същността на Моето Слово, те ще обърнат поглед към нуждаещия се от 

утеха и ще му донесат балсама, с който ги изцелих. Тогава те ще се запитат: Защо не съм виждал 

болка у никого преди, нито у вдовиците, нито у сираците, нито у гладните за правда, нито у 

нуждаещите се? Защото бях глух, сляп и безчувствен. 

46 Който е обичал ближния си на земята - колко спокойно и щастливо преминава животът му и 

колко леко е мъчението му. Но този, който не е посял любов по пътя си, никога не е имал миг на 

истински покой и си отива с болка от тялото, в което е живял. 

47 Това е времето на греха, когато ще ви покажа силата Си, като изградя светилище на 

любовта в сърцето на човека. Човек няма да има нужда да строи храмове или дворци на Моята 
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Божественост, защото Моето духовно учение няма такива претенции. В настоящето време 

истинският храм на Бога, в който Той обитава, ще бъде разпознат от хората. 

48 Заради тези поучения, които ви давам днес, ще бъдете погрешно оценявани от вашите 

братя. Но не се страхувайте, защото в смисъла им има разум и истина, които скоро ще бъдат 

осъзнати, когато посещенията надвиснат заплашително над човечеството. 

49 Всички ще разберат, че Моята любов е дала на всеки от вас място на Моята трапеза, за да 

могат всички, които гладуват и жадуват за правда, да пият на нея виното на живота и да ядат хляба 

на Духаһттр://.... 

Земята ви е държала в плен дълго време и много от вас са паднали в блатото и мръсотията, 

създадени от греха на хората. От това ви освобождава Моята милост, докато не се чуе гласът Ми, 

който ви кани на пътя на светлината. Ако Моето Слово винаги е звучало в безплодната пустиня на 

сърцето ти, спрете сега за миг, за да го чуете. Защото в него можете да намерите кристално чистата 

и прясна вода, която утолява жаждата ви за истина. 

50 Укрепвайте се в Моето учение. Не бъдете повече крехката лодка, с която вълните на 

страстите или слабостите ви играят своята игра. Използвайте духовната и моралната сила, която се 

съдържа в Моето Слово, и наистина ви казвам, че бурите на живота вече няма да ви разтърсват. 

51 Вижте как вместо наказание ви очакваше радостната изненада на Моето Слово, което 

прощаваше вашите несъвършенства, както и тези на Моята Любов, когато ви настаних на Моята 

трапеза, за да ви зарадвам с божествена храна. 

52 Онези, които днес са получили прошка чрез Мен, утре ще простят на онези, които са ги 

наранили, а онези, които са получили ласката на Моето Слово, след като дълго време са пили 

чашата на горчивината, по-късно ще дадат утеха на сърцата по пътя си. 

53 Човекът е изтръгнал много тайни от природата и благодарение на своята наука е променил 

човешкия живот. Светлината на познанието свети в ума и всеки ден човечеството напредва по пътя 

на научния прогрес към цел, която все още не може да предвиди. Но в сърцето на вашата 

цивилизация не откривам любов. 

54 От време на време Аз идвам при хората, за да им донеса Моя закон, да им напомня Моето 

учение, да им повторя Моите думи. Защото вашата наука без любов не може да бъде добра, вашият 

прогрес не може да бъде истински и траен, ако не се освободи от егоизма, за да направи място за 

активна любов към ближния. 

55 Хиляди години минават между едно и следващо идване на Моята Божественост и когато се 

разкривам, това е, за да ви говоря за една и съща доктрина на любовта. В него е обобщен целият 

Ми закон и цялото Ми учение, когато ви казвам: "Обичайте се един друг". 

56 В деня, в който хората позволят на науката и прогреса си да бъдат вдъхновени от 

божествената светлина на любовта, те ще превърнат този свят в рай, за какъвто не са и мечтали, 

пълен с живот, светлина и здраве. Защото на днешната егоистична наука Аз няма да разкрия 

всички чудеса, които съм приготвил за човечеството. 

57 В този момент ви казвам, че злото няма да надделее, защото в Моето дело несъвършеното 

не може да устои. Вашият дух е създаден, за да достигне най-висока степен на съвършенство чрез 

своето развитие. 

58 Моите ученици ще се появят по цялата земя и по пътя им мъглата, която скриваше истината, 

ще се разсее. В сърцата им ще бъдат издълбани Моите поучителни думи, както в друго време 

Моите заповеди бяха издълбани на камък. 

59 Хора, ето я светлината, хранете се с нея! Но първо унищожете дрехата на материализма, 

която ви е обгърнала и която никога повече няма да покрие душата ви. 

60 Не цялото човечество ще се пречисти чрез одухотворяване. Силите на природата също ще 

осъдят новите Содом и Гомор, за да подготвят земята за новите поколения. 

61 Потопът, който очистил земята от човешките нечистотии, и огънят, който паднал върху 

Содом, днес са ви известни като легенди. Въпреки това през това време ще изпитате и как 

човечеството ще бъде разтърсено, когато земята се разтресе под силата на въздуха, водата и огъня. 

Но Аз ви изпращам нов ковчег, който е Моят закон, за да се спаси всеки, който влезе в него. 
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62 Не всички, които казват "Отче, Отче" в часа на посещението, ще Ме обичат, а онези, които 

винаги практикуват Моята любов към ближния. Те ще бъдат спасени. 

63 Възлюбени ученици, всички вие, които Ме следвате, направете така, че стъпките ви да 

блестят духовно в сенките на нощта, за да маркират пътека от светлина, която да води изгубените. 

64 Преди да сте си помислили да дойдете и да Ме слушате, Аз вече съм бил в сърцата ви и съм 

се свързал с духа ви, защото той е този, когото търся. Моята воля е в този момент хората да се 

съвземат, да изоставят безразличието си и да се отвърнат от порочния и неморален свят, който са 

създали. Искам да бъдете ученици на Светия Дух. 

65 Погрижете се да има хармония между душата и телесната обвивка, за да можете с лекота да 

изпълнявате Моите указания. Укротявайте тялото с любов, използвайте строгост, когато е 

необходимо. Внимавайте обаче фанатизмът да не ви заслепи, за да не действате жестоко спрямо 

него. Формирайте същността си в единна воля. 

66 Не е време да спрете или да заспите. Осъзнайте, че нещо, което ви държи будни, е по-силно 

от вас, независимо дали е духовно смущение или физическо заболяване. Само в будно състояние 

можеш да възприемаш Моите вдъхновения, защото този, който "спи", прави духа си 

невъзприемчив и не може да види светлината, нито да разбере живота, защото очите му ще бъдат 

затворени за истината. 

67 Има много хора, които само чакат дума, за да дойдат при Мен. Ето защо ви подготвям и ви 

изпращам в провинциите, за да споделяте Благата вест. Ето защо поставям жадните на пътя ви, за 

да им предложите тази вода, която в действителност утолява жаждата. 

68 Научих ви да не се държите като богатия скъперник, който крие съкровището си от очите на 

другите, знаейки, че този дар, който притежавате днес, не е само за вас, а за всички, които се 

нуждаят от него. Моята воля е Словото Ми да прозвучи в целия свят, първо чрез Гласоносителя, а 

след това чрез Моите Пратеници. 

69 Няколкото години, които остават, за да ти дам Моето Слово, ще ги видиш да минават, 

сякаш са миг. Възстановете себе си и пазете Словото Ми, за да можете след Моето заминаване да 

го разгласявате в пълната му чистота. 

70 Не чакайте до 1950 г., за да се разтревожите, защото не сте подготвени. Дотогава не се 

опитвайте да наваксате изгубеното време. Тръгнете сега, използвайте и изследвайте Моите учения, 

тогава няма да се заблудите. Упорствайте в активната благотворителност, не гледайте на мътилката 

в окото на брата си и не се отвръщайте от "прокажените", защото Аз ги водя по вашия път, за да ги 

изцелите. 

71 Дойдох да ви спася, да ви призова всички. Ще ви събера около Моето Слово. 

72 Искам да стигнете до края на пътя с послушание и смирение. Пътят е осеян с изпитания, но 

всяко от тях е стъпка напред към върха на планината или още едно стъпало по небесната стълба 

към съвършенството. Вървете с очи, вперени в безкрайността. 

73 Благославям онези, които са се пожертвали за ближния си, онези, които са отхвърлили 

удоволствията на света, за да утешат страдащите. Искам вашите примери да останат записани в 

книгата на вечността, за да могат хората да се издигнат и да Ме последват. 

74 Давам на човечеството светлината, защото науката им няма да ги спаси и те са в разгневено 

море. Но Аз ще спася корабокрушенците, за да ги направя рибари, и ще им дам лодка, за да донесат 

надежда и спасение на изгубените. 

75 Това ще бъдат учениците от Третата епоха, новите рибари на хора, които ще имат за водач 

Моите наставления и за пример и стимул живота и делата на Моите апостоли от Втората епоха. 

76 Гледайте и се молете, ученици; когато правите това в духовно единение, ще усещате Моя 

мир. Ако ви преследват клюки и обидни оценки, запушете ушите си, защото тези ужилвания не са 

смъртоносни. Ако следвате Моите божествени учения, по пътя си ще получавате доказателства за 

благодарност и уважение, които ще ви оживяват и окуражават. 

77 Колкото повече работите, толкова по-кратки ще ви се струват времето и пътят. Когато 

светът ви причинява болка и осъзнаете, че в него няма кой да ви утеши, представете оплакването си 

пред Мен и Аз ще ви утеша. 
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Всички вие носите Моята светлина в духа си, онази божествена искра, която никога не угасва. 

Но докато тази светлина осветява сърцето на някои, за други, които са били непокорни на тази 

светлина, тя е забулена в мрак. - Приемам всички и ви приветствам на тази трапеза на любовта. 

Когато приемате това вино и ядете този хляб, помнете думите на Моето поучение. 

78 Насладете се на този празник, защото не винаги ще му се наслаждавате. Задоволете 

завинаги глада и жаждата си, защото много скоро ще трябва да изминете дълги разстояния и ще се 

нуждаете от смелост и сила на тялото и духа. 

79 Като крадец влязох в сърцето ви в този момент, изненадвайки някои и събуждайки други, 

казвайки ви: Ето, тук е вашият Учител, послушайте Го и пречистете живота си, за да можете да 

свидетелствате за Моето идване с делата си. Ако това не стане, Моето слово и Моята проповед ще 

бъдат осмивани и отричани от човешкия орган на разбиране. Направи така, че делата ти да 

предизвикат покаяние у грешниците, а устните им, които са познавали само хули, да произнасят 

името Ми с любов. 

80 Поставям думата си на устните ти, за да спасиш изгубения. 

81 Макар че хората са превърнали земята в свят на мръсотия и беззаконие, благодарение на 

вашите усилия и заслуги тя ще се превърне в свят на мир и одухотворяване и във всеки момент ще 

имате Моята помощ в тази работа. 

82 Горко на човечеството, ако милосърдието и активната любов към ближния не избухнат най-

накрая в сърцата му! Горко на човечеството, ако най-накрая не постигне пълно познание за своите 

зли дела! Собствената им ръка отприщва върху тях яростта на природните сили и се опитва да 

излее върху народите чашата на болката и горчивината. Дори когато пожънат резултата от работата 

си, някои ще кажат: "Това е Божието наказание". 

83 Дадох ви само доказателства за любов. Изпратих те на земята, която е като плодородна, 

любяща и нежна майка. Дадох ви огъня на живота, въздуха, който е диханието на Твореца, и 

водата, която е плодородие и освежаване. Но ти използва всичко, за да сееш разруха и смърт. 

Всичко е осквернено и ще става все по-осквернено. Реките ти ще бъдат от кръв, огънят ти ще бъде 

от унищожение, въздухът ще се раздуе от дъх на смърт и цялата земя ще се тресе от сътресения. В 

Часа на справедливостта мнозина ще Ми кажат: "Господи, прости, имах тъмна превръзка пред 

очите си." 

84 Ще им простя и ще им кажа, че в този момент никой не е невежа по дух. 

85 Като собственик на всичко, което е създадено, ще поискам от вас отчет за всичко, което се е 

случило на земята. Тогава ще научиш как нищо не убягва от Моето проникновено вглеждане и 

нищо не е заличено от Книгата на истинския живот. 

86 Позволете на Учителя да влезе в сърцето ви, поканете Ме да вляза в дома ви, позволете Ми 

да живея с вас. 

Следващите думи се отнасят за всички народи на земята: 

Смилете се над братята си и над себе си и премахнете заплахата, която е надвиснала над 

човечеството. С малко добра воля ще успеете да постигнете мир дори в най-трудните 

моменти! 

87 От дълго време чукам на вратата ви. Разпознайте моето чукане по нежния му характер; не се 

оставяйте на духовен сън, така че - когато най-накрая отворите - това да не е ръката на 

Смъртта чука на вратата. Времената, обявени от Христос, от Неговия апостол Йоан и от пророците, 

настъпиха. В очите на хората тези времена са настъпили отдавна. Но Аз ви казвам, че от гледна 

точка на вечността е изминал само един миг. Спомнете си, че ви беше казано, че онези, които 

останат верни на Моя закон на любовта до края, ще бъдат спасени. 

Гледайте, молете се и упорствайте в доброто, за да не загинете в това море, развълнувано от 

страсти, отчаяние и смърт. В часа на съда Моят божествен закон е с всички, Моята любов е с вас 

вечно. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 58  
1 Този Мой Син, чрез чийто орган на разбиране ви предавам това послание, не претендира да 

бъде приеман за Исус. Той е един от многото носители на глас, които съм подготвил през това 

време, за да може Моето Божествено Слово да достигне до вас. 

2 Оборудвайте се така, че този глас да достигне до сърцето ви и да се издигнете към 

истинския живот. 

3 Истина ви казвам: Моето слово е хлябът на духа. Затова всеки, който яде от него, никога 

повече няма да огладнее. 

4 Бъдете като деца пред Мен и Аз ще ви кажа, както във Втората епоха: "Оставете децата да 

дойдат при Мен, защото тяхно е небесното царство." 

5 Моето царство е за онези, които са чисти по сърце. И така, сега, когато знаете, не 

възпирайте никого от Моето присъствие: нито възрастния, който идва пред Учителя като грешник - 

защото той идва да се очисти чрез Моето Слово, - нито детето. Защото, дори да смятате, че 

разбирането му за учението на Моето дело е слабо, той притежава дух, който често е по-развит от 

вашия. 

6 В този момент, когато се проявявам чрез човешкия интелектуален орган, ви обяснявам 

предишните Си учения. В този момент Моят Дух почива върху всяка плът и върху всеки дух, така 

че Моето Божествено присъствие да бъде усетено от всички и да можете да видите пътя, който 

води към вечността. 

7 Ако човечеството е тълкувало погрешно Моите учения в минали времена, днес вие също 

можете да изпаднете в тази грешка. Това е причината, поради която, въпреки че идвам в духа, за 

кратко време правя учението Си физически чуваемо, за да го направя разбираемо за вас, тъй като 

не сте знаели как да се подготвите, като гледате и се молите. 

8 Осъзнайте, че целта на Моето духовно учение е усъвършенстването на вашия дух, за да 

придобие той мира и щастието, които всеки дух получава чрез познаването на Моята истина. 

9 Преди да ти дам кръста, Аз те укрепих и изсуших сълзите ти. Блажен е онзи, който е плакал 

на гърдите Ми, защото ще почувства, че болката му отминава. Блажен е онзи, който, след като се 

подчини на Моя закон, изпитва наслада в духа си, защото това ще бъде плодът на неговите заслуги. 

10 Ако искате да Ме следвате, винаги идвайте при Мен с чисто сърце. Не се нуждаете от 

скъпоценни камъни или скъпи дрехи. Искам само чистота в душата и в тялото ти, за да Ме носиш в 

себе си. 

11 Словото Ми е ясно, но понякога не искате да го разберете. Във Втората епоха Аз говорех 

много с притчи и алегории, защото хората от онази епоха Ме разбираха само по този начин. Но все 

пак в някои случаи те използваха претекста, че не Ме разбират, и това е така, защото хората искат 

да докоснат Божественото с ръцете си и се отдръпват от материалните отречения и 

одухотворяването, които са средствата, чрез които могат да видят светлината на Божественото. 

12 Имайте духовност, бъдете чисти по сърце, тогава никога няма да се натъжавате на 

Господния банкет и ще разбирате и чувствате всичко, което Той ви говори. Няма да се чувствате 

недостойни и няма да имате желание да си тръгнете. Затова този, който става от Моята трапеза, ще 

го прави само за да проповядва истината на Моите наставления с живота и делата си. 

13 Ученици, Аз съм в сърцето ви. Затова Исус умря за вас, за да живее в сърцето ви завинаги. 

Душата ти ще се развие, като слуша Моето Слово. Ето, чрез делата на Моите ученици Аз ще бъда 

познат в това време. 

14 Болката е пречистила телесната ви обвивка и душата ви, така че с мисъл, чрез молитва, 

можете да се пренесете дори на далечни места, за да изпълните трудната си задача - да сключите 

мир и да донесете светлина на братята си. 

15 Когато тялото ви изостави ежедневната си борба и си почине в леглото, душата използва 

това време, за да се освободи и да се заеме с подходящите за нея задачи: с делата на Господа. Но 

ако сърцето ви, вместо да си почине от грижите и различните проблеми или да се издигне в 

молитва, се отдаде на горчивина, духът ще бъде постоянно зает да преодолява слабостите на тялото 

си, като по този начин пренебрегва други задачи. По този начин, поради липса на вяра и духовност, 
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губиш добродетелите си, вместо да си спомниш, че - който изоставя задълженията си към другите, 

за да се грижи само за себе си - е егоист спрямо ближния си и затова няма милост към душата си. 

16 Прилагайте на практика Моите учения, за да станете силни и да имате спокойствие в духа 

си и доброта на устата си, когато при вас дойдат онези, които ви отхвърлят и клеветят. 

17 Ако сте активни в тази подготовка, ще видите, че чрез вашата молитва скръбта, която те 

биха могли да скрият, ще излезе от тези сърца като доказателство, че са били с Моите ученици. 

18 Ако пък се опитате да защитите Моето учение, като отвръщате на удара с удар и на злобата 

със злоба, ще видите как хората ще ви победят и ще намерят причини да докажат, че не можете да 

бъдете Мои ученици поради липсата на любов и милост към ближния. 

19 Не позволявай светилището, което съм изградил в сърцето ти, да бъде разрушено от 

недостойни мисли. Живейте будно, молете се, за да не ви повалят бурите. 

20 Когато чуете пророците на това време, които наричате ясновидци, да ви говорят в своите 

видения за опасности и да предсказват посещения, издигнете мислите си към Мен и Ме помолете 

за сила, за да издържите, или за светлина, за да избегнете тази скала, и измолете Моята милост за 

всички ваши братя. 

21 Време е да се молим. Нека домовете, които са спокойни, се молят за разрушените домове. 

Вдовиците, които са намерили себеотдаване и утеха, трябва да застанат в размисъл до онези, които, 

онемели от болка, живеят без смисъл и цел. 

22 Майките, които се радват, когато се видят заобиколени от децата си - изпратете своята утеха 

на онези, които са ги загубили във войната. Не е важно очите ви да виждат успех. Нека твоята вяра 

да ти е достатъчна и да искаш да споделиш болката на твоите братя и сестри, за да мога да дам Моя 

мир, Моята утеха и ласка, хляб и прошка на тези, за които се молиш. 

23 Дадох ви дарове, за да можете чрез заслугите си да стигнете до обетованата земя. 

24 Винаги ще ви помагам да се екипирате, за да бъдете силни и да се издигнете като добри 

войници на тази кауза, когато настъпи объркване и народите се изправят срещу народите и 

държавите срещу държавите. 

25 Днес ви казвам: Добре дошъл е земният поклонник, който от известно време следва 

божествената светлина! - О, мимолетни обитатели на този свят, които сте тук днес и не знаете къде 

ще отиде духът ви утре! Истина ви казвам: не смърт ви очаква, а вечен живот, защото не съм 

осигурил смърт за душата. Но искам в момента на Моето призоваване да бъдете като верните 

девици от Моята притча, които очакват пристигането на непорочния съпруг с горяща лампа, така 

че в момента, в който чуете гласа Ми, който ви призовава, да оставите чашата на горчивината, 

която сте изпили в този свят, и в този час никой да не може да ви отнеме това, което почти сте 

постигнали с толкова много болка. 

26 Тук уморените от плач очи на тялото ви ще се затворят, а очите на духа ви ще се отворят за 

истинския живот, когато прекрачите прага на вечността, където вашият Отец ви очаква с наградата, 

която ви е обещал. 

27 Колко много мъртви за живота на благодатта са възкръснали през това време, когато са чули 

това слово! Колко много слаби са се изправили, изпълнени със сила! Колко много уплашени и 

отчаяни хора са се изпълнили със смелост и са намерили мир! 

28 Множествата, които обявих в първите дни на тази прокламация, са тези; "мъртвите" и 

нуждаещите се, за които казах, че ще дойдат, сте вие. 

29 В самотата и горчивината си вие сте чакали ден след ден момента, който ще ви донесе 

добрата новина за Моето идване. Привлечени от слуха за Моето присъствие и Моите чудеса, вие 

дойдохте под сянката на дървото, където ви очаквах, и тук ставате ученици на Божествения 

Учител. 

30 Аз ще бъда с вас още известно време, за да можете да отпечатате Моите учения в духа си и 

да не изпадате в профанация или прелюбодейство. Искам сърцето ти да потвърждава думите, на 

които Учителят те учи, чрез дела на любов, когато устните ти започнат да говорят за Моето учение. 

31 Внимавайте да не нараните сърцето на братята си и да не угасите светлината на вярата им, 

защото тук, сред тези множества, са моите нови ученици. Не ги отклонявайте от този път. Не 

мислете, че сте единствените, които ще използвам в този момент. Вие ще бъдете наричани "първи", 
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а те - "последни". Дори онези, които са уморени от скитане и страдания, ще дойдат и ще Ми кажат: 

"Отче, идвам при Теб изтощен. Иска ми се да те бях срещнал много по-рано в житейския си път. 

Бих си спестил много от моите страдания и грешки." Но Аз ви казвам, че нито един лист от 

дървото не се движи без Моята воля и тези, които ми говорят по този начин, трябва да знаят, че 

дори сред Моите работници има такива, които ми казват в сърцето си: "Колко щастлив бих бил, ако 

все още бях свободен да се наслаждавам на всичко, което светът ми предлага." Това е онзи, който 

не знаеше как да се възползва от изпитанията, които животът му дава, и не успя да разбере смисъла 

на Моите наставления. Затова той е слаб и в своята слабост сам се въвежда в изкушение. 

32 Кой би могъл да скрие от Мен всяко свое намерение или всяка своя мисъл - от Мен, който 

живея в сърцето на всеки човек? Затова не се учудвайте, когато ви казвам, че измежду вас ще 

излязат такива, които ще ви преследват и ще се опитват да унищожат това, което съм създал. Някои 

от тези, които днес се наричат ученици и работници на Господа, утре ще се опълчат срещу Моето 

учение и ще се бият с онези, които са нарекли свои братя. Ето защо винаги ви казвам: Гледайте и се 

молете, за да не изпаднете в изкушение. 

33 Нека всеки се задоволи с дарбата и мисията, които са му поверени, и да не излиза по 

улиците и в провинциите, ако не му се посочи подходящият момент и не бъде инструктиран за 

задачата си. Казвам ви това, защото някои преподават, без да са се подготвили, а има и такива, 

които се правят на лидери, без да разполагат с необходимото оборудване. Но на другите, които 

смятат, че не могат да изпълнят задачите, които им възлагам, казвам: Защо смятате, че е 

невъзможно да изпълните това, което ви е поверил Онзи, който знае на какво е способно всяко от 

децата Му? Как смятате, че трябва да се осъществи Моето проявление в този момент, например не 

чрез органа на човешкия интелект? 

34 Някои се усъмниха в Моето провъзгласяване в тази форма и сметнаха носителя на гласа за 

самозванец. Но Аз използвах и онези, които се съмняваха, призовах ги и ги подготвих да изпълнят 

мисията, в която се съмняваха, и да им дам доказателства за Моята истинност. 

Много от тях бяха сред най-добрите Ми гласоподаватели заради вярата и радостта, с които 

работеха след това. Когато разбраха, че от устните им излизат божествени думи, те обърнаха очи 

към Мен, за да благословят името Ми. 

35 Оттогава те изпълняват Моята воля, а не своята, защото осъзнават, че всеки, който 

изпълнява собствената си воля на земята, го прави, за да прослави себе си, и така се отдалечава от 

Мен. 

36 Учителят ви казва: Днес Моето Слово е това, което ви води, поправя и наставлява; след 

1950 г. само вашата съвест ще ви води. Предавайте учението Ми в пълната му чистота, показвайте 

делото Ми в пълна яснота. 

37 Не съм ви призовал да загинете в тази битка, напротив, искам да спечелите победата като 

добри войници. Но тази победа ще бъде победа на мира, който си посял, на здравето, което си 

върнал на болните, на светлината, която си запалил в тъмнината. 

38 Работници, вие, които идвате да Ми покажете работата си, Аз ви приемам. Идваш от 

нивите, които съм ти поверил, и Ме питаш: "Божествен Учителю, угодна ли е пред Теб работата 

ми, борбата ми?" Но Учителят ви отговаря: Делата ви още не са съвършени, вие още не сте Мои 

ученици. Виждам ви като малки деца, които много обичам, и приемам изпълнението на задачата, 

която Ми представяте. Вашият дух се изправя и прави първите крачки, прави тялото послушно и се 

вслушва в новите Ми учения в настоящата епоха на откровение. 

39 В Първата епоха вие познавахте името на Йехова и преживявахте Моите проявления в 

лоното на израелския народ, към който принадлежахте, и Аз ви казах: "Ето, това е пътят"; а пътят, 

за който ви говорих, беше Законът. По-късно Моето Слово, станало плът в лицето на Исус, ви 

говори и вие бяхте просветени от Моите притчи и Моите заповеди и с тях ви казах: Всеки, който 

изпълнява, като обича и прощава на ближния си, е в пътя на Моя закон. - И в днешния 

време, вие отново сте на същия път към еволюцията си и с вас е същият Божествен дух, който ви 

учи и направлява стъпките ви. Аз дойдох като сияйна светлина и всеки, който се подготви, ще 

може да Ме види. 
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40 Понастоящем човечеството не е тръгнало да изпълнява Моите заповеди, но Аз го очаквам. 

Във всички времена съм хранил душите, но вие не сте Ми предложили плодове, достойни за Мен. 

Постановил съм съвършени закони за всички същества, но душата на човека, която е шедьовърът 

на Създателя, не се е усъвършенствала. Въпреки че непрекъснато я вдъхновявах и съветвах, тя не 

слушаше своя Бог и не Му се подчиняваше. 

41 Ти не използваш добре способностите, които съм ти дал, и носиш само болка пред Мен. Ако 

имате болка в себе си, това е, защото сте нарушили Закона. Въпреки че сте надарени със сила, вие 

сте слаби. 

42 Искам да знаете, че сте най-привилегированото същество сред всички създания на този свят, 

което е надарено с душа и дух. Дадох ви свободна воля, така че по собствена воля да поемете по 

правилния път, който води към Мен. Не ви предлагам цветен път, а път на молитва, покаяние и 

борба, и по този път ще ви води вашата съвест. 

43 Наближава времето, когато ще дойдете при Мен като духовни същества. Вие се намирате в 

Третото време, на шестия етап от еволюцията, близо до прага на съвършения живот, който ви 

очаква. Искаш ли да дойдеш при Мен и да се насладиш на мира, който ти обещах още от първия 

път? Вие всички Ми казвате: "Да, Учителю, защото чашата, която пием, е горчива и работата ни е 

тежка. С всеки изминал ден работата ви става все по-трудна и се сблъсквате с неразбирането на 

колегите си. Но Моето слово, което е балсам, успокоява болката ви. Изворът на благодатта, който 

си оставил да пресъхне, днес блика отново, за да ти даде сили. 

44 Помислете, че наближава 1950 г., а народът не е обединен. Дванадесетте хиляди духове от 

всяко племе все още не са оборудвани. Но когато дойде онази година и вие не Ми покажете 

числото, което поисках от вас, кой ще може да отбележи избраните след това? Ще ги маркирате ли 

и ще посочите ли съдбата им? - Не, хора, само аз пиша с неизтриваеми букви задачата, която 

принадлежи на всеки дух. 

45 Какво желание има в Мен да разкривам Моето дело в други народи! - Наближава времето, 

когато това проявление трябва да приключи и тези устни повече няма да говорят в тази форма. 

46 Аз съм този, който говори в това време, който възпитава и подготвя душите. Защото на 

земята няма господари на духа. 

47 И както тези тълпи, които в миналото бяха малки, днес се умножиха, така и Аз ще събера 

учениците Си в други народи. 

48 Когато разпознаеш Моята постоянна борба, Ми казваш: "Учителю, колко велико е Твоето 

дело, колко изобилно е Твоето слово и колко любов и сила влагаш в него! Сърцата се променят и 

болните оздравяват, защото усещат Твоето присъствие." - Слушайте Ме докрай, за да се поучите от 

Мен. 

49 Аз се изявих духовно във всички народи, както е писано. Пророците казват: "Във време на 

война и скръб Светият Дух ще дойде, за да се изяви на хората". Човечеството Ме търси, копнее за 

Моето Слово, но страхът и объркването им са толкова големи, че не успяват да Ме намерят, 

въпреки че съм толкова близо до тях. В някои градове църквите са разрушени, книгите са хвърлени 

в огъня, вярата е подложена на борба, светите закони са отречени, а в някои народи Моето име е 

изтрито от сърцата на жителите им. И все пак ви съобщих, че Небесното царство ще намери място 

в сърцата на хората. Кой би могъл да разруши вътрешния храм, ако знаеш как да го изградиш в 

душата си? Колко голяма е битката, която ви очаква, хора! 

50 Скоро светът ще разбере, че народът на Израел, въплътен в различни народи, се е завърнал 

на земята и Аз ще го използвам. Хората ще научат, че не сте кръвни потомци, а духовни потомци 

на този народ, и както в миналите времена, вие сте свидетели на Моето идване и Моите 

откровения. 

51 Ти, който Ме представляваш, ще донесеш посланието Ми на човечеството. Аз ви изпратих 

да просвещавате земята, да проповядвате доброто и да свидетелствате за истината. Ще поставите 

духа над душата и над тялото и ще го научите, че той е вашият водач. Тогава целият материализъм 

ще падне, а душата ще се издигне отново и ще стане Мой ученик. 

52 В този момент забравяш своите страдания, за да помислиш за тези на другите, защото 

знаеш, че в други страни болката е напълнила чашата на техните жители и тази болка достига до 
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Мен, защото - какво страдание може да изпитва детето, което да не достига и до Отеца? Но тази 

болка пречиства и просветлява човека, кара го да усети предупредителния сигнал на 

справедливостта и ще го накара да се върне в "пътя". Само болката ще го накара да се замисли и да 

си върне здравето и спокойствието, които е изгубил. 

53 Моето присъствие и Моята любов са с всички Мои деца в този час на изпитание. 

54 Сред призованите в този момент са и онези, които поискаха от Отец още едно време на 

свобода, което Аз също им дадох. Но когато дойде време да дадат отчет, Аз ги попитах: "Какво 

направихте със свободата, за която Ме помолихте? 

Отговорете ми само: "Изпълнихме волята си, а плодът, който пожънахме, е много горчив." 

55 Те се върнаха при Мен уморени, озлобени и отвратени от плодовете, за които толкова 

копнееха - плодове, които са отровни и смъртоносни. 

56 Господ ги чакаше. Той знаеше, че трябва да се върнат, и когато се върнаха, ги попитах дали 

искат да продължат по пътя на земните удоволствия, или да носят кръста на любовта на Учителя и 

да Го следват, и те ми казаха със сърцето си, че ще Ме следват докрай. 

57 На всички вас казвам: Молете се, за да имате власт над тялото си. 

58 Докато голяма част от човечеството страда в момента, защото законът на насилието все още 

властва сред хората и защото цари несправедливост, Аз слизам и се явявам духовно сред вас, за да 

ви подхранвам, така че да се обновите, да разберете Моите Божествени наставления и след това да 

вършите съвършени дела сред хората. За тази цел Аз засадих Моите дървета, които са големите и 

малките общности в различните градове, провинции и села - дървета, които дават сянка на пътника, 

който идва по дълги пътища и през обширни пустини, и които дават плодовете на живота на 

гладните. Обичайте тези дървета, грижете се за тях със симпатия и усърдие. Не ги блъскайте като 

вихрушка, защото виждате някои лишени от листа, а други състарени, защото клоните им ще 

станат нови дървета. Не забравяйте деня, в който получихте първата сянка и изядохте първия плод. 

59 Аз ви гледах като малки деца. Когато започнете да правите първите си стъпки като 

работници, първо ви поверявам малки ниви, за да се научите да сеете. Тези първи полета са сърцата 

на вашите близки, са вашите приятели и вашите врагове. За всеки конкретен случай ви давам 

вдъхновения. 

60 Тогава, когато бурята се стовари върху нивите ви, хората ще ви намерят укрепени духом, а 

когато дойде време за жътва и прибиране на реколтата, вие ще пренесете с радост в сърцата си 

прибраното зърно в житницата на Отца - същото това зърно, което ще бъде вашата храна в бъдеще 

за вечността. 

61 От дълго време Учителят ви призовава да сеете на Неговата нива, но някои са глухи и 

пренебрегват първия призив. Но Отец продължава да ги чака, защото знае, че при втория призив те 

ще се втурнат с покаяние и ще Го помолят за прошка. 

62 За да повярват и да Ме последват, някои Ме помолиха за доказателство за здраве и 

вътрешен мир, които не намираха на земята, и когато станаха здрави и видяха, че в домовете и 

живота им цари мир, Ми казаха: "Това си Ти, Отче!" 

63 Блажен е онзи, който разпознава делата, които изповядвам, във всеки един момент по пътя 

си, защото той носи радост на своя Отец. Горко на този, който се съмнява или не вярва, защото се 

чувства изоставен, изгубен и слаб. 

64 Слушайте, ученици: През Втората епоха Исус излиза един ден с лодка, придружен от 

учениците си. Морето беше спокойно и хората се наслаждаваха на думите на Учителя. След това 

Исус заспива, но когато морето започва да се пени и бурята заплашва, Исус продължава да спи. За 

няколко мига лодката се превърна в играчка на вълните и страхът обзе тези сърца до такава степен, 

че те събудиха Учителя със страшен глас, казвайки му: "Господи, спаси ни, загиваме!" След това 

Исус, като ги погледна с любов, протегна ръка към вълните, които веднага се успокоиха, и като се 

обърна към учениците Си, смъмри съмнението им с думите: "Маловерни!" 

65 Понякога виждам и теб слаб във вярата. Често е достатъчно хлябът на трапезата ви да е 

оскъден или вратите за работа да се затворят за кратко, и вече ви обзема съмнение и забравяте, че 

пътувате в лодката с Исус, който ви казва: "О, човеци с малка вяра!" 
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66 Когато ви обсипвам с дарове на благодат, вие вярвате в Мен; но когато ви изпитвам, вие се 

съмнявате. 

67 Не си мислете, че мога да ви изпратя болка, защото тя не е създадена от Мен. Това е семе, 

родено от сърцето на човека, което използвам, за да може плодовете му да го събудят и просветлят. 

Защото Аз съм Този, Който предизвиква светлина от тази тъмнина. 

68 Колко много са онези, които в болката от изпитанията си Ме наричат несъвършен и 

несправедлив Бог, без да осъзнават, че страданието, което ще пожънат, сами са посяли и че само 

чрез него ще станат чисти и ще се освободят от бремето на дълга. 

69 Кога човечеството ще премахне болката? Кога ще приключат техните войни и грехове? 

Моят глас, като камбана, казва на душите в това време: Събудете се! Стани! Вслушвайте се в 

съвестта си, за да вървите по пътя на закона с отдаденост и кротост. Обещано ви е време на мир и 

благодат, в което болката и сълзите ще изчезнат. 

Но първо ще трябва да се борите и да упорствате в доброто. 

70 Щом всички хора се заемат да осъществят този идеал, Вавилонското объркване, което 

продължава в наши дни, ще изчезне и вместо това всички народи ще се прегърнат като братя. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 59  
1 Добре дошли в Учителя, всички вие! - Кои от вас са учениците? Кои от вас са учениците? 

Вие не знаете. Има много хора, които смятат, че вече са майстори, но виждам, че не са разбрали 

дори първия урок. Други пък се чувстват неспособни да поучават и затварят устата си, въпреки че 

вече биха могли да започнат да поучават с думите и делата си. 

2 Винаги съм се ограничавал, за да бъда усетен и разбран от хората. Ако в онази Втора епоха, 

при Моето Откровение, бях дошъл като Христос - като Бог, а не като човек, хората с право щяха да 

Ме упрекнат и да кажат: "Господи, не можем да Те вземем за пример, защото Ти си Бог, а ние сме 

хора." 

3 Сега ви донесох нови учения. Вратата към Моята скрита мъдрост се отвори за човечеството 

още веднъж и Аз искам това да бъде повод за радост за Моя народ. 

4 Сред хората има такива, които Ми казват в сърцата си: "Ако толкова ни обичаш - защо 

толкова страдаме? Защо си ни изпратил на земята да страдаме?" - Прощавам ти хулите, защото те 

произтичат от твоето невежество, и ти казвам, че именно твоите прегрешения и падения 

постепенно са те лишили от (добри) дарби и качества и че поради тази причина, макар и богат по 

дух, си останал без никаква добродетел. Затова сега трябва да придобиете заслуги, за да напреднете 

по пътя на развитието си. Това е причината, поради която ви отварям най-съкровената стая на 

сърцето Си, без да правя разлика между хората, за да може всеки да получи от тази благодат онова, 

което чувства, че липсва на душата му - мир, светлина или сила. Но не забравяйте, че това е 

горнилото на болката, в което духът укрепва и се придобиват заслуги за постигане на по-голямо 

възвишение. Говоря ви от върха на планината и според вътрешната височина на всеки от вас ще се 

издигнете и ще се приближите до Мен. След като Ме чуете, ще слезете отново в земната долина, 

където все още живеете, но не и в бездните, които човекът е създал чрез греховете си. 

5 "Долината", за която ви говоря, е хармонията с духовното, която все още не сте постигнали. 

- На всеки дух е поверено тяло, за да се проявява в материалния свят. В това тяло, което е шедьовър 

на Моята мъдрост, има мозък, в който се проявява интелигентност, и сърце, от което се излъчват 

добродетели и благородни чувства. 

6 Мнозина намерих в бездната на погибелта и при тях слязох, за да ги спася. Любовта Ми към 

падналите ги накара да се вслушат в любящия Ми глас, който им каза: "Къде сте, деца Мои?" 

7 "Ето, тук е Моята светлина, следвайте Ме!" 

8 В Първото време вярата ви беше помрачена, децата Ми вече не разбираха езика на 

собствената си съвест и се наложи Отец да дойде при тях, за да им каже: "Вземете този камък, в 

който е изсечен Моят закон. Не забравяйте, че това ви показва пътя, който води към върха на 

планината, където ви очаквам. И те се заклеха пред този камък, в който беше издълбан Моят закон, 

да тръгнат и да вървят към целта на своята съдба. - Но времената минаваха, а по пътя възникваха 

изпитания и страдания, които с времето ставаха все по-големи. Тогава те издигнаха лицата си и 

гласовете си към Отца и казаха: "Не Те разбираме. Дълго време се борихме и се лутахме, без да 

видим края на нашето лутане, и не постигнахме мира, който Ти обеща на нашите сърца." 

9 Хората отново изпаднаха в непослушание, но Отец ги потърси отново и се приближи още 

повече до тях, за да им говори като Отец и като Приятел. Но онези не Го познаха и Му казаха: "Ти 

не можеш да бъдеш наш Бог, защото Той винаги е бил нависоко." 

10 Причината е, че Той дойде при тях като съвършена истина, докато хората търсеха истина по 

свой вкус, и затова, изпълнени с негодувание, доведоха божествения Човек до екзекуция. Този 

Човек, който беше пълен със сила и мъдрост, не даде на хората това, което те искаха в своето 

неразбиране. Той беше чист и само чисти и съвършени дела можеха да произлязат от Него. Но дори 

и от смъртта Той възкръсна, като по този начин показа, че Авторът на всички сътворени неща не 

може да умре. И когато Господ отново влезе в Своето царство, на планината на съвършенството, 

хората признаха, че Този, Който е бил с тях, е Самият Бог, защото Неговите дела и чудеса 

надхвърляха човешките възможности. Те си спомниха, че Той беше казал, че е Пътят, и тъй като 

копнееха да стигнат до височината на планината, където живееше Господ, те излязоха от бездната 
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(на погибелта) на равнището на живота, където видяха светлината, която им помогна да продължат 

пътуването. Но пътят беше пълен с тръни. 

Тогава те си спомниха, че техният Отец е над всяка любов и че Той им е дал да разберат, че ще 

се върне при тях, когато болката им е много голяма, и така започнаха да питат своя Господ от 

дъното на сърцето си: "Отче, защо не идваш? Ти си любов и прошка - защо ни наказваш?" И те 

предвиждаха времето, когато техният Господ ще слезе от планината за трети път. 

Когато дойде при тях, Той ги попита: "Какво искате от Мен?" И те Му отговориха: "Отче, избави 

ни!" Тогава Господ ги попита: "Ще излезете ли от бездната? Преминете през земните низини и се 

изкачете на планината, водени единствено от Моя глас, който е единственото нещо, което трябва 

да слушате в този момент." 

Някои се съмняваха, защото не виждаха своя Отец в човешко присъствие. Но други все още 

вярват, че гласът, който чуват, идва от техния Господ. Те се изправиха с вяра, за да продължат пътя 

си, водени от божественото вдъхновение, което беше светлината на техния път. 

11 Ученици, вие сте тези. Но наистина ви казвам, че не съм изпратил никого да живее в 

бездната. Изпратих ви да живеете в земната долина на благодатта, за да можете оттам да се 

издигнете в обителта на вашия Отец. Хората са тези, които са отворили бездни пред краката си, в 

които те се гмуркат. Сега ви питам: Вярвате ли, че с това слово, което ви предадох с 

посредничеството на човешкия ум, можете да влезете в Царството небесно? Убедени ли сте, че ще 

намерите спасение, ако вярвате и практикувате това, което чувате? 

12 Блажен е онзи, който вярва в това Слово и в тази проява, защото той ще достигне върха на 

планината. А на онзи, който не вярва, казвам, че това ще бъде третият път, в който ще се отрече от 

Мен или няма да Ме познае. Защото онзи, който веднъж е повярвал в Мен, трябва винаги да Ме 

познава, защото "вкусът" и същността на Моето Слово никога не се променят. 

13 Онези, които се съмняват, ще оставя на мястото, където са днес, за да могат да се пробудят 

чрез себе си. Ако не позволявах на хората да познават последствията от действията си - щяха ли да 

знаят кога са постъпили добре или зле? Съвестта им говори за всичките им дела, за да се покаят за 

лошите си дела и да изпълнят Моя закон с делата си на любов, който им казва: "Обичайте се един 

друг!" 

14 Веднъж Христос казал на хората, които Го преценили погрешно: "Ще трябва да почакате, 

докато дойда отново!" Ето защо днес, когато отново съм с вас, ви призовавам да се отдалечите от 

бездната и да следвате Моите стъпки. 

15 Какво ще направи Отец с онези, които се съмняват в Неговото присъствие през цялото 

време? Той ще ги подложи на големи изпитания и ще докосне най-чувствителните струни на 

сърцата им, за да се събудят в тях вяра, любов и желание да Му служат. Истина ви казвам: във 

всяка тъмнина ще има светлина и ще настъпи мир там, където дълго време е имало само въздишки 

на болка. 

16 Във всяко сърце Аз откривам различна представа за Моята Божественост. Мога да ви кажа, 

че във вярванията на всеки от вас откривам различен Бог. Това се дължи на различното ниво на 

развитие на всеки от тях. 

17 Още един път ви показвам "планината". Тъй като тя е невидима за тялото ти, аз я показвам 

на очите на твоята вяра. На планината Синай ви дадох светлината през Първата епоха, а на 

планината Тавор се преобразих през Втората епоха, за да ви дам знаци за Моята Божественост. 

18 Искам да ви видя като онези, които вярват в Моето трето пришествие. Казах ви, че който 

иска да Ме последва, трябва да приеме кръста си и да Ме последва до височината на планината. Но 

вие вече знаете, че пътят на Исус е път на смирение, на жертва и е белязан с кръв до Голгота. 

Знаеш, че бях преследван от клевети, отмъстителност, подигравки, неверие и завист. Но Аз ви 

казвам още веднъж: който иска да Ме последва, да вземе кръста си и да тръгне по Моята пътека. 

19 Защо се страхувате? Не искам от вас нищо невъзможно, а само да се молите искрено, да 

практикувате активна благотворителност и да се откажете от това, което е излишно. Има ли нещо 

невъзможно в това? - Ако от самото начало сред хората беше преобладавала духовността, Аз 

нямаше да приема телесна форма в този свят и хората щяха да достигнат до царството, обещано на 

духа, с помощта на своето вдъхновение, съвест и дар на откровение. 
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20 След 1950 г. Моят Дух вече няма да се проявява по значим начин сред хората. От 

височината на планината, в която живея, ще те гледам как се изкачваш стъпка по стъпка, докато 

стигнеш до Мен. 

21 Вие сте скитници, дошли да търсят спасение, с надеждата да намерят истината. Носите 

тежък кръст на раменете си и търсите помощник, който да ви помогне да го носите. Но ако сте 

останали тук, значи сте намерили това, което сте търсили. 

22 Кой - който наистина е възприел това слово с духовна наслада - би могъл да напусне своя 

Учител? Кой би могъл да се заблуди от невежество? Кой би могъл да Ми каже, че не е научил нищо 

от Мен? 

23 Всеки, който не е получил това божествено наставление с истинска любов и интерес, за да 

го изучава, не мога да го нарека Мой ученик, а само Мое дете. 

24 Не съм хранила никого отделно, нито съм го оставяла навън. Всички съм поставил на 

трапезата Си и на нея съм раздал хляба и виното по равно. 

25 Искам всички вие да станете работници на Моята нива, но работници, които са подготвени 

и напълно посветени на задачата си; които знаят как да обработват Моето семе и не позволяват на 

гризача да нахлуе в нивата им, за да изяде плода. 

26 Ученици, изучавайте този урок, за да питате съвестта си дали сте твърди в пътя, дали 

разбирате наставленията, дали вече можете да се наречете работници на Моето лозе. 

27 Моята милост се разкри пред вас. 

Никого не съм питал за делата му, преди да започне да работи в Моя път, и наистина ви казвам: 

сред онези, които Ме следват, е и онзи, който е изцапал ръката си с кръвта на брат си. Никой на 

земята не би могъл да превърне този злосторник в благодетел, освен Мен. Именно Моята прошка и 

Моето слово на любов го изкупиха и събудиха благородните чувства, които дремеха в сърцето му. 

28 Ако съм призовал някои, които са били в затворите, да седнат на Моята трапеза и да създам 

ново ученичество с тях, нека никой не осъжда това действие. Защото наистина не съм дошъл да 

лекувам здравите или да спасявам праведните. Дойдох да потърся онези, които имат нужда от Мен 

- в това се проявява Моята милост. Дойдох да превърна шлаката в полезен елемент - в това се 

проявява Моята сила. 

29 Само чисти можете да дойдете при Мен и само когато пречистите сърцето си, можете да Ме 

приемете. Или не заслужавам това предложение от ваша страна? Виждам, че когато ви предстои да 

приемете в дома си човек, когото смятате за важен, вие почиствате и подреждате всичко, за да се 

почувствате достойни за нея. 

30 Не смятате ли, че е редно всеки ден, когато изгрее светлината на зората, да отделяте време, 

за да се подготвите и пречистите вътрешно, за да Ме носите в сърцето си? 

31 Говоря ви по прост начин, защото вие сте с прост ум. Ако бяхте богати на земята, нямаше да 

Ме слушате. Аз не търся празнични одежди или дворци сред хората. Попитайте ясновидците за 

духовното великолепие, което заобикаля вашия Учител, и ще разберете, че нищо на света не може 

да се сравни с него. 

32 Вслушайте се в гласа на тези пророци, които често ще ви напътстват чрез своите 

откровения. Доверете се на думите им, знаейки, че в този момент използвам най-малкото - онова, 

което смятате за твърде несъвършено, за да получи благодатта на Учителя. 

33 Намирам сърцето ти изпълнено с мир, защото Аз съм с теб. 

34 Дойдох да ви говоря и да ви давам наставленията Си. През това време Аз не станах човек на 

земята и не потърсих сянката на палма, за да говоря на хората оттам, и кракът Ми не докосна 

земния прах. 

35 Аз ви уча на съвършена любов към вашия Създател. Не съм ли достоен, че Ме обичаш 

толкова? 

36 Следите, които ви оставих във Втората епоха, послужиха за превръщането в братя на онези, 

които живееха като врагове, и за духовното издигане на онези, които вече знаеха как да живеят 

като братя. Днес, тъй като не Ме виждате с физическите си очи, Моята воля е да Ме видите с 

погледа на вярата. Но сред вас има много хора, които вярват само в това, което докосват с ръце, и 

се съмняват във всичко, което е отвъд зрението и разбирането. Те са тези, които Ми казват: "Отче, 
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защо не правиш чудеса, както в минали времена, за да повярваме в Теб?" - Истина ви казвам, че 

времето е минало и ако твърдите, че вярвате в Мен и Ме признавате - защо искате чудеса? 

Вярвайте заради вярата! 

37 Обединете словото Ми от онова време с това от днешния ден. Сравнете същността му и ще 

откриете, че е една и съща. Спомнете си, че ви казах: "Дървото ще се познае по плодовете му." 

Позволете на Словото Ми да проникне в сърцето ви, докато стигне до Духа, който ще ви каже от 

Кого идва това Слово. 

38 Ако не позволите на Духа да провери вкуса на този плод, как ще се осмелите да отречете, че 

Отец е този, който ви говори? 

39 Защо някои, въпреки че не разбират Моето дело, не могат да се отделят от Мен? Защото 

техният дух се е убедил в Моето присъствие. Защо другите, които все още се съмняват, нито 

веднъж не се отказват да Ме слушат? Защото, въпреки че носят съмнение в сърцата си, духът ги 

възпира, защото разпознава истината. Ако тези сърца упорстват, тъмните им съмнения ще 

изчезнат. 

40 Вие, които се чувствате сити от Моето слово, не се отдалечавайте в пустинята (на света) и 

не трупайте само за себе си храната, която ви дадох. Призовах ви да утолите глада си и след това да 

направите същото за вашите братя, гладните. 

41 Сега, когато душата ви получава светлина чрез това Слово - нека бъде, тя иска да Ме 

познае, иска да знае кой е Този, който я просветлява, иска да знае пътя, който я води към целта на 

нейната съдба. 

42 Блажени са онези, които разкъсват веригите на робството, които ги свързват със света, за да 

бъдат с Мен. Блажени са онези, които побеждават слабостите към ненужните неща и човешките 

страсти, за да запазят чистотата на ума и сърцето си, защото Моето слово ще падне като семе в 

плодородна земя. 

43 Не мислете, че сте достигнали съвършенство, защото сте Ме чули в този момент. Трябва да 

полагате големи усилия по пътя и да прилагате Моите учения, за да постигнете това съвършенство 

чрез делата си на любов. 

44 Тук, на земята, духът ви няма да достигне най-голямото си извисяване, затова ви казвам: Не 

мислете, че този живот е единственият, и не гледайте на тялото си като на вечно. Наистина, казвам 

ви, това тяло, което толкова обичате, е само вашият кръст. 

45 Възприемайте Моето слово, осъзнайте, че в неговата простота се крие Моята същност, 

която е живот, изцеление и мир. Мъжете могат да ви говорят с красноречиви думи. Но да ви дадат 

същността на живота, която се съдържа в Моето просто Слово - това те никога няма да могат да 

направят. 

46 Днес чувам хората да говорят за закон, справедливост, мир, равенство и братство. Но 

наистина ви казвам: където няма любов, няма да има нито истина, нито справедливост, а още по-

малко мир. 

47 Когато ви говоря за любов, имам предвид божествената връзка, която обединява всички 

същества. Нямам предвид любовта, както я разбират хората. Там, където има егоизъм и низки 

страсти, няма истинска любов. Обичам както онзи, който Ме отрича и наранява, така и онзи, който 

Ме признава и Ме почита с делата си. 

48 Ако някои са щастливи, защото знаят, че са обичани от Мен, а други са безразлични към 

тях, бащинската Ми мантия продължава да покрива всички, защото любовта е неизменна. 

49 Никой не може да Ми попречи да ви обичам, както не може да попречи на слънцето да ви 

изпраща светлината си. Но не забравяйте, че Аз също съм Съдия и че никой не може да 

предотврати или избегне Моя съд, както никой човек не може да спре природните сили, когато те 

се развихрят. 

50 Ходете в Моя закон и ще разберете, че Моето правосъдие е неумолимо. Изпълнявайте 

Моите напътствия и ще почувствате мир дори в бурите на живота. 

51 Човечеството е разделено, защото не се ръководи от един закон. Всяка държава има свои 

закони. Всеки народ следва различно учение, а когато влезете в домовете, (виждате, че) всички 

бащи също водят децата си по различен начин. 
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52 Аз разкрих на човека дара на науката, който е светлина. Но човекът е създал с нея мрак и е 

причинил болка и разрушение. 

53 Хората си мислят, че са на върха на човешкия прогрес. За това ги питам: Имате ли мир на 

земята? Има ли братство между хората, морал и добродетели в домовете? Уважавате ли живота на 

ближните си? Проявявате ли внимание към слабите? - Истина ви казвам, че ако тези добродетели 

бяха налице у вас, щяхте да притежавате най-висшите ценности на човешкия живот. 

54 Сред хората цари объркване, защото сте издигнали на пиедестал онези, които са ви довели 

до гибел. Затова не се питай защо съм дошъл при хората и не съди, че се изявявам чрез грешници и 

невежи, защото не всичко, което смяташ за несъвършено, е такова. 

55 Човекът е най-съвършеното нещо, което съществува в света. В него има подобие на 

Твореца. Той има в себе си триединството, което откривате във вашия Бог: Дух, душа и тяло - три 

потенции, които, обединени, образуват съвършено същество. 

56 Тялото би могло да съществува без дух, единствено чрез одушевен телесен живот, но тогава 

то не би било човешко същество. То би притежавало душа, но не би имало гласа на съвестта на 

духа, поради което не би могло да се ръководи, нито пък би било върховно същество, познаващо 

закона чрез духа, различаващо доброто от злото и приемащо всяко божествено откровение. 

57 Това е светлината на Третата епоха. Но изпитайте онзи, който казва, че не Бог ви говори, а 

този човек тук. Истина ви казвам: докато божественият Ми лъч не озари ума му, няма да можете да 

изтръгнете от него думи с духовна стойност и истина, дори да го заплашите със смърт. 

58 Няма нищо странно във факта, че както духът използва тялото си, за да говори и да се 

изявява, така той се отделя от него за кратък период от време, за да позволи на Бащата на всички 

духове да се изяви вместо него: Бог. 

59 Идвам при вас, защото не знаете как да дойдете при Мен, и ви уча, че най-приятната 

молитва, която достига до Отца, е тази, която се издига от вашия дух в тишина. Именно тази 

молитва привлича Моя лъч, чрез който Ме чувате. Не песните и думите са тези, които радват 

Моята Божественост. 

60 Повече от добродетелните Аз търся сред вас нуждаещите се, невежите, грешниците, за да ви 

разкрия Своята милост и да ви превърна в Мои ученици. 

61 През това време трябва да изчистя душата и тялото ти от всички петна, за да можеш да 

постигнеш истинско извисяване. 

62 Чувам както онзи, който знае как да се издигне в чиста форма, за да Ме призове, така и 

онзи, който в невежеството си Ме търси чрез най-несъвършения култ. Покривам всички с мантията 

на любовта Си. 

63 Вие, които Ме слушате в този момент, не трябва да вярвате, че сте на върха на 

одухотворяването, защото все още ви липсва много, за да достигнете тази степен на развитие. Нито 

пък вярвам, че сте малки деца или начинаещи в Моя закон, защото макар да правите първите си 

стъпки в тази Трета епоха, вие също сте били ученици на Господа в минали времена. 

Когато духът ти Ме чу тогава, той се разтрепери, а после, изучавайки Моето Слово, постепенно 

разбра почитта, която Отец очаква от Своите деца. 

64 Ако, въпреки че Ме следвате, не сте свободни от изпитания по този път, това е просто 

защото все още не сте достигнали жилището на Отца, където Той ви очаква, за да ви накара да 

почувствате истински мир и съвършено щастие. 

65 Сега ви казвам: Не се уморявайте, не отстъпвайте от тръните и препятствията. Молете се и 

ще Ме почувствате близо и ще откриете, че Аз съм добър спътник във вашето пътуване. 

66 Не се отчайвайте и не бъдете като материалистите, които виждат само това, което им 

предлага материалният живот. 

67 Всеки, който се е заблудил, трябва да проследи стъпките си и да се върне в началната точка, 

за да намери спокойствие. 

68 Необходимо е да разберете какво съм ви призовал да правите през Третата епоха, да знаете 

каква е вашата отговорност и каква е вашата задача. Защото вие ще бъдете отговорни не само за 

себе си, но и за броя на поверените ви хора. 
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69 Защо се страхувате? Дали "да се обичаме един друг" означава жертва? Не виждате ли как 

плачат братята ви в народите? 

70 Войната се е разпростряла над много народи на земята и това ще доведе до глад, мор и 

смърт. 

71 Не оставяйте вратата отворена за войната, защото тя ще влезе като крадец и ще ви изненада. 

Гледайте и се молете! 

72 Плевелите ще бъдат изтръгнати от корените на човешките сърца, а доброто семе ще бъде 

запазено, за да създаде с него ново човечество. 

73 Много мъже и жени, поради толкова много болка и разрушения, започват да копнеят за Моя 

закон, Моето слово и Моя мир. Но те не знаят накъде да насочат стъпките си, за да Ме намерят. 

Няма ли да ви достави радост да дойдете при тях в тези моменти и да им кажете: "Това е пътят, там 

е Божественият Учител." 

74 Осъзнайте как загърбвате всяка страница от учението, което ви давам, без да разбирате 

целта, която то има. 

75 Аз съм Книгата, Словото и Светлината. Можеш ли да се отречеш от Мен, като скриеш 

истината? 

76 Благославям те, защото си приготвил сърцето си като светилище. Полетата, които са вашите 

сърца, са отворили най-съкровената си същност, за да приемат росата на Моята благодат, която ще 

накара семето на Моето Слово да покълне. 

77 На Моята трапеза никой не е бил обслужван по-добре от друг, никой не е бил 

облагодетелстван или унижаван. Това са хора, които Ме обичат по различен начин: едни с плам, с 

постоянство и с вяра, други със студенина, с отхвърляне и с непостоянство. Ако всички хора, които 

търсят мир, го намерят в Мен, те ще разберат, че Словото на Христос и Неговите обещания имат 

вечен живот и че който Ме намери в това време, никога повече няма да се отдели от Мен, защото 

духът, въплътен в това време, е достигнал високо развитие, което е опит и светлина. 

78 Оставям ви като факли сред човечеството. Чрез делата ви вярата ще се разпали в много 

сърца. Следете действията, думите и дори мислите си! 

79 Никога не позволявайте на лявата си ръка да знае какво прави дясната, тогава семето на 

любовта ви ще бъде изобилно и плодоносно. 

80 Какво сте направили с учението на Учителя? Все още не виждам подновяването ви. Но не 

чакайте Моята справедливост да засегне вашия свят, за да ви накара да работите за мир. 

81 Тъй като предварително усещате, че ви е простено, не трябва да злоупотребявате с тази 

прошка. 

82 Двата минали периода (Първото и Второто време) са преминали, без вашият дух да изпълни 

предназначението си във вярност. Днес пред нея се открива нова възможност, така че благодарение 

на заслугите си тя да залее земята с мир, а мизерията и болката да избягат от нея. Това е поводът, в 

който можете да внушите своя пример на сърцата на братята си, за да се откъснат от порока, от 

злото и чрез обновяване да възвърнат здравето на душата и тялото си. 

83 Истина ви казвам, че ако се приближите до изпълнението на задачата си в този момент, без 

да бдите* и да се молите, ще видите повърхността на земята покрита с трупове. 
* Този библейски израз има значение не само на духовна бдителност, но преди всичко на застъпничество 

за другите, за света и на чувство за отговорност за него. 

84 Разберете, хора, че никога не сте били изпращани на Земята, за да бъдете безразлични към 

това, което се случва в човечеството. 

85 Наблюдавайте и се молете, не очаквайте тази година да ви донесе утеха. Това е време на 

борба, възстановяване и размисъл. 

86 Не се лишавайте от Моите дарове, защото тогава ще бъдете като парии на земята. 

87 Молете се за мира на народите. Говорих чрез съвестта си на хората, на тези, които 

управляват тези народи, и видях, че сърцето им е непокорно, че не прогонват от него омразата и 

амбицията си. 
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88 Бдете над вярата си, над усърдието си да свидетелствате за Моята истина и не се тревожете 

за изпитанията, които ви причиняват вашите братя, защото Ме обичате. Защото Моето дело, Моето 

учение и Моят закон са неразрушими, непокварени. Казвам ви това, защото ще бъдете преследвани 

за това, че сте Мои ученици. Злата воля и лъжата ще ви преследват. Но затова не бива да се криеш 

в катакомбите, за да се молиш и да се опитваш да Ми служиш. Тези времена отминаха. 

89 Освободих духа ви и никой няма да може да го спре в развитието му. 

90 Моите подробни инструкции в тази Трета епоха ще издигнат всички вас на по-високо ниво 

на развитие, от което ще съзрете своя Единствен Бог. Тогава в душата ви ще настъпи мир и този 

мир ще бъде подобен на блаженството, което ще изпитате, когато след като завладеете Обетованата 

земя и се нахраните с вечната храна, ще изпитате блаженството да обичате и да бъдете обичани от 

Небесния си Отец. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 60  
1 Елате на Моята трапеза, за да ядете хляба на Моите наставления. 

2 Сега ще чуете "Словото", о, хора! 

3 Виждам желанието ви да Ме следвате. За теб нямаше значение, че сърцето ти е наранено от 

любимите ти хора; то е разкъсано. Но дрехата на твоя дух виждам непокътната, защото човешката 

злоба не може да стигне дотам. 

4 Блажени са онези, които са подигравани и ранявани заради Моето дело, но въпреки това 

поемат кръста си с кротост и любов, защото те ще преживеят чудеса на преобразяване в своите 

братя. 

5 Не всички, които ме слушат, имат вяра. Сред тях откривам новите фарисеи, които се крият и 

напразно се опитват да намерят измама в истината. 

6 Дойдох да ви науча да издигате душата си, за да откриете същността на това Слово, което е 

над всяко човешко несъвършенство. 

7 Аз ще разпространявам духовната същност, която се излъчва от това слово, което ви давам, 

сред всички народи на земята, защото то е семето на обединението. Това учение ще накара 

човечеството да се замисли и да разбере много (духовни) възгледи. 

8 Разкъсаните връзки ще бъдат обединени, а различията между расите ще изчезнат 

благодарение на одухотворяването. Защото ще има само едно поклонение на единствения истински 

Бог. 

9 По този начин ще започнете да създавате едно семейство на земята и Аз ще ви оставя голям, 

безкраен факел, който ще осветява духовния път на всички Мои деца. 

10 Моята прободена страна все още изпуска поток от вода, който е спасение и изцелителен 

балсам за вас. 

11 Аз проправям пътя на чужденците да дойдат в тази страна и да чуят Моето Слово чрез това 

провъзгласяване. 

12 Ако във Втората епоха ви казах: "Който познава Сина, познава Отца", днес ви казвам, че ви 

говоря като Светия Дух: Аз съм Христос и Аз съм Отец, защото Словото, което говореше в 

Христос, беше Божието Слово, което е същото, което получавате днес. 

13 Беше необходимо да ви говоря чрез символи, алегории и притчи, за да се научите да 

разбирате ученията за одухотворяване, които ви донесох в този момент. 

14 Но е дошъл часът, в който ще премахнете всеки външен акт на поклонение от поклонението 

си на Бога и ще Ме търсите с дух. 

15 Разберете, че аз не идвам в материалния дом, в който влизат вашите тела. Идвам в дома, 

който мислите ви подготвят за Мен. 

16 Радвайте се на Моето Слово днес. Когато настъпи 1950 година, Моят Дух няма да ви 

напусне, защото е във вас и във всички сътворени неща. Но вече няма да Ме чувате в тази форма. 

Когато дойдох духовно, за да се изявя на човечеството, след това вие ще се издигнете духовно до 

Мен. 

17 Със страх се изправяте пред Учителя, за да Ме попитате: "Господи, ще бъде ли нашето семе 

угодно пред Теб?" - На това ви отговарям: Ако сте говорили с любов, ако сте проявявали милост 

към болните, ако сте прощавали престъпления, вие сте били угодни на вашия Отец. 

18 Посейте добро семе, за да пожънете добър плод. Ако сееш любов и жънеш разочарование в 

света, не губи вяра и остави делото си на Мен, защото Аз съм този, на когото служиш и от когото 

ще получиш награда. 

19 Научих ви да сеете в света, за да жънете на небето. 

20 Не търсете наградата си на земята и не забравяйте, че Моето царство не е от този свят. 

21 През това време силите на природата се отприщват, за да пречистят Моите избраници и да 

ги подготвят да проповядват Моето Слово. 

22 Моето вдъхновение просветлява онези, които са Ме потърсили, които са предопределени да 

бъдат Мои ученици. Гласът на Илия е като камбанен звън, който събужда духовете и възвестява 

Моето присъствие. 
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23 Делото, което ви предлагам, е ковчег, в който ще се спасят онези, които влязат в него, 

защото по времето, когато ще получите последното от тези послания, стихиите ще се развихрят и 

ще връхлетят хората. И ти ще бъдеш подложен на изпитание и тогава ще разбера каква е вярата и 

доверието ти в Мен. Ще бъдете изпитани и много от вашите братя, които са ви осъждали зле от 

незнание, ще се присъединят към вас, когато опознаят Моето учение. През това време не само 

хората ще получат Моите наставления, но и духовете, които живеят в духовната долина, ще бъдат 

издигнати на по-високо ниво. 

24 Възлюбени ученици, бдете над делото Ми с ревност, следвайте указанията Ми и заедно с 

тях ще свидетелствате за Мен. Мария, твоята любяща Майка, също слиза при теб и те изпълва с 

благодат, като те учи на съвършена любов и превръща сърцето ти в извор на милосърдие, за да 

можеш да вършиш велики дела на любов сред братята си и да познаваш истината. Тя е Моя 

сътрудничка и освен Моето слово като Учител и Съдия, има и нейно слово като Майка и 

Застъпник. Обичайте я, хора, и призовавайте името ѝ. Истина ви казвам, че Мария бди над вас и 

стои до вас не само в тези дни на изпитание, но и завинаги. 

25 Аз държа Моите хора отговорни за тези прояви на любов, които им предавам. Всеки, който 

се е учил от Мен, се подготвя и учи "последните" на Моята истина. 

26 Мнозина, които гладуват и жадуват за Моето Божествено Слово, ще дойдат при вас и ще 

задоволят желанието си за знание с Моите наставления. Аз ще ви гледам от отвъдното и всяко 

добро дело, което вършите в полза на братята си, ще бъде благословено и плодовете му ще се 

умножат. От друга страна, всяко нарушаване на Моя закон или изкривяването му ще бъде съдено и 

наказано от Моята съвършена справедливост. 

27 Вярвайте и действайте без фанатизъм. Издигнете се и се поставете на ниво, от което можете 

да поучавате всички свои братя без оглед на вероизповедания или доктрини. Не се колебайте да 

направите добро на нуждаещ се само защото той практикува изостанало или несъвършено 

поклонение на Бога. По-скоро нека безкористната ви работа да спечели сърцето му. Не се 

затваряйте в групи и по този начин не ограничавайте полето си на действие. Бъдете светлина за 

всеки дух и балсам във всяка скръб. 

28 Вие сте като пътник, който се отбива в сянката на някое дърво, за да си почине, и после 

продължава пътя си. Когато те мъчи жажда - тук, в Моето наставление, има извор с кристално 

чиста вода. Когато силите ви са изчерпани - почивайте. Ако тъгата обзема сърцето ви, изчакайте и 

ще чуете песента на славей, която ще ви накара да забравите превратностите на живота. Но когато 

огладнеете, откъснете узрелия плод от дървото и яжте. 

29 Ето Учителят ви говори с прости притчи, за да разберете Моето учение. 

30 Не искам да се спирате по пътя, нито да мълчите утре, когато хората ви питат за това, което 

сте чули от Мен. Не е Моята воля да Ме упреквате в отчаяние след 1950 г., защото съм се 

отдалечил от вас. 

31 Разберете с каква нежност и постоянство съм дошъл да ви дам Моето Слово и да ви науча 

да предавате Моите Божествени думи сричка по сричка. 

32 Ученици, Аз не изисквам от вас да постигате съвършенство в делата и думите си. Но аз 

изисквам от вас цялата чистота, услужливост и искреност, на които сте способни. 

33 Съхранявайте Моята природа в сърцето си, така че когато говорите, думите ви да бъдат 

пропити с нея и да развълнуват сърцето на вашите братя. Ако словото ви не притежава това 

качество, няма да ви повярват и ще ви оставят да проповядвате сами в пустинята, вятърът ще 

отнесе тези думи и вие няма да сте посяли нищо. Какъв стимул ще подкрепи този, който се труди 

по този начин, в ежедневната му работа? Той ще трябва да изпадне в униние. 

34 Още сега ви казвам, че трябва да се заредите със сила, със смелост за борбата. Защото не 

очаквайте, че във вашата безсилие и моменти на горчивина някой винаги ще ви утешава. 

35 Но ако знаете как да се подготвите още днес, никога няма да се почувствате изоставени и 

няма да усетите, че Аз не съм с вас, въпреки че вече не чувате Моето слово. Ако Ме търсиш и 

обичаш, ще усещаш присъствието Ми, където и да се намираш и в момента, в който имаш нужда от 

него. 
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36 Търсете Ме винаги и по най-добрия начин, който е възможен за вас, и тогава ще намерите в 

Мен Бащата, Учителя и Приятеля. 

37 Никога не съм отказвал Своята милост на този, който я поиска, дори да е дошъл "покрит с 

проказа". Никога не съм забранявал на никого да взема хляб от Моята трапеза. 

38 Така те подготвям, защото от твоите устни ще излезе Моето Слово и то ще бъде утеха, 

пророчество, балсам и защита в страданията на човечеството. 

39 Вижте следите от страдания, оставени от войната, но хората не искат да се събудят от 

духовната си инерция. Но скоро в света ще се случат събития, които ще разтърсят човечеството и 

ще го накарат да промени посоката си. 

40 Силите на природата ще призоват за справедливост и когато бъдат освободени, ще накарат 

части от земната повърхност да изчезнат и да се превърнат в морета, а моретата да изчезнат и на 

тяхно място да се появи суша. 

41 Вулканите ще изригнат, за да обявят времето на Страшния съд, и цялата природа ще се 

раздвижи и разтърси. Молете се да се държите като добри ученици, защото това ще бъде 

подходящото време за разпространяване на тринитарно-марианското духовно учение в сърцата. 

42 Изпълнени с радост, вие идвате днес при Мен, за да пеете "Осанна", защото сте чули гласа 

Ми и словото Ми през трите века и защото признавате, че Аз съм Единственият Бог, Който се е 

открил на човечеството през трите века. 

43 Вие не виждате никаква тайна в Моята Троица, защото в действителност такава няма. Аз 

съм един Бог, който се е разкрил в три периода от време. Хората са тези, които се объркват, когато 

се задълбочат в своите възгледи и науки. 

44 Книгата с инструкциите е отворена пред вас, но Учителят е този, който избира урока. 

Тогава ще почувствате, че се превръщате от послушници в ученици според любовта, вярата и 

волята, които проявявате, когато Ме слушате. 

45 Някои не Ме разбират, въпреки че Ме чуват и вярват в Моето присъствие. Други, 

осъзнавайки величието на Моето откровение, не се надигнаха, за да се обновят и да изпълнят 

задачата си. Други искат да разпространяват Моето учение сред хората, но се страхуват от 

човечеството и усещат, че устните им мълчат. А има и такива, които Ми казват: "Учителю, остави 

ме да се наслаждавам на удоволствията на света, а щом се уморя от тях, ще дойда при Теб." - О, 

вие, невежите, които говорите така на своя Господ, без да се замисляте, че не знаете последния ден 

на живота си! Но когато я видите да идва, ще се борите със смъртта, която е непобедима. Но 

душата ти ще се откъсне от плътта и тогава ще чуе гласа на съвестта си, която й казва, че е в Моето 

присъствие без добри дела, с празни ръце и че е пропуснала възможността да се приближи до своя 

Отец. 

46 Сега Аз избирам измежду хората онези, които ще Ме следват с вяра и твърдост, за да 

разпространят закона по целия свят по примера на своя Господ. Знаете, че не фаворизирам никого, 

но не всички сте готови да бъдете избрани. 

47 Още от първите времена на човечеството Аз използвам онези, които са се подготвили, 

онези, които са вникнали в Моето учение, за да предадат Моите послания и Моя закон на другите 

чрез тяхното посредничество. 

48 Когато говорих на Авраам, той чу словото Ми и с вяра видя своя Господ. Този глас каза на 

патриарха: "Виждам, че си праведен на земята, и сключвам завет с теб. Моята воля е да направя 

така, че от теб да излязат многобройни поколения, които да създадат народ, който да Ме познава и 

да Ме обича, и в него да бъдат благословени всички народи на земята." 

49 Дадох на Авраам син, когото той нарече Исаак и когото много обичаше, и за да изпитам 

вярата и послушанието му, поисках от него да го принесе в жертва. Авраам трепереше в плътта и в 

душата си, но осъзнаваше, че получава божествена заповед, и в молитвата си искаше само сила, за 

да изпълни това върховно поръчение, и се подготви за жертвоприношението на сина си. 

50 Това Ми беше достатъчно и когато ръката на Авраам се надигна да се засили, Аз задържах 

ръката му, върнах му живота на любимия Син и му дадох целувката Си на мира. Само един от 

Моите избраници можеше да издържи този изпит; затова го избрах, за да бъде записан примерът 

му за хората от неговото време и от по-късните времена. 
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51 След това Йехова ви изпрати Своето Слово, станало човек в лицето на Исус, Когото вие 

подложихте на изпитание и чийто живот поискахте от Мен, за да можете да повярвате. И Моята 

безкрайна любов, която е непонятна за вас, ви Го предаде като кротко агне, за да можете чрез 

приемането на Неговата кръв да възкръснете за вечен живот. Сега можете да измерите любовта Ми 

към вас, грешниците. 

52 Днес те търся отново. Но Аз не пиша Закона на камък, нито пък въплъщавам Словото Си в 

човешко същество. Светият Ми Дух идва да говори чрез ума на вдъхновения от Мен човек, за да ви 

подготви, така че след това да можете да влезете директно от дух в дух в общение с Моята 

Божественост. 

53 Духът на Илия е този, който отвори портите на тази Епоха, в която ви разкрих новите 

учения, съдържащи се в шестата страница на Книгата на седемте печата, Книгата на живота, чиято 

светлина ще озари и последното кътче на света. 

54 Вие принадлежите духовно към рода на Авраам, към народа, в който всички пророчества и 

обещания, които ви дадох чрез патриарсите, са се изпълнили през вековете. 

55 Сега ви поверявам нов завет, който е като ковчег, за да може човечеството да се спаси в 

него. 

56 Работете, сейте, но го правете в рамките на Моя закон. Когато ви казах: Моята воля е твоя и 

твоята воля е Моя, мога да ти повтарям това, но винаги само когато намеренията ти са позволени. 

Имайте предвид, че от вас не би трябвало да излезе нищо нечестно, тъй като сте излезли праведни 

и чисти от лоното на Бога. Дадох ви земята, пълна с благословии, за да я използват хората като 

временен дом. 

57 Ако Аз съм се открил на хората по всяко време, защо те изпитват нужда да правят Моя 

образ със собствените си ръце, за да Ми се покланят в него? 

58 Хора, вашето изкупление в този момент е да търсите в тинята скъпоценен камък с 

неоценима стойност. По какъв начин? Защото изгубихте наследството си от миналите времена на 

земята, която обитавате и която превърнахте в смрад. Вие дойдохте в Моето присъствие без него и 

Аз трябваше да ви изпратя да го потърсите, за да може, когато се върнете при Мен, да Ми го 

представите. Този скъпоценен камък е съвкупността от добродетели. Правете добро и колкото 

повече го практикувате, толкова по-силни ще бъдат лъчите светлина, които то дава. 

59 Не Ме обвинявайте, че идвам да ви уча във време на болка и скръб, защото не Аз съм създал 

болката. 

60 Бъдете Мои добри работници и Аз ще ви изпратя в провинциите да проповядвате това 

учение. Тогава не преподавайте нищо безполезно, нито смесвайте истинската вяра в духовното със 

суеверни идеи. Ако искаш да добавиш такива идеи към Моята работа, за теб ще бъде много по-

добре да замълчиш. 

61 Говорете за Моята истина и Аз ще ви възнаградя с вдъхновението Си, както възнаградих 

духовното пробуждане на този народ и на Моите гласоподаватели, като направих така, че Словото 

Ми да тече все по-изобилно. 

62 Почувствайте божественото Ми присъствие сред вас. Моята воля беше да изненадам народа 

Си на този ден. 

63 Днес ви питам: Какво сте направили с работата, която съм ви поверил? Какво направихте с 

Моите учения и как предадохте Моето послание на вашите братя? - Вие мълчите на Моите 

въпроси, хора, защото знаете, че точно тези въпроси вече са ви зададени от вашата съвест. 

64 Чувствате се като малки деца пред Учителя и плачете тихо. Прощавам ви и ви давам още 

един период от време, за да можете през него най-накрая да станете истински ученици. 

65 Знаете добре, че не ви липсват наставления, че ви дадох много стимули по пътя ви, за да 

продължите по него. Наистина, Аз се показвам като Съдия, но първо ви оставям да почувствате 

Моята бащинска любов. 

66 Хора, ако Аз дам мир на народите в името на вашето обновление и усъвършенстване, ще 

приемете ли с радост това условие и ще се стремите ли да го изпълните? - Помислете какво ви 

казвам, ученици! 
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67 Идвам, изпълнен с любов и кротост, за да се научите да се обичате един друг и да станете 

смирени. Аз съм примерът и книгата. Чуйте Христос отново, защото Той е Пътят, Истината и 

Животът. 

68 Не само Аз, но и Мария, вашата най-любяща Майка, и Илия, вашият духовен пастир, ви 

направихме известни, за да разберете, че това е последният период, в който Бог се прави физически 

възприемчив чрез човешкия ум, за да бъде видян, чут и почувстван от човека. 

69 Ако вие, които сте чули това Слово, го приемете с любов и го разгласите, както ви научих, 

истина ви казвам, вашето потомство ще продължи до седмото поколение. Но ако не проявиш 

послушание и милост, болката ще се усети от твоите деца и от техните потомци. 

70 Ще имате много работа в лоното на вашата общност, но за да бъдат зачетени заслугите ви, 

трябва да се обедините в мислите и волята си, да се обичате като братя и сестри и да сте готови да 

прощавате обидите си. Тогава ще сте разкъсали веригите, които ви свързват с материализма, 

себелюбието и егоизма, и ще започнете да живеете и да страдате за другите. 

71 Илия е с теб и неговата светлина те осветява, за да можеш да завършиш светилището в 

сърцето си, точно както ти даде смелост да свалиш идолите си от пиедесталите им. Лъчът на Илия 

винаги е идвал, за да изкорени идолопоклонството, суеверието, невежеството и да накара хората да 

признаят силата на Бога на истината. 

72 Хора, в това време на изпитания потърсете убежище под мантията на мира на Мария и се 

молете за всички хора, както за тези, които я признават за Божествена Майка, така и за тези, които 

не я признават. 

73 Вижте как войната се разпространява като масло по водата. Плевелите ще бъдат изтръгнати 

от корен, така че земята ще бъде чиста наново. 

74 Гледайте и се молете за мира на вашия народ и пазете словото Ми в сърцата си, защото все 

още сте във времето, когато можете да го чуете. Но скоро това време ще свърши. 

75 Приемам молитвата на този народ, който също отправя своите молби към Царицата на 

Небето, която ви дарява с ласките си и полага духовно цвете в сърцето ви. 

76 Блажени са онези, които следват стъпките Ми. Вие чувате гласа Ми, който ви изпращам от 

съвършенство, глас, който се чува в цялата вселена под различни форми. 

77 Никой не може да се скрие от погледа на Твореца, защото Той е вездесъщ. Следвам те, 

където и да отидеш, като собствената ти сянка. Никоя мисъл не може да избяга от Моята 

Божественост и няма дело, което да е останало скрито или непознато за Мен. Аз съм както с 

праведните духове, които обитават високи домове, така и с онези, чието умствено объркване ги е 

накарало да създават и обитават светове на мрака. 

78 Аз съм с всички. За едни съм очакваният, за други съм преследваният. Сега Светият Дух 

отдръпва тъмната завеса, която ви покриваше, за да може всяко око да се освежи в тази Светлина. 

Аз съм Вечният живот, който търси "мъртвите", за да ги възкреси. 

79 Издигнете се духовно в молитвата си така, че да достигнете праговете на вечността, където 

времето не минава и където всичко е мир и блаженство; защото там ще бъдете удовлетворени от 

истинския живот. 

80 Помислете, че за всички неумолимо ще настъпи моментът, когато ще влязат в този свят 

завинаги. Защо тогава настоявате да живеете тук, на този свят? Колко малка е твоята вяра и 

надежда в духовния живот, когато се придържаш толкова силно към земята и когато виждам, че на 

нея искаш да видиш отново онези, които са били твои роднини и които сега живеят в духовния, в 

по-добри светове от този. Защо искаш да дойдат отново в Долината на сълзите, за да плачат и да 

ядат твоя горчив хляб, когато от мястото, където живеят, вече могат да видят отражението на 

Обетованата земя? 

81 Чувствате, че справедливостта на Отец се проявява в цялата вселена. Но ви казвам, че не 

бива да бъркате Моето правосъдие с наказание в обикновения смисъл на думата. Сегашното време 

ви е застигнало неподготвени, защото сте оставили времето и дарбите си неизползвани, и поради 

тази причина се чувствате наказани. 

82 Ученици, събудете се и осъзнайте времето, в което живеете. Казвам ви: както никой не е в 

състояние да спре Моето правосъдие, така никой не може да затвори портите към отвъдното, които 
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Моята милост отвори за вас. Никой няма да може да попречи на посланията на светлина, надежда и 

мъдрост да достигнат до хората от тези светове. 

83 Аз съм единственият собственик на това царство и ключът към него се крие в Моето 

учение. Затова разберете цялата благодат, с която ви дарих, скромните духовници. Защото никоя 

религиозна общност или деноминация в момента не притежава проявлението на Божественото 

Слово или присъствието на духовните същества от светлина, изпратени по Моята воля. 

84 Нека големите деноминации или секти не оценят правилно тези учения, нека отхвърлят тази 

проява и ви осъдят. Причината е, че са забравили или не искат да разберат, че Христос държи 

ключа към всички тайни на Духа. Сега ще видите колко много от онези, които твърдят, че Ме 

следват, всъщност са тези, които Ме преследват. Но словото Ми ще трябва да се сбъдне. 

85 Това е Третият път, когато Христос идва в света "на облак", изпълнен с величие и 

заобиколен от духовни същества от светлина, за да освободи и изкупи хората. На всички съм давал 

знаци за присъствието Си, на всяка врата съм чукал. Но въпреки че чуха стъпките Ми, те се 

отрекоха от Мен. Само вие, смирените, които носите в духа си семето на Божия народ, повярвахте 

в Мен; почувствахте Ме и Ме приехте в сърцата си. 

86 Никой не е в състояние да попречи на тези прояви или да спре пътя ви, защото истината е 

светлина и непобедим меч. 

87 Днес вие знаете, че Моето идване в този момент не е, за да ви обсипя със съкровищата на 

света. Въпреки това, като още едно доказателство за Моето присъствие сред вас, вие осезаемо 

изпитахте Моята грижовна любов, независимо дали става дума за това, че възвърнахте загубеното 

си здраве, че се отвориха портите за работа или че получихте Моите проявления в толкова много 

форми, колкото ви дарих. 

88 На всички вас ще дам доказателства за Моето присъствие, както в духовната, така и в 

материалната сфера. 

89 Религиите и деноминациите по света: Отворете портите си и елате при Мен в потоци! Мъже 

със сила: Станете и изпитайте Моето дело! Мъже, жени, потърсете Ме, смилете се над себе си! Ако 

този народ не е готов да ви приеме, Аз ще ви приема, ще ви изцеля и ще ви дам хляба на Моето 

слово. 

90 Човечество, моли се, очаквам те, за да ти разкрия тайната на Третото време. 

91 Очаквате ли блаженство в света? Знаете добре, че тази земя, вместо да дава мляко и мед, 

дава сълзи и смърт по волята на човека. 

92 Подгответе се, защото ръцете ви ще унищожат вашето идолопоклонство, щом започнете да 

се покланяте на Бога с цялата си любов. 

93 Внимавайте, хора, защото битката наближава и противникът се приближава. Той няма да 

бъде фараонът от първия път или кесарят от втория. Това, което се опитва да ви върне в робство - 

от страх пред вашето развитие и светлината на познанието - ще бъде тъмнината на всички векове, 

която ви обгръща и заплашва. За това ви дадох меча на светлината, за да се борите. В тази светлина 

ще бъдат вярата, мъдростта и милосърдието. 

94 Прошката ще бъде една от добродетелите, които ще имат най-голямо достойнство пред 

Моето правосъдие. Пак ви казвам: "Обичайте се един друг". 

95 Моята любов ще слее всички хора и всички светове в едно. Пред Мен ще изчезнат 

различията между расите, езиците и племената, а дори и различията в развитието на душата. 

96 Между Бога като Съдия и човека има едно посредническо ниво, което е Мария, най-

любящата майка, в чиято любов духовете се измиват и пречистват, за да дойдат след това пред своя 

Господ. 

97 Макар че непослушанието на Адам, престъплението на Каин и объркването на Вавилон все 

още тегнат над човечеството - Аз ще ви дам възможност да се освободите от тези петна. 

98 Предлагам ви този извор с кристално чиста и прозрачна вода, за да можете да утолите 

жаждата си и да се изчистите от всякаква мръсотия. Но внимавайте за пролетта, защото ще се 

появят хора, които ще искат да ви залъжат с фалшиви духовни учения и ще ви кажат, че обичат 

Бога и Мария. Бъдете нащрек, защото с това те искат да ви отделят от препятствието (на Господа). 

Ще се появят хора, които смесват Моите учения с човешки. Живейте бодро! Защото вече 
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наближава часът, когато ще ви призова на съд. Тогава Моето присъствие ще бъде като гръм в буря, 

а Моята светлина - като светкавица, която се появява на изток и угасва на запад. Тогава ще призова 

сто четиридесет и четирите хиляди, отбелязани от Мен, да предадат реколтата си пред Моето 

правосъдие. Някои ще бъдат в материя, а други - в дух. 

99 Онези, които ме последваха през 1866 г., ще присъстват на този съд, за да могат да 

отговарят и за първото си семе. Преди да настъпи мирът, ще има съд. Ще видите как силните се 

изправят срещу силните, но в тези битки силата и арогантността им ще се изчерпят. Тогава земята 

ще бъде окъпана в кръвта на грешниците, но и на невинните. Но когато тези страдания отминат, ще 

настъпи мир за народите, защото хората ще признаят Бога за единствения силен и праведен. 

Моят мир да бъде с вас! 



U  61 

43 

Инструкция 61  
1 Когато Моят божествен лъч се спусне към теб, ангелите се обединяват с душата ти в 

молитва и преклонение пред Отец. 

2 Страхът от Моето правосъдие засилва пламенността на този народ, който изпитва 

природните сили, отприщени в тези дни на изпитание. Защо се отчайвате? Не съм ли ви учил да се 

молите и да се въоръжавате с вяра? 

3 Помислете, че силите на природата ви показват изпълнението на пророчествата от минали 

времена. Ако ви е отредено да станете свидетели и очевидци на тези събития, не се плашете от 

волята на вашия Отец. Всичко служи, за да ви пречисти. 

4 На всеки един от вас поверявам определен брой сърца, за да ги водите чрез Неговото Слово 

и пример. Но ако станете слаби в изпитанията, каква увереност можете да вдъхнете на братята си 

по отношение на Моите наставления? - Сред хората, които ви следват, има каменни сърца, в които 

само добрите дела успяват да ги раздвижат и да ги обърнат към Моето учение. 

5 Живейте будно и бъдете чувствителни, защото на всяка крачка и на всяко място Аз ще 

доведа при вас нуждаещ се човек и вие не трябва да го подминавате, без да усетите нуждата му. 

Дори тези, които виждате само веднъж в живота, принадлежат към множеството, което ви е 

поверено. Те ще ви разпознаят в отвъдното. 

6 Не разглеждайте изображения на болка само от любопитство. Винаги бъдете одухотворени 

от най-благородни чувства, така че делата ви да съдържат истинско милосърдие и да носят утеха на 

братята ви. Не избягвайте болница и не се ужасявайте от прокажен, инвалид или болен от някаква 

заразна болест. Не гледайте на затвора с презрение или отвращение и не го подминавайте, без да се 

молите за тези, които са в него. Протегни ръка с любов към падналите, към забравените от хората. 

Колко много добро ще направите за душите им! 

7 Подготви сърцето си за битка! Не искам слаби войници в редиците си. Присъствието ви по 

пътя на вашите братя може да означава спасение, освобождение, здраве и мир за тях. 

8 Скоро ще завърша Словото Си сред вас и онези, които не са искали да го носят в сърцата си, 

да се подготвят за болката, която ще ги измори. Как биха могли да свидетелстват за Моето ново 

проявление, ако не са подготвени. 

9 Ако през Втората епоха Моето Слово говори чрез детето Исус на учителите на Закона и 

накара устните им да замълчат при Моите въпроси, а Аз ги учудих с отговорите Си, тогава, истина 

ви казвам, през тази епоха Моето Слово ще достигне и до новите учители на Закона, богослови и 

учени, за да им зададе въпроси и да им отговори; за това трябва да се подготвите. Ще ви изпратя да 

дадете това свидетелство на човечеството и ако хората не ви повярват, ще им кажа: "Ако не вярвате 

на Моите пратеници заради тяхната бедност и заради тяхното смирение, повярвайте им заради 

техните чудеса." - Делата на Моите ученици ще бъдат придружени от знаци в природата и в живота 

на народите, които ще накарат човечеството да се замисли за истинността на Моето учение. 

10 Не искам белязаните да се върнат в духовната долина, забулени в мрак, след като са 

приключили земния си ден. Искам да ги приема, изпълнени със светлина, сила и любов, за да ги 

изпратя на земята като духовни същества, като невидима армия, която изглажда пътищата, 

освобождава пленниците, пробужда онези, които живеят в невежество, арогантност или пороци. 

Какво ще се случи с онези, които, въпреки че са получили знака на Светия Дух, се оказват без 

светлина и без заслуги в отвъдното? Дали Господ ще ги изпрати сред Своите войнства от светлина, 

или ще трябва да ги въплъти наново, за да отмие нечистотиите им? 

11 Истина, истина ви казвам, не знаете какви времена очакват човечеството на тази земя и не 

желаете да живеете на нея в онези дни. 

12 въздържайте се, въздържайте се от грях, защото Моят меч на Божественото правосъдие идва 

безмилостно, за да унищожи злото. Ще помогна на онези, които се борят за спасението си, и ще 

съдействам с Милостта Си на онези, които плачат заради човешките грешки. Да, хора, има мъже и 

жени, които гледат да останат в добродетелта, в доброто, и родители, които се молят децата им да 

не се отклонят от добрия път. 
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13 Призовавам ви към добре разбрано покаяние, в което не се отказвате от нищо, което е 

полезно за душата и тялото, а се освобождавате от всичко, което е вредно, колкото и полезно и 

удобно да ви се струва - дори ако този отказ означава жертва. 

14 Където и да отидете, оставяйте следа от любов и милосърдие, за да може всеки, който 

минава покрай вас, да получи светлината. Тогава наистина ще вземете пример от своя Учител. 

Истина ви казвам, че една от най-дълбоките следи, които можете да оставите в сърцата на братята 

си, е прошката за получените обиди. 

15 Сърцето ти се отвори със смирение, за да признае вината си пред своя Господ, и Аз, върху 

когото падат всички престъпления, ти давам Моята прошка като дъх на мир, който успокоява духа 

ти и изпълва сърцето ти с надежда. Какво повече може да иска душата ви в изгнанието, в което се 

намира? 

16 Отец ви говори за Своето царство, Мария ви покрива с мантията си, а Илия бди над вас. 

Уважавайте благодатта, която ви е дадена. 

17 Ето, пред очите ви се отвори Книгата на истинския живот, за да не ходите в тъмнина. Тъй 

като съм ви дарил с дух, най-естествено и справедливо е да му позволя да знае нещо повече от това, 

на което природата може да го научи. Духът не трябва да живее в невежество сред Моето творение, 

защото той стои по-високо от всичко, което го заобикаля. 

18 Жаден съм не само за твоята любов, но и за твоето разбиране. 

19 Приемайте изпитанията и превратностите в живота с духовно извисяване, за да бъдат те 

полезни за вашия дух. Защото, истина ви казвам, чрез тях ще разберете ясно много от ученията на 

вашия Отец. 

20 Приемете съдбата си, бъдете доволни от това, което имате, бъдете търпеливи. Защо 

понякога губите спокойствие и се отчайвате? Защото забравяте произхода си, както и дълга, който 

трябва да изплатите. 

21 Позволете на душата си да разбере и да се съгласи с изкуплението, тогава ще почувствате 

как светлината прониква във вътрешното ви същество и ви изпълва с надежда, сила и радост. 

22 Разберете, че не е Моята воля да плачете и че не ми е приятно да виждам сълзи в очите ви. 

Но когато видях, че душата ти, която дойде на земята чиста, се е опетнила с греховете на света, й 

позволих да се пречисти, за да може да се върне при Мен. Когато невежият прокълне Моето 

правосъдие и слабият падне, те получават прошка. Но вие, които сте чули това Слово, които сте 

приели този Закон, не можете да се отчаете или да хулите, освен ако не угасите светлината на 

вярата си и не изпаднете в объркване. Не мислиш ли - ако ти липсва това - че ще бъде все едно да 

оскверниш този бял чаршаф, който ти дадох, или да хвърлиш от себе си хляба, който ти предложих 

с толкова много любов? 

23 Не отслабвайте, не се разболявайте отново и не позволявайте на никого да ви отнеме 

дарбите, които ви уча да развивате. Използвайте напътствията и силата, които ви давам, за да 

превърнете горчивината и страданието в мир и любов. Ако в дома ви цари раздор, причината е, че 

не сте успели да приложите на практика Моето учение за любовта. 

24 Докато Ме слушате, се чувствате в безопасност, но щом напуснете залата за срещи, се 

чувствате изкушени по много начини. Аз ли съм този, който ви изкушава, който ви поваля, който 

се грижи да загинете? Ученици, ако съм допуснал изкушения, нека те да бъдат изпитание за вас! 

Вашата задача е да им се противопоставяте с вяра, докато не превърнете тъмнината в светлина. 

Когато поставям на пътя ти онзи, който не е успял, това не е, за да те съборя, а за да го спасиш. 

Молете се със съзнанието, че живеете във време на битка на Духа и че трябва да изпълните 

заповедта, която ви казва: Обичайте се един друг. 

25 Бъдете активни, не спете! Или искате да изчакате, докато преследванията ви хванат да 

спите? Искате ли отново да изпаднете в идолопоклонство? Ще чакате ли чужди доктрини да се 

наложат със сила или страх? Бъдете будни, защото лъжепророци ще се появят от Изток и ще 

объркат народите. Обединете се, за да отекне гласът ви по цялото земно кълбо и да предупредите 

човечеството навреме. 

26 За да ви помогна в обединението ви, Аз се проявявам сред вас в много форми, за да ви 

накарам да разберете времето, в което живеете. Но колко малко са онези, които усещат Моето 
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присъствие и казват: "Господ е!" - Хората са духовно заспали. Вие, които Ме чувате, сте се 

събудили. Но въпреки това не се заемате да събудите останалите. 

27 От тези скромни места за срещи ще излезе новото послание за човечеството, от тях ще 

излязат множествата, които имат на устата си свидетелството за своето обновление и духовен 

напредък. 

28 Колко бедни - в материално отношение - са били тези молитвени домове, но величието им е 

било духовно! Местата на събрание, където сте слушали Моето слово, са като мощно дърво с гъсти 

листа, чиято сянка е била лековита. Присъствието му ви вдъхва мир и увереност, а плодовете му ви 

подхранват. Местата за срещи са дали убежище на прелюбодееца, на убиеца на деца, на порочния, 

на болния, на онези, които са изцапали ръката си с кръвта на ближния, на бедните, на онези, които 

жадуват за любов. Сълзите на всички тях течаха, те отправяха молитви и чуваха думи на 

благодарност. Стъпка по стъпка, в тези места за молитва, тези хора са се пречиствали чрез сълзи и 

молитви. 

29 Сега човечеството се пречиства сред голяма болка, войната е разпростряла влиянието си над 

целия свят, а слабият човек се е оттеглил. Днес текат реки от кръв, народи се надигат срещу 

народи, дори майки тласкат синовете си към война. След това всички последствия ще се проявят: 

мор, глад и смърт. Няма да има място, което да е свободно от това унищожение. Ще се появят 

редки болести, ще се разпространи проказата и слепотата. Слънцето ще гори като огън, полетата, 

които са били плодородни, ще станат неплодородни, а водите ще се замърсят. Затова трябва да се 

подготвите, защото Моят знак няма да е достатъчен, за да се спасите. Колко от тези, които не са от 

Моите избрани, ще се спасят, колко от тези, които не са от Моите избрани, ще намерят пътя към 

спасението? Гледайте и се молете! 

30 Истина ви казвам, че както чувате Словото Ми в този момент на земята чрез 

посредничеството на човешкия ум, така то ще бъде чуто и в други светове, макар и по други 

канали, с други средства. Но ще изпитате тези чудеса само когато навлезете в духовния живот. 

31 Кой не е изпитвал безпокойство пред живота в отвъдното? Кой от тези, които са загубили 

любим човек на този свят, не е изпитвал копнеж да го види отново или поне да знае къде е? Всичко 

това ще преживеете, ще ги видите отново. Но придобийте заслуги сега, за да не ви кажат, че когато 

напуснете тази земя и попитате в духовната долина къде са тези, които се надявате да намерите, не 

можете да ги видите, защото са на по-високо ниво. Не забравяйте, че отдавна ви казах, че в дома на 

Отца има много жилища. 

32 Яжте хляба на Моето Слово, за да може скръбта и болката да избягат от сърцето ви и да 

зърнете вечния живот. Давам ви малко от този мир. 

33 Чуйте Ме още веднъж и премахнете от ума си лошите мисли, които светът ви дава, тогава 

ще можете да влезете подготвени в духовните учения, които ви разкривам. Точно сега, в момента 

на вашето духовно извисяване, в момента, в който полагате усилия да се съберете в най-

вътрешната част на сърцето си, страстите на плътта се отразяват в душата ви. Кога ще позволите на 

качествата и красотата на духа да се отразят в изобилие в тялото ви? 

34 Пречистете се, за да Ме почувствате, стъпка по стъпка се отървете от своята 

материализация. Оставете фалшивите идоли, които живеят в нездравословни удоволствия, в суета 

и в безполезно желание за признание. Овладейте страстите, които ви изкушават, и им говорете 

така, както Христос говори в пустинята: "Не изкушавайте своя Господ, а Му се покланяйте." 

35 Напомням ти също, че те научих да отдаваш една почит на Бога, а друга - на императора, 

защото виждам, че ти отдаваш всичко на императора. Изследвайте себе си всеки ден за миг, защото 

неумолимо ще дойде часът, когато ще чуете гласа Ми, призоваващ ви на съд, и тогава душата ви 

ще трябва да даде отчет за себе си и за телесната си обвивка. Не се страхувайте от Мен в този час, 

Аз не съм несправедлив; страхувайте се от себе си! 

36 Когато на земята ви показах, че съм ваш Благодетел, че ви обичам и ви прощавам, мислите 

ли, че когато навлезете в духовния живот, ще Ме намерите променен? 

37 Когато ви търся и преследвам с такова нетърпение, когато ви говоря и се снишавам до 

мястото, където се намирате, това е защото не искам да се изгубите в безкрайността, когато 
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напуснете този свят, да останете без светлина, да Ме търсите и да не Ме намирате, да Ме усещате 

много далече и нито да Ме чувате, нито да Ме виждате, въпреки че съм много близо до вас. 

38 Слушайте Моите учения и ги прилагайте. Блажени са онези от вас, които живеят в големи 

трудности, страдания и горчивина, но се молят за плачещите, като забравят себе си и се молят за 

мира на народите. Защото онези, които действат по този начин, ще намерят пътя на светлината, 

който води към царството на съвършенството, и в часа на съда бремето им ще бъде много леко. 

39 Обсипвам духа ви с блага, така че дори нуждаещият се, който се оплакваше, че не може да 

проявява милосърдие, защото няма нищо, днес да разбере, че притежава неизчерпаемо духовно 

богатство. 

40 Говоря ви чрез средство, което е най-достойно за Моята Божественост: човек, и наистина ви 

казвам, че тази връзка никога не е била прекъсвана. Аз съм "Вечното Слово", което винаги е 

говорело и ще говори на Своите многообичани деца. 

41 Колкото по-гъста е тъмнината в този свят, толкова по-силна е светлината, която изпращам, 

за да може човечеството да разпознае истинския път. Ако вече си оборудван, какво блаженство би 

изпитал, ако усещаш Моето присъствие на всяка крачка, на всяко място и във всяко същество! Ще 

Ме усещаш в сърцето си, ще Ме чуваш в духа си, ще Ме разпознаваш във всички Мои дела, дори в 

най-малките. Днес човечеството вика: "Боже мой, колко тъмни са пътищата на живота!", без да 

вижда, че Илия, Божественият пратеник на Третата епоха, е осветил пътищата с Моята светлина и 

че по тях ясно се виждат следите на Моята кръв. 

42 Моето царство се изправя срещу твоето царство, Аз се издигнах в битка срещу света. Но 

никой да не се плаши, защото мечът Ми е направен от любов и войските Ми са въоръжени с мир и 

светлина. Враговете на Моето Царство ще бъдат победени от универсалната сила на любовта; но 

под тези врагове нямам предвид Моите деца, а техните несъвършенства, непослушание и грехове, 

които ще направя да изчезнат. 

43 Как да използвам оръжията ви на омраза и смърт, за да ви унищожа? Мога ли да бъда 

унищожител на собствените си деца? Възможно ли е това за Бога? Казвам ви: ето, вашият Цар е без 

корона, без скиптър и без мантия. Търсете словото Ми, съдете Ме по него, ако искате. Казвам ви, 

че Моето Царство се приближи до вас в това време, за да ви научи да разговаряте с вашия Отец от 

дух на дух. 

44 Вие сте пътниците, на които ще бъде дадено да видят Новия Йерусалим, белия и светъл 

град, който не е на земята, защото е духовен. Продължавай напред, остани твърд във вярата си, 

изминай пътя, изпълнен с горчивина и трудности, докато стигнеш до голямата порта, където ще Ме 

видиш. Там ще ви приема и ще ви покажа великолепието на Моето царство, което е силата на 

Моята слава. За да ти помогна да стигнеш дотам, ти давам Моя жезъл на любовта. 

45 Днес търсиш Моето Слово, за да укрепиш душата си, защото знаеш, че сега е благоприятно 

време да тръгнеш по пътя на одухотворяването. Всеки човек носи пътя, начертан в сърцето си, 

само трябва да иска да го намери. Моята любов показа силата си на всички Мои деца и Моята 

светлина не остави никого в тъмнина. 

46 Хиляди и хиляди същества живеят в отчаяние и страх. Но ще дойде време, когато ще ги 

видите да се издигат към светлината, защото болката им ще ги поведе по пътя на вечния живот. 

Моята светлина идва при хората като божествено вдъхновение, но след това у хората се появява 

съмнение и те не вярват, че това е гласът на Господ, който им говори, и това е така, защото все още 

не са разбрали времето, в което живеят. 

47 Моето семе, което се състои от любов, истина, милост, здраве и мир, е предназначено за 

всеки, който иска да го посее. 

48 Вие, които чувате словото Ми чрез човешкия интелектуален орган, не сте единствените, 

които получават духовни послания. Знам къде са другите от Моите нови ученици, онези, които се 

подготвят с любов да приемат божествените Ми мисли чрез вдъхновение и които интуитивно знаят 

кое е времето. Знайте, че не на всички съм дал благодатта да приемат Моята Светлина или тази на 

Духовния свят чрез човешкия мозък. Някои са оборудвани по един начин, а други - по друг. Но 

всички те ще се съгласят с истината, която е една, ще се признаят един друг в одухотворяването, в 

делата на любов и милосърдие към своите братя. 
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49 Човечеството би искало да го посети нов Месия, който да го спаси от бездната, или поне да 

чуе гласа на Бога, подобен на глас на човек, който звучи във ветровете. Но ви казвам, че е 

достатъчно да наблюдавате малко или да съберете душата си в медитация, за да й придадете 

чувствителност, и вече ще чувате как всичко ви говори. Ако ви се струва невъзможно камъните да 

говорят, аз ви казвам, че не само камъните, но и всичко, което ви заобикаля, ви говори за вашия 

Създател, за да се събудите от мечтите си за величие, арогантност и материализъм. 

50 Това е краят на една епоха и началото на нова. Светлината на зората вече се появява, 

въпреки че сенките на нощта все още не са се разсеяли. Чудото е пред очите ви, но поради 

твърдостта на сърцата си вие още не го подозирате. Как ще навлезете във вътрешна тишина, ако 

все още не сте се покаяли за престъпленията си? 

51 Свикнали сте с порока и порочността, които ви заобикалят. Възприемате 

непредумишленото убийство, безчестието, изневярата като нещо естествено. Вие се борите срещу 

добродетелта и прикривате порока, за да изглеждате чисти в очите на братята си. 

52 Истина ви казвам: човечеството ще намери пътя към светлината от тези тъмнини. Но тази 

стъпка ще стане бавно. Какво би станало с хората, ако в един миг разберат цялото зло, което са 

причинили? Някои щяха да загубят разсъдъка си, други щяха да посегнат на живота си. 

53 Хора, не чакайте да се озовете в Духовната долина, за да се издигнете и да разкажете на 

света за Моето проявление сред вас. Това послание ще достигне до сърцето на хората и това ще 

бъде началото на тяхното одухотворяване. 

54 Когато хората се обновят, те ще почувстват Моето присъствие и Моята любов в сърцата си. 

55 О, Мои малки деца, не можете да си представите божествения копнеж, с който се 

приближавам към вашето сърце! Идвам, за да разговарям с вас, за да се радвам да ви видя на Моята 

трапеза. Тъй като все още не сте се научили да се издигате до Мен, Аз слизам при вас. Никога няма 

да престана да те обичам, никога няма да се уморя да те гледам с нежност. 

56 Тази форма на слушане чрез човешки преводач ще приключи и ще удари часът, в който 

Отец ще удари камбаната, за да ви призове на събранието, за да чуете това Слово за последен път. 

57 Наближава 1950 г. - годината, след която няма да Ме чуете повече. Не си мислете, че когато 

и последният камбанен звън отшуми, за този народ ще настъпи покой. Напротив, това ще бъде 

първият момент от вашата борба, от голямата работа, която ще предприемете след това. 

58 Днес вие сте като Моите ученици от Втората епоха, когато те обграждаха Учителя, слушаха 

учението Му и наблюдаваха делата Му. Учителят беше този, който говореше на множествата, 

който правеше чудеса сред нуждаещите се, който ги напътстваше и поправяше и който ги 

защитаваше. Но Той им беше съобщил за Своето заминаване и те знаеха, че ще бъдат оставени в 

света като овце сред вълци. 

59 Как се страхуваха от този час! И когато настъпи моментът на раздялата, те останаха сами на 

земята. Но Учителят стоеше до тях от Своето царство, Неговият Дух ги насърчаваше във всеки час 

и изпълняваше всички Свои обещания без изключение. 

60 Защо вие, които знаете, че тази форма на Моето проявление ще приключи, очаквате с 

безразличие тази 1950 г.? Защо вие, които вече се чувствате уморени, смятате, че след това време 

най-накрая ще можете да се облегнете назад и да заспите? Помнете, че днес вие сте само малки 

деца, които ще станат господари след време! Но не се страхувай от изпълнението на задачата си, 

спомни си, че когато тогава бях сред учениците Си, те също бяха начинаещи в Моето учение. 

61 При един случай казах на Андрей, който беше един от дванадесетте Ми апостоли: "Вярваш 

ли в Мене?" "Да, господине", отговори той. "Вярвате ли, че можете да изцелявате болни в Мое 

име?" "Да, Господи, вярвам, че мога да го направя." "Ами - казах му, - тръгни по онзи път, който 

води към Йерихон, и ще намериш на него болен човек. Излекувай го в 

Моето име и след това да ми го съобщи." 

62 Андрей тръгва на път и по пътя намира болния, който е прокажен, и му казва: "В името на 

Христос, моя Учител и Господ, оздравей!" Но прокаженият само го погледна тъжно, без да 

почувства подобрение. За втори и трети път Андрей изрече Моето име, но болният не оздравя. - 

Дълбоко огорчен, ученикът се върна при Мен и кротко Ми каза: "Учителю, болният не оздравя, не 
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се очисти от проказата си. Вярата ми в Теб не беше достатъчна. Но аз разбрах, че това, което Ти 

правиш, ние не можем да направим. Освен това болестта на този човек е нелечима." 

63 Тогава му казах: "Андрей, следвай Ме", и го доведох при болния, когото докоснах само с 

ръка и на когото казах: "Бъди здрав!" Прокаженият веднага беше чист. 

64 Андрей Ме попита, засрамен и в същото време учуден, как е възможно това да се случи, а 

Аз му отговорих, че милосърдната любов върши чудеса и че той не е могъл да ги постигне, защото 

се е съмнявал в тази сила и не е искал да докосне прокажения. И все пак, колко много болни, а сред 

тях и колко много прокажени, излекува по-късно Андрей, Моят възлюбен ученик! 

65 Ще ви накарам да разберете, че през това време на Моето провъзгласяване вие развивате 

дарбите си и че Аз ще ви поправя, ако грешите. Но най-добрите ви плодове ще дойдат, след като 

Ме чуете. 

66 Нищо незавършено или недовършено духът няма да остави след себе си на земята. 

67 Това, което ви казвам, се чува само от малцина, но ще достигне до всички сърца. Докато 

Моето слово за Втората епоха се разпространява по цялата земя, това от този момент ще бъде като 

дъжд за наторяване на семето, което посях преди. 

68 Не си мислете, че вие сте единственото средство да направите закона Ми достояние на 

хората. Но е необходимо да изпълниш задачата, която ти принадлежи, защото си част от Моите 

божествени планове. Клеветата или унижението не трябва да ви плашат. Представете си начина, по 

който вашият Господ е ходил на земята. Аз съм Пътят, Истината и Животът; Аз съм Вратата. 

69 Време е да направиш така, че Моето учение да блести чрез твоите дела, така че Моето име 

да звучи и в най-скритите кътчета на земята. Някои от тях ще бъдат предшественици на други, 

както Илия е бил Мой предшественик през вековете. 

70 Ако вървиш по Моя път, няма да почувстваш умора и няма да дойдеш при Мен изтощен. 

Излях светлината Си на този път чрез словото, което ви давам чрез гласоподавателя - слово, което 

скоро няма да чуете повече. Отпечатай дълбоко следите от стъпките си на този път, за да може 

утре, когато ще те вземат за Моите добри ученици, да има справедливост към теб и твоят пример 

да служи за стимул на онези, които идват след теб. Аз ви чакам във вечността, затова никога няма 

да е късно да дойдете при Мен. 

71 В Моята Кръв ще измиеш всичките си петна, защото какво друго означава Моята Кръв, 

освен любов? Ще ви видя да живеете в Моето лоно, на най-високата точка на стълбата към 

съвършенството, след като преминете през сухите и пустинни пустини на вашето изкупление, след 

като избегнете капаните на страстите си и след като се спасите от вълните на бушуващото море. 

Болката ще отмине, борбите ще преминат и най-накрая ще стигнете до родината, където цари 

истински мир - щастие, каквото човешкото сърце никога не си е представяло, и където блести 

светлината на безкрайната мъдрост. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 62  
1 Възлюбени ученици, идвам да ви потвърдя, че всичко, което ви казах в миналото, сега се 

сбъдва. По същия начин ще се сбъдне и онова, което ви предсказах в тази епоха чрез органа на 

човешкия ум. Това е причината, поради която се възроди вярата в тези множества, които 

първоначално дойдоха да изследват Моето Слово, за да се уверят дали е вярно, че Божественият 

Учител дава на децата си Своето учение за любовта, и които след това се посветиха на изучаването 

и изследването (на учението), за да донесат незабавно това учение на човечеството. 

2 Започвате да обичате всичко, което е достойно за вашето сърце и дух, пречистени от 

страсти, и неусетно преставате да обичате всичко, към което преди сте се стремили в света. - Така 

Духът на истината ви говори в това време, когато известява Словото Си чрез необразовани, прости 

и грешни същества. В най-отдалечените кътчета на градовете и селата сте издигнали малки и бедни 

места за срещи и в тях се събирали хора, жадни да чуят Моето учение. 

3 Някога хората чуваха Исус да говори в селата, по бреговете на реките и на открито, докато 

дойде моментът, в който делото Ми трябваше да бъде завършено и Аз влязох в Йерусалим - градът, 

чието име завинаги се свързва с това на Учителя. Но този народ не Ме пусна да си отида, не защото 

Ме обичаше, а защото искаше да убие Онзи, който им донесе вестта за по-висше учение от това, 

което досега бяха получили от своя Господ. 

4 Сега Христос ви казва: Аз съм портата на Новия Йерусалим. Блажени са всички, които 

влязат в светлия и свят град чрез него, защото те никога няма да го напуснат - но не защото се 

сблъскват със смъртта, а напротив, там ще намерят вечен живот. 

5 Докато телата ви се спускат в земята, в чието лоно ще се слеят с нея, за да я направят 

плодородна - защото и след смъртта те ще продължат да бъдат сила и живот - вашият дух, който е 

над вашето същество, няма да остане в земята, а ще се движи с душата, за да й се покаже като 

книга, чиито дълбоки и мъдри учения ще бъдат изучавани от душата. Там очите на душата ви ще се 

отворят за истината и за миг ще разберете как да тълкувате това, което не сте успели да разберете 

през целия си живот. Там ще разберете какво означава да бъдеш дете на Бога и брат на ближния си. 

Там ще разберете 

Ще разберете стойността на всичко, което сте притежавали, ще почувствате съжаление и разкаяние 

за грешките, които сте допуснали, за времето, което сте загубили, и във вас ще се родят най-

красивите решения за поправяне и обезщетение. 

6 Беше необходимо да дойда при вас в този момент с подробни и пълни инструкции, за да 

изясня тайните и да премахна невежеството, така че да можете да опознаете всички дарове, с които 

ви е надарил вашият Отец. Без това знание и без това развитие нямаше да можете да се приближите 

до Мен и щяхте постоянно да се лутате в морето на несигурността. 

7 В резултат на невежеството си не сте могли да използвате духовните дарби и сили, които 

притежавате. Но когато те са се проявявали по спонтанен и естествен начин в някое от Моите деца, 

винаги се е намирал някой, който да го обяви за ненормален или да му припише окултни и 

противоестествени сили. 

8 Бедното човечество, което - макар да има истинския Бог за Бог - нито Го познава, нито Го 

разбира, както не е в състояние да познае себе си, защото носи тъмна превръзка пред очите си 

поради религиозния си фанатизъм - в резултат на това нечисто и несъвършено поклонение на Бога, 

което винаги е било пречка за духовното му издигане и развитие. Но Аз, Който съм истинският и 

единствен Пастир на душите, Който мога да ги отведа в дома, който Моята милост е предвидила за 

тях - Аз преследвам изгубените овце, за да ги изведа на пътя на светлината, който води към 

небесната заграда. 

9 Поради тази причина ви показвам нова страница от Книгата на истинския живот. 

10 Няма да взема нищо от вас, напротив, оставям ви всичко. Още не е дошло времето да дойда 

на жътва. 

11 Аз ви уча с Моите божествени учения да обработвате земята и когато напреднете в 

изучаването и познаването на Моя закон, ще го съобщите на братята си заедно със свидетелството 
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за вашите дела на любов и милосърдие. Ще следвам стъпките ти от вечността и ще пазя семето ти. 

Когато настъпи подходящият момент, ще Ми дадете реколтата си. 

12 Живеете във време на изпитания. Не минава и час от деня, в който да не сте подложени на 

някакво изпитание. Под тежестта им светският човек хули, а изненаданият ученик се пита: Защо се 

чувствам обременен от бремето на изпитанията, въпреки че следвам пътя на Учителя? - Но 

Учителят ви отговаря: Който Ме следва, ще понесе кръст и колкото по-съвестно се придържа към 

Мен и Ми подражава, толкова по-горчива ще бъде чашата му. Защото какво бихте били без 

изпитания? Кога ще дойдеш при Мен? 

13 Блаженството на Духа е за онези, които носят на раменете си бремето на своя кръст и имат 

поглед на прошка за онези, които ги обиждат, дума на утеха за онези, които страдат, и ръка, която 

благославя всички, които се изпречват на пътя им. 

14 Благодатта ще дойде при онези, които по мъчителния път на своя живот са способни да се 

изправят с отдаденост, когато паднат, и които, без да отхвърлят кръста на своята мисия, достигат 

върха на планината заедно с Него. Защото те ще са следвали своя Учител в живота си и ще бъдат с 

Него в Неговото царство. 

15 Не си мислете, че Христос, понеже е въплътен Бог, е кървял и умрял, без да изпитва болка в 

агонията Си. Истина ви казвам: болката на Христос беше истинска и не е имало подобна болка 

нито преди, нито след това. Именно в Неговата плът болката беше толкова силна, че тя извика: 

"Боже мой, Боже мой, защо си Ме оставил!" 

16 Чашата на страданието също ще ви бъде предадена. Не го отхвърляйте, защото никога няма 

да ви бъде изпратено изпитание, което да надхвърли силите ви. 

17 Аз ви пробуждам с Моята светлина и по същия начин ще пробудя деноминациите с 

истината на това Слово. 

18 Милосърдната Ми любов просветли всички духове в този момент и в тях избухнаха въпроси 

и безпокойство. Мъжете и жените се надигат в търсене на светлина, защото се чувстват като 

разсеяни насред бурята. 

19 Всички - от учените, които са се изгубили в морето на живота, до тези, чиито умове не са 

обучени - усещат настъпването на Новата ера. Колко много от тези хора, когато Ме потърсят, ще 

дойдат при теб, за да те попитат на какво те е научил Учителят! Не всички ще дойдат кротко, някои 

ще изискват доказателства, за да повярват, а други ще ви заплашват! Това е времето, за което 

трябва да се подготвите, това ще бъде възможността да спечелите заслуги пред вашия Господ. 

20 Ще говориш така, както съм те научил. От устните ти не бива да излизат звучни думи без 

съдържание, както ги използват хората. Нека от устата ви излизат само смирени, прости и искрени 

думи, тогава те ще развълнуват цялото сърце на този, който ги приема. - Направете се достойни и 

за това Аз да ви разкрия тайните, които очакват момента да излязат наяве в Моята скрита стая на 

сърцето. Насърчавайте се в Мен, от нищо не се плашете. 

Моята воля не е хората да затварят устата ви и да заглушават народа Ми, като разпространяват 

страх. 

21 Придайте нужната стойност на изпитанията, които сте преживели, за да не се страхувате от 

тези, които тепърва предстоят. Победихте фараона, преодоляхте идолите, на които се покланяхте, 

сякаш са вашият Бог. Вие забравихте традициите и спазвахте закона, като отхвърлихте религиозния 

фанатизъм. Но в тази борба духът ви е укрепнал. 

22 Не придавайте на тялото си по-голямо значение, отколкото в действителност има, и не му 

позволявайте да заеме мястото, което принадлежи само на вашия дух. 

23 Разберете, че телесната обвивка е само инструментът, от който се нуждаете, за да може 

духът да се прояви на земята. 

24 Трябва да отидете на работа, облечени в смирение, за да изпълните задачата си, и тогава ще 

се изненадате да видите как една тайнствена Сила осигурява и подготвя всичко по пътя ви. Ако 

поставите семето на Моето учение в някое сърце, също ще откриете, че - още преди да дойдете при 

него - то вече е било внимателно и възприемчиво към него и че следователно е било способно да 

приеме семето в сърцето си. 
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25 Не се отчайвайте пред безплодието на полетата в този момент. Не губете самообладание, 

когато при посяването на семената откриете, че под горния слой на почвата има само камъни. Сами 

се борете срещу камъните! Давам ви инструментите за това. Имайте вяра и Аз обещавам да се 

изявя там, където имате нужда от Мен. 

26 Внимавайте, защото хората ще се подготвят и ще се обединят във велики и силни групи, без 

да знаят защо го правят. Но вие знаете, че те търсят Моето Трето откровение, търсят Онзи, Който е 

обещал да се върне при тях. Те ще търсят светлина в миналите завети с надеждата да намерят 

слово, което да потвърди убеждението им, че това е времето на Моето завръщане като Светия Дух. 

27 Хората Ме питат и Ми казват: "Господи, ако съществуваш, защо не се проявяваш сред нас, 

макар че друг път си слизал в нашия земен свят? Защо не дойдеш днес? Толкова ли е голямо 

нашето безбожие, че да Ти попречи да ни се притечеш на помощ? Винаги сте търсили изгубените, 

"слепите", "прокажените" - сега светът е пълен с тях. Нима вече не предизвикваме Твоето 

състрадание? - Ти си казал на апостолите Си, че ще се върнеш при хората и че ще дадеш знаци за 

идването Си, които сега смятаме, че виждаме. Защо не ни показваш лицето Си?" 

28 Ето как хората Ме очакват, без да усещат, че съм сред тях. Аз съм пред очите им, а те не Ме 

виждат, Аз им говоря, а те не чуват гласа Ми, а когато най-сетне Ме съзрат за миг, се отричат от 

Мен. Но Аз продължавам да свидетелствам за Себе Си, а тези, които се надяват на Мен, ще 

продължа да очаквам. 

29 Но наистина, знаците на Моето откровение през това време бяха големи, дори човешката 

кръв, пролята в реките и напояваща земята, показваше времето на Моето присъствие сред вас като 

Светия Дух. 

30 Всичко е записано в Книгата на седемте печата, която е в Бога и чието съществуване е 

разкрито на човечеството чрез апостол и пророк Йоан. Съдържанието на тази книга ви беше 

разкрито само от Божествения Агнец, защото нито на земята, нито на небето имаше справедлив 

дух, който да ви обясни дълбоките тайни на Божията любов, живот и справедливост. Но 

Божественият Агнец, който е Христос, разхлаби печатите, които затваряха Книгата на живота, за да 

разкрие съдържанието ѝ на Своите деца. И сега Илия беше изпратен като представител на Третата 

епоха и като предвестник на Моето проявление сред хората, за да подготви умовете ви за 

разбирането на това откровение. Той беше този, който постави първия камък на Храма на Светия 

Дух и който ви разкри, че се намирате във времето на Шестия печат и че всички, които ще чуят и 

видят тези проявления, ще бъдат свидетели пред човечеството, на което ще трябва да предадат 

Моята истина, като свидетелстват с делата си за реалността на Моето проявление. 

31 Първите умове, чрез които тази светлина се прояви, бяха подготвени от Моята благодат. Но 

за да бъдат достойни за Моето проявление, те се молеха и оставаха с вяра, благоговение и 

възвишеност. Сред тях бяха Моят син Роке и Моята слугиня Дамяна - носители на гласа, чрез 

който първо Илия в него, а след това Божественото Слово в нея обявиха на човечеството 

настъпването на Третата епоха. С тяхно посредничество започнах да свиквам израилтяните и да 

отбелязвам избраните от всяко племе. 

32 Оттогава някои от Моите деца се опитват да угасят тази светлина. Но истина ви казвам: 

никой няма да може да стори това, защото светлината на шестия светилник идва от Бога. Тези, 

които се опитват да се борят срещу тази светлина, по-скоро разпалват нейния пламък. 

33 Затова изучете Моето учение и ми кажете дали всички тези пророчества биха могли да се 

сбъднат в лоното на някоя религиозна общност. 

34 Със Словото на любовта и живота ви научих на съвършено поклонение на Бога и вие 

опознахте нов съюз с вашия Отец, който ви подготвя за съвършеното единение на дух с дух. 

35 Способностите, които притежава духът, ви бяха разкрити и вие разбрахте, че макар да 

притежавате наследство, не сте го знаели. Убедих ви в Моето присъствие, като ви дарих с благата 

по пътя на живота ви, които само Моята милост може да постигне - както за физическото ви здраве, 

така и за морала ви; защото само светлината на вярата ще ви позволи да стигнете до края на 

духовния си път на покаяние. 

36 Днес получавам от всяко от Моите деца тяхното предложение и молба. 
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37 Отърсете умората от душата и тялото си, защото все още трябва да вървите и да работите. 

Времето на болката съвпадна с времето на Моето идване, така че да не бъдете изоставени. Каква 

радост ще изпитат онези, които се противопоставят на страданията в живота с практикуването на 

Моето учение! 

38 През това време сърцето ви ще се научи да бие с любов към другите, защото ще се познаете 

в истината като братя в Бога. Ръката на този, който обича, ще бъде силна, за да вдигне падналия. 

Скалата, която усети докосването на Моята милост, ще избликне неизчерпаема вода. 

39 Днес устните на децата на този народ все още са затворени и те не възвестяват на света, че 

Христос Равин се е завърнал. Но твоята глупост не бива да продължава повече, иначе утре ще 

плачеш за непослушанието си. 

40 Наистина вярвам, че делата ви ще продължат като семена за бъдещите поколения и че 

трябваше да преминете през горнилото на страданието само за да се пречистите и да разберете 

даровете, които ви дадох. Много от вас трябваше да се измият във водите на пречистването. Умът 

на носителя на гласа беше пречистен, сърцето на този, който трябваше да напътства хората, ръката 

на този, който трябваше да изцелява болните, духовното зрение на тези, които трябваше да влязат в 

отвъдното, за да пророкуват. 

41 Болката, чашата на горчивината и изпитанията в живота ви са ви укрепили, за да издържите 

на битката, която наближава, защото наистина ви казвам, че вашата вяра, вашата духовност и 

вашето търпение ще бъдат подложени на изпитание от човечеството. Това казвам не само на онези, 

които Ме слушат сега, но и на всички, които дори след времето на това проявление се изправят и 

поемат кръста си, за да Ме последват. 

42 Облечете се в кротост, в състрадание, в смирение, за да бъдете признати за Мои ученици. 

Ако наистина действате като ученици на Исус, дори фарисеите, когато се приближат до вас скрити 

под маска, за да ви нападнат, ще се превърнат в кротки агнета пред вашия пример на вълци. 

43 Искам да ви спася с Моята светлина. Днес няма човек, който да може да каже, че вече е 

спасен. Истина ви казвам: ако ви предложа спасение за праведник в това време, вие ще бъдете 

изгубени, защото не можете да Ми представите праведник. 

44 Човечеството е претърпяло корабокрушение сред буря от грехове и пороци. Не само 

човекът, когато порасне, опетнява душата си, позволявайки на страстите си да се развиват; дори 

детето в крехката си детска възраст преживява преобръщането на лодката, в която плава. Моето 

Слово, изпълнено с откровения, се издига сред това човечество като огромен фар, показвайки 

истинския път на корабокрушенците и съживявайки надеждата на онези, които са били на път да 

загубят вяра. 

45 Писано е, че "всяко око ще Ме види", защото духовно всички ще познаят Моята истина. 

Слепите ще отворят очите си за светлината и ще видят Илия, който води огромни множества в 

Моето присъствие. Невярващият свят ще бъде затрупан с такива свидетелства, с изненади и 

доказателства и докато някои ще Ме отричат и ще изтъкват Писанията като доказателство, други 

ще се радват, защото ще видят часа на изпълнението на много пророчества, които обявих чрез 

устата на Моите пророци и чрез устата на Исус. 

46 Онези, които очакват Моето идване в лоното на своите църкви, дори не подозират по какъв 

начин и къде се изявявам, въпреки че Моето проявление се усеща чрез многобройни събития. Като 

светкавица, която се появява на изток и угасва на запад, такова беше Моето идване. Но вибрациите 

и отражението на Моя Дух се превърнаха сред вас в човешко слово, за да разберете кой е Този, 

Който почука на вратата на човешките сърца, и защо бяха дадени знаменията. 

47 Исках да се изявя чрез необразовани прости умове, защото те са свободни от 

предразсъдъци, от изопачени тълкувания на Моя закон и затова са най-подходящи да предадат 

словото Ми в най-голяма чистота. Това Слово ще бъде страстно обсъждано от човечеството, дори 

ако то иска да разпръсне завеса на безразличие над него. Защото тя ще бъде единствената в този 

момент, която ще хвърли светлина върху много загадки и грешки. 

48 Истина ви казвам, че след 1950 г. ще засегна със Силата Си и Справедливостта Си всички 

църковни ритуали, извършвани по света, и ако техните духовници и пастири не се събудят при този 

призив, ще им говоря, като използвам непълнолетните. Точно както народите бяха засегнати от 
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Моето правосъдие, различните деноминации също ще бъдат подложени на изпитание. Всяка 

корона, скиптър, титла и йерархия ще бъдат съдени. 

49 Хора, къде съхранявате думите и ученията, които ви донесох с толкова много любов? 

Помислете, че това Слово е божествената ласка, с която вашият Отец ви е събудил в този момент. 

Или ще изчакате отприщените природни сили да ви събудят от съня ви? 

50 Отец не желае да се яви пред Своя народ с укор, а да благослови делата му, но все още няма 

намерение да се обновява сред вас и това е така, защото не сте в състояние да разберете цялата 

любов, която вашият Учител е проявил, изваждайки ви от мръсотията, за да ви облече в Своята 

благодат. 

51 Не чувате ли гласа на Духа, който ви казва, че вие сте учениците на Третата епоха? 

Вслушайте се в този глас и се вдигнете! Вашият Учител със Своите страдания, учение и пример 

вече е написал в сърцето на хората закона, който трябва да следвате. Апостолите, тези мъченици, 

се бореха за отглеждането на семето на Моето учение. Борете се сега за благото на утрешните 

поколения, защото от това семе ще пожънете зрели плодове, които ще дадат мир и щастие на 

душата ви. 

52 Любовта към вашия Бог, милосърдието към вашите братя и желанието за съвършенство ще 

ви доведат до практикуване на Моите наставления. Не трябва да се нуждаете от болка или страх от 

Моето правосъдие, за да ви подтикнат към работа, защото тогава заслугите ви няма да са истински 

в Моите очи. 

53 Оставете на другите народи да се събудят за новото време едва когато видят земи, 

опустошени от водни потопи, народи, унищожени от войни, и мор, който унищожава живота. Тези 

народи, които са станали надменни в науката си и са заспали от блясъка на религиите си, няма да 

разпознаят словото Ми в тази незабележима форма, нито ще усетят откровението Ми в духа. Затова 

първо трябва да се разтърси земята и природата ще каже на хората: Времето се изпълни и Господ 

дойде при вас. - За да може човечеството да се събуди, да отвори очи и да потвърди, че Аз съм 

този, който съм дошъл, първо трябва да бъдат засегнати човешката сила и високомерие. Но 

вашата задача е да бдите, да се молите и да се подготвяте. 

54 Някой ми казва в сърцето си: "Господи, как е възможно, въпреки че ни обичаш толкова 

много, да ни накараш да почувстваме Твоята справедливост по този начин?" На това ви отговарям: 

Ако Моето правосъдие не посрещне делата ви по този начин, вие ще бъдете безвъзвратно изгубени. 

Ако позволявам да ви сполети болка, а също и смърт, то е, защото болката пречиства душата, а 

смъртта я обновява. Защо да не изпиете чашата на страданието и смъртта, въпреки че сами сте я 

създали? Истина ви казвам, че болката и смъртта в плътта са по-малко страшни от тази, която 

душата изпитва от разкаяние или от мъка, че е обидила Създателя си с прегрешенията си. 

55 Слушате, без да разбирате. Не оставяйте цялата отговорност за разбирането на Моето Слово 

нито само на духа, нито само на земния ум, без всеки да поеме полагащата му се част. Нека 

съвестта да определи за какво е отговорен единият или другият. 

56 Когато преживяваш, че съм дошъл при теб, изпълнен с мир, не изпитваш ли състрадание 

при мисълта за онези твои братя, които нямат нито миг мир? Няма ли да зарадвам сърцата ви, ако 

ви кажа, че чрез вашите молитви и мисли, обгърнати в милосърдие, вашите братя могат да се 

събудят за светлината? 

57 В онези дни Отец е дошъл, за да спаси Своите деца; в наши дни хората трябва да се спасяват 

един друг чрез любовта, на която ги е научил Отец. 

58 Моята милост е изградила мост между Моето царство и земята. Този мост е Моят народ; 

чрез него хората ще стигнат до Обетованата земя. 

59 Разпространих Мъдростта Си сред Моя народ, Мария изля Любовта Си в сърцето ви - но 

къде е тази Любов и тази Мъдрост, които все още не Ми предлагате? Какво правите с това, което 

получавате от Божественото милосърдие? Съмнявате се за миг, защото Аз идвам в дух; 

почувствайте Ме в тази форма, защото наистина ви казвам, че никога повече няма да Ме имате 

като човек. 

60 Чрез устата на носителя на гласа вие чувате Моето Слово и този глас призовава онези, 

които са изгубили пътя си, тичайки след хората, удоволствията и съкровищата на света, мислейки, 
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че ще намерят по-добри места от тези, които Отец е определил за всяко от Своите деца. Тези деца 

дойдоха в Моето присъствие с изпокъсани "дрехи", с отвратени сърца и със следи, оставени по 

цялото им същество от опиянението на материализма. - Когато Отец ви попита за вашата дреха, 

разберете, че тя е дрехата на човешкото достойнство, която е бяла и чиста, и затова винаги ще ми я 

представяте. 

61 Сега мнозина се връщат при Мен. Дали това е така, защото Ме обичат? Не, причината е, че е 

дошло време, когато светът не е могъл да им предложи това, което са поискали. Тогава те си 

спомниха, че съществувам, но аз ги приемам. Защото сега, когато Ме чуят, те се покайват за 

греховете си и в сърцето им се ражда любов към техния Отец. Светлината на Словото Ми ще бъде 

като нова зора за децата Ми, а миналото им ще бъде като нощ, когато свърши. 

62 Утоли жаждата си напълно, помни, че много скоро твоята дума ще утоли жаждата на брат 

ти. Ако все още се чувстваш жаден, въпреки че Ме слушаш и пиеш от това вино, това е, защото 

сърцето ти желае славата на света. Само Моето най-търпеливо и любящо Слово ще може да 

извърши чудото на твоето преобразяване и тогава ти наистина ще бъдеш достоен да стъпваш по 

пътя си и да носиш Моите наставления на братята си. Не унижавайте никого и не му отказвайте 

Моята милост, не облагодетелствайте никого, защото тогава не бихте Ме имали за пример. Вярвате 

ли, че Моята кръв, пролята на кръста, вече не пада върху никой от грешниците? 

63 Когато Йоан Кръстител обявява предстоящото идване на Небесното царство, неговото 

пророчество е за всички. Този пророк и предшественик на Христос е бил сред вас в този момент. 

Той дойде преди Моят лъч да се прояви чрез човешкия орган на разбиране, а също така дойде, за да 

обяви, че идването на Светия Дух е съвсем близо. Неговото известие, неговото пророчество беше 

за всички без изключение и вие го познахте в това време под името Илия, защото този Дух е Духът 

на онзи пророк, който е бил с хората във всички времена, и той е предвестникът, който подготвя 

пътищата на Господа. Затова приветствам всички вас, защото дойдох, без да осъждам греховете и 

без да унижавам този, който се е опетнил най-много. Те ще бъдат сред онези, които Ме обичат най-

силно, защото прегрешенията им бяха много и всички бяха простени. 

64 "Звездата", която показва Моето присъствие и Моето слово, е "видяна" само от 

обикновените хора. Царете и учените са заспали в своето величие и не са успели да открият в 

небесния свод божествената светлина, за да тръгнат след нея като онези магьосници от Изтока, 

които са оставили всичко, за да достигнат до небесната светлина, възвестила на света идването на 

Спасителя. Ако учените потърсят Моята светлина, а онези, които живеят в голямо богатство, 

приложат на практика нещо от Моите учения, те ще почувстват Моето присъствие в сърцата си. 

65 Веднъж ви казах, че е по-лесно камила да мине през иглени уши, отколкото богат скъперник 

да влезе в небесното царство. Днес ви казвам, че тези сърца трябва да се освободят от егоизма и да 

проявяват активна благотворителност към братята си, за да може душата им да премине през 

тесния път на спасението. Не е необходимо да се освободим от притежанията и богатството, а само 

от егоизма. 

66 Колко от вас някога са били собственици на някакво богатство на земята и са забравили за 

мизерията и нуждите на ближния си. После, когато настъпи часът на съда за душата ви, 

почувствахте, че размерът на греховете ви е толкова голям, а духовната порта - толкова тясна, че 

разбрахте, че не можете да преминете. 

67 Днес не е съкровище от материални блага, което трябва да споделите с нуждаещите се. 

Вашето богатство в този момент се състои от светлина и духовно познание, поради което можете 

да се смятате за духовно богати. Но помислете: Ако е тежко престъпление пред Бога да откажеш на 

брат си богатствата на света и да ги задържиш, какво означава да му откажеш духовните дарове на 

благодатта, които никога не намаляват, колкото и да ги даваш? Каква тогава ще бъде 

справедливостта за тези богати духом, които се проявяват като егоисти? 

68 Предначертал съм ти да дадеш велики учения на човечеството чрез твоето посредничество. 

Истина ви казвам: този народ не се е образувал случайно и нито едно сърце не е било добавено 

случайно. Сто четиридесет и четирите хиляди души, които трябва да отидат да работят духом и 

телом, ще бъдат като отворена книга, пълна със светлина, опит и поправяне. 
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Затова докосвам душата им чрез съвестта и истина ви казвам: ако не се обърнат през деня, ще го 

направят до вечерта. Но те ще насочат погледа си нагоре към Отец и ще поемат по пътя на 

изпълнението. 

69 Все още ви давам още един период от време, за да обмислите мисията си и да подготвите 

сърцето си. Изпращам ви в това време, за да свидетелствате за Моята истина. Шестият печат 

проговаря, светлината му се разпръсква, тайната му се изяснява. Призовете мъжете, жените и 

децата да чуят Словото Ми, защото ще дойде 1950 г. и гласът Ми вече няма да се чува под тази 

форма. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 63  
1 Защо сърцето ти трепери от страх, когато чуваш Моето слово като Съдия? О, ако само 

винаги се страхувахте, но не от наказание, а от срам, че Ме наранявате и се осквернявате. Колко 

много добрини бихте постигнали за душата си! 

2 Аз ви казах да направите себе си достойни за Моето присъствие в тази проява, за да не 

затваряте портите на Моята милост. 

3 Аз съм съвършен и очаквам съвършенство от вас. Само по този начин ще достигнете върха 

на планината. За това ви давам времето, светлината и силата. 

4 В този ден, който хората посвещават на паметта на онези, които са си отишли в отвъдното, 

и който погрешно наричат Ден на мъртвите, ви давам възможност тези същества да се свържат с 

вас, за да ви дадат доказателства, че са живи. Те ще ви кажат, че както вие сте получили духовни 

мисии на земята, така и те изпълняват трудни мисии в духовната долина. 

5 Не плачете за тези същества, не ги натоварвайте с материалните си грижи, не ги уважавайте. 

Оставете ги да общуват с вас, приемете в сърцата си тяхното послание и добрия им съвет, а след 

това ги оставете да си отидат в мир в света, където живеят и откъдето ви наблюдават. Тази 

благодат да ги чуеш скоро ще отмине. След това ще усещате присъствието им само в сърцата си. 

6 Докато ви обединявам не само с всички, които живеят на земята, но и с тези, които живеят в 

други светове, много от народите не усещат Моето присъствие, защото са въвлечени в своите 

войни. Но без да знаят, те изпълняват Моето Слово от Втората епоха, в което ви съобщих, че ще се 

върна, когато тези събития се случат в човечеството. 

7 Заемете се с работа, вникнете в тази дума с усърдие. Какво би станало с вас, ако вече не 

можете да го чуете, ако тези уста бъдат заглушени преди определеното време? Какви напътствия 

бихте дали на тези, които тепърва ще дойдат, тъй като все още не съм ви дал всички Свои 

откровения? 

8 Продължавайте да се обновявате, наблюдавайте, молете се и се учете. Слушай Ме колкото 

искаш, но не свиквай с присъствието Ми. Винаги Ме търсете като Отец и като Учител, никога не 

оспорвайте Моята справедливост. 

9 Вижте как благодарение на тази малка вяра, която сте имали, сте получили много чудеса, 

като например сегашното, чрез което ще чуете гласа на онези, които са били ваши роднини в света. 

10 Не гробовете ще се отворят, за да пуснат неподвижните в тях; портите на духовния свят ще 

пропуснат онези, които са пълни със светлина и живот, за да ви съобщят за техния продължителен 

живот. 

11 Ако някое от тези същества все още проявява човешки наклонности или желание за земни 

неща, смилете се над него и му дайте светлина чрез вашата молитва. Не забравяйте, че трябва да се 

подкрепяте един друг. 

12 Така стъпка по стъпка вървите напред по пътя, който води към върха на планината, където 

ще стигнете, когато душата ви е чиста и съвършена. 

13 Разберете, че вашият Учител е Христос, че Моето Слово, дадено чрез тези човешки устни, 

ви е обединило и че това Слово е Книгата на Любовта и Мъдростта. Всеки път ти давам нов урок за 

освежаване на душата ти. Днес изпитваш удоволствие, когато Ме слушаш, а утре ще изпитваш 

радост, когато прилагаш на практика Моите наставления. Казах, че хората ще дойдат при вас, 

желаейки тази светлина, и е необходимо да я намерят в думите ви, в делата ви и в живота ви. 

14 Аз сложих масата и ви поканих на Моята трапеза; но ви казвам, че по-късно вие ще сте 

тези, които ще сложат масата, за да приемат вашите братя и така да продължат този празник на 

братството и любовта за вечни времена. В това Трето време вашият дух ще изпълни 

предназначението си да учи братята ви и да споделя с тях всичко, което е получил от Моята 

Милост. Това няма да са материални блага - тъй като такива ви липсват - а духовни блага, с които 

ще бъдете обсипани. 

За да се вярва на добродетелите ви и за да имат думите ви сила да убеждават и обръщат, трябва 

да останете на пътя на доброто. Когато почувствате, че Моята любов ви е отстранила от пътя на 

злото и ви е поставила на пътя на обновлението, направете решителни стъпки там и не се връщайте 
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там, откъдето сте били спасени. Тогава, когато се заемете да проповядвате обновяване, поправяне и 

постоянство в доброто, лесно ще спечелите и развълнувате сърцето на грешника. Ако знаеш как да 

пречистиш сърцето и устните си в моментите, когато отправяш думите си към твърдото сърце на 

твоя брат, ако в тези моменти издигаш мислите си към Мен с увереност, Аз ще бъда Този, Който 

ще говори чрез твоето посредничество и ще докосне със Словото Си най-скритите влакна на това 

сърце, като по този начин го накара да почувства Моето присъствие. 

15 Разберете, че трябва да се преобразите духовно и физически, че много от обичаите и 

традициите ви - наследство от предците ви - трябва да изчезнат от живота ви, за да освободят място 

за одухотворяване. 

16 Вижте как това човечество се спуска в бездна, докато вие все още сте заспали дълбок сън, в 

който търсите само своята почивка и не ви е грижа какво се случва с другите. Отново ви казвам, че 

не трябва повече да се занимавате с ненужното, с вредното, за да можете по-добре да използвате 

тези моменти за дела на милосърдие, за да посеете Моето семе на любов в душите на вашите братя. 

17 Това е времето, което Моите пророци видяха и обявиха, това е времето, което ви предсказах 

в Моето Слово. Знайте как едно след друго тези пророчества се сбъдват. Моето кралско слово 

никога не отстъпва, не си противоречи и не се отрича. Дори чрез тези човешки говорители ви дадох 

много пророчества, които видяхте да се изпълняват едно след друго. Казвам ви това, защото 

наближава 1950 г. и след това вече няма да чувате Словото Ми чрез човешкия интелектуален орган. 

18 Обръщам се към вас с добри думи, изпълнени с любов, за да ви убедя, че трябва да се 

подготвите за този велик ден. Блажени са онези, които вярват, че Моето слово е неизменно, и които 

се подготвят за това време, защото няма да се уплашат, че тази форма на Моето проявление ще 

приключи. 

19 Чуйте гласа Ми, все още можете да се освежите с него в продължение на няколко години. 

Това е високата песен, която звучи на небето и чието ехо се чува на земята. Когато тази песен вече 

не може да се чува от устата на Моите гласоподаватели, Аз ще ви накарам да я чувате оттук 

нататък в най-съкровените кътчета на сърцето си, когато духовно се обедините с Мен. Истина ви 

казвам, че тези предсказания ще се сбъднат само за кратко време. Но също така ви казвам, че човек 

няма да може да постави волята си над Моята, като се опитва да удължи Моето провъзгласяване 

сред вас. Бъдете бдителни, защото мнозина ще се опитат да измамят братята си. Продължавайте да 

въвеждате грешниците в Моето присъствие, онези, които са се осквернили с кражба, 

прелюбодейство или престъпление, не за да ги обвинявате пред Господа, а за да им бъде простено 

и да бъдат освободени от мрака и петната. 

20 Ще продължите да помазвате болните с любов и в Мое име, с толкова голямо или по-голямо 

доверие и вяра от тези, които имате сега, за да мога да продължа да правя чудеса сред вас. Това ще 

бъде семето, което получавам и съхранявам в житниците Си. 

21 Кое от делата ви според вас е било перфектно? Съвестта ви подсказва, че до днес не сте 

направили нито едно от тях. 

22 Помнете, че само съвършеното достига до Мен. Затова вашият дух ще влезе в Моето 

царство само когато е достигнал съвършенство. Вие излязохте от Мен без опит, но ще трябва да се 

върнете при Мен, украсени с дрехата на вашите заслуги и добродетели*. 
* Дрехата на духа, която трябва да бъде украсена с нашите заслуги и добродетели, е нашата душа; 

защото духът може да се върне в Божието сърце само с дрехата на пречистената си душа. 

23 Хора, вдигнете лицето си и погледнете към небесата. Когато усещате, че идвам като Съдия, 

вие треперите и прекланяте шия. Разберете, че е дошло времето на Моя духовен диалог с човека, 

както е писано. 

24 Носители на гласа на този народ, вие, които сте инструментите, чрез които Аз говоря на 

човечеството, вслушайте се в Моето Слово, което ви казва: вие сте изворът, Моето Слово е 

кристално чистата вода. Оставете го да прелее, но запазете чистотата му. 

25 Върху този народ ще се спуснат Моите напътствия, за да остане Моята истина закотвена. От 

вас ще излязат верните преписи, които по-късно ще бъдат запечатани в сърцата на хората от всички 

раси. Сред вас са учениците, които ще обединят и подредят писанията. 
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26 Моят небесен концерт ще се чуе на земята, така че предсказанията на пророците и думите 

на Исус ще се изпълнят. Преди много време Йоил ви говори за време, когато синовете и дъщерите 

на Израел ще пророкуват, ще имат видения и сънища и че Моят Дух ще се излее върху всяка плът. 

Истина ви казвам: сега е предсказаното време. 

27 Ето Моят Дух, който се проявява чрез теб, духовният свят, който говори чрез твоята уста. 

Тук има мъже и жени от всички възрасти, които проникват в духовното с погледа си, и други, 

които получават съобщения и откровения в сънищата си. 

28 Това е времето, когато Моите духовни войнства се приближават към света, за да издигнат 

онези, които ще Ме следват, и да унищожат отровното растение и плевелите на греха. 

29 Вие, ясновидци, погледнете Ме! Искате да откриете някаква форма, но не я намирате. Вие 

виждате само яркостта на Моята светлина, защото това съм Аз - Светлината. 

30 Аз ви държа будни чрез светлината на Шестия печат. От него произлиза дарът на Словото, 

от него произлиза този концерт, който чуваш в сърцето си и който кара духа ти да трепери: защото 

Аз съм Господ. Пред вас е Агнето, което разхлабва Шестия печат, за да ви покаже пътя. Защото 

Агнето е Христос, а Христос е Пътят. 

31 Всеки уважава мястото, отредено на другите, и се отнася с уважение към себе си. 

32 Молете се, покайте се! - Ако сте лицемери, бъдете искрени сега; ако сте неразумни, бъдете 

благоразумни сега; ако живеете в тъмнина, издигнете се към светлината; ако нямате божествени 

вдъхновения, слушайте Ме и ще се изпълните със светлина. Този, който ти говори, е източникът на 

всички създадени неща и ти казва: Вземете върху себе си кръста на любовта на Исус и елате при 

Мен! 

33 Днес Моето идване ви изненада, защото не бяхте подготвени за него; това е причината за 

съмнението на някои. Когато някой е отправял въпроса си към Безкрайния и е питал дали това 

проявление е истина, в разгара на Моето учение той веднага е получавал мъдър и изпълнен с любов 

отговор, който е разпалвал пламък светлина в сърцето му. 

34 Който има вяра, никога не се уморява и не се отегчава да Ме слуша. Той може да прекосява 

долини и да изкачва планини всеки път, за да чуе Моето Слово, когато Аз се изявявам. 

35 Който е познал естеството на водата, която утолява жаждата му, и на хляба, който засища 

глада му, не ги заменя за нищо и нищо не му пречи да ги намери. Този, който изпитва удоволствие 

да слуша Божествения Учител и наслада да проникне за кратко във вечното, не съжалява, че през 

тези мигове изоставя удоволствията на света. 

36 Ученици, имало е моменти, когато Моето Слово, изпълнено със справедлив укор, ви се е 

струвало горчиво и това е така, защото не сте били в състояние да го разберете. Защото, истина ви 

казвам, не дойдох да увелича горчивината, която изпитвате на земята. 

37 Моите божествени напътствия ви отклониха от несигурните пътища, фалшивите 

удоволствия и пороците. Вместо това ви е накарало да познаете радостта и да се наслаждавате на 

това, което е добро. 

38 Няма да ви оставя без наследство, когато Моето Слово вече няма да се чува чрез тези 

предаватели, защото искам да ви запазя, за да можете да свидетелствате за истината на Моето 

учение за любовта пред новите поколения и да бъдете съветници на вашите братя. 

39 Не всички ще познаят Словото, което ви дадох, чрез човешкия интелектуален орган в този 

момент, защото за тях все още не е дошло времето на пробуждането. Те ще бъдат призовани, но не 

и избрани. Но утре, когато са готови да Ме последват, те ще бъдат призовани отново и тогава със 

сигурност ще бъдат причислени към избраните. 

40 Като камбанен звън природните стихии сега събуждат заспалото човечество и го призовават 

да се моли и да размишлява. Онези, които не разбират този глас, се заблуждават или са глухи за 

духовните послания. Днес те все още приписват тези събития на обикновени природни явления. Но 

ще дойде моментът, в който духовниците на вероизповеданията и хората на науката и властта със 

страх ще се запитат: Наистина ли Господното правосъдие чука на вратите ни? Сега ли е моментът 

на Неговото присъствие сред нас? 
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41 Казвам ви, че упоритостта на човека е голяма! Въпреки това той не се прекланя пред 

болката и не се бунтува срещу Моята справедливост, която го поразява. Но ако той прегъне врата 

си, цялата човешка раса ще бъде обединена в едно препятствие. 

42 Казвам ви: Какво чакате, за да споделите Благата вест? Искате ли да пророкувате за 

руините? Казвам ти и ти разкривам всичко, за да имаш винаги мъдър отговор на всеки въпрос, 

който ти задават твоите братя. Не забравяйте, че ще бъдете атакувани със сериозни аргументи, 

които ще изпълнят със страх онези, които не са подготвени. 

43 Запомнете Моето слово и не забравяйте великите чудеса, които ви дадох, за да може всеки 

от вас да бъде живо свидетелство за Моята истина. Тогава онзи, който ви издирва и се рови в 

Моето Слово, ще види, че то не противоречи в нищо на това, което съм ви казал и пророкувал в 

минали времена. Битката ще бъде голяма, толкова голяма, че някои, които са били Мои ученици, 

ще се изпълнят със страх и ще се отрекат от Мен, твърдейки, че никога не са Ме чували. Онези, 

които останат верни на Моите заповеди и се изправят пред битката, Аз ще покрия с мантия, под 

която ще се защитават, и те ще преминат невредими през всяка критична ситуация. Който посее 

това семе лошо или който опетни чистотата на това дело, ще бъде съден във всеки час, преследван 

от хората и неспокоен. Нека всеки човек познае дървото, което е отгледал, по вкуса на плодовете 

му. 

44 Аз съм приготвил велики чудеса за времето на духовната борба на Моя народ - чудеса и 

дела, които ще удивят учените и изследователите. Никога няма да те оставя на собствените ти 

сили. Не се смущавайте, когато хората ви се подиграват; не забравяйте, че във Втората епоха 

тълпата също се подиграваше на вашия Учител. 

45 Докато мнозина все още очакват Моето пристигане, Моето заминаване вече е съвсем близо. 

Но истина ви казвам, че отсега нататък Светият Дух ще просвещава всеки ум и дух завинаги, 

защото вече сте в разгара на времето. 

46 От всекиго получавам дар: децата Ми предлагат своята невинност, девиците - своя парфюм 

(на чистотата), майките - своите сълзи, бащите - своя кръст, възрастните - своята умора. Но Моята 

любов съживява вярата ти, Аз пазя този светилник, за да не угасне пламъкът му. 

47 През това време не съм слязъл на земята като човешко същество, за да бъда видян от очите 

на вашето тяло. Това време е минало. Сега е моментът, в който трябва да заслужите заслуги за 

спасението си. Търсете Ме в невидимото и скоро ще Ме намерите. Търсете Ме като Отец, като 

Учител и ще Ме имате. Не Ме търсете като слуга, макар че ви казвам истината, че винаги съм ви 

служил. Моите услуги не очакват възнаграждение; но ако искате да възнаградите по някакъв начин 

Моите ползи, Аз ви казвам само да се обичате един друг. Защото ако го направите, делото Ми ще 

бъде увенчано. 

48 Не се учудвайте, че макар да съм Господ на всички сътворени неща, се появявам сред вас и 

ви моля за любов. Аз съм Бог на кротостта и смирението. Аз не се хваля с величието Си, а по-скоро 

крия съвършенството и великолепието Си, за да се приближа до сърцето ти. Ако Ме видехте в 

цялата Ми слава, как щяхте да плачете за прегрешенията си! 

49 Ето, тук е пътят, вървете по него и ще се спасите. Истина ви казвам: не е необходимо да сте 

Ме чули в това време, за да получите спасение. Всеки, който упражнява Моя божествен закон на 

любовта в живота си и който превръща тази вдъхновена от Създателя любов в благотворителност, 

е спасен. Той Ми свидетелства с живота и делата си. 

50 Чувате Светия Дух, но не Дух, различен от този, който ви е говорил като Христос или като 

Йехова. Той е един и същ, единственият, който съществува, но който се проявява по различен 

начин във всяка от трите епохи. 

51 За първи път вашият Бог ви се откри на Синай и качеството на Неговото същество, което 

Той ви предложи, беше качеството на Неговата справедливост и Неговия закон. Във Втората епоха 

същият Бог ви говори в Христос и ви разкрива една страна от Своето същество, която не сте 

разбирали: любовта. А в настоящата епоха, която е Третата епоха, Моят Свети Дух ви говори от 

Безкрайността; Той влиза в контакт с вашия дух от духовното и така ви показва друго качество на 

Своето Същество - това на Своята Мъдрост, която е светлина за цялото човечество. Защо да 

виждаме загадки там, където няма такива? Мистерията на Троицата е изяснена. 
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52 Какво Ме накара да те създам? - Моята любов. Защото преди да те създам, вече те възлюбих 

в Себе Си. Господ обичаше онези, които щяха да станат Негови деца, но също така искаше да се 

чувства обичан от тях. За децата създадох природата, природните сили, световете или домовете, за 

да можете да участвате в материалния живот и така да започнете пътя на съвършенството и 

възходящата еволюция. Дадох на душите материално тяло, чрез което те можеха да изразяват 

усещанията и способностите си, водени от съвестта си. 

53 На така създадения и надарен човек Аз дадох свободна воля, в неговата вътрешност 

поставих листата на Моя закон и Моята справедливост и го поставих в началото на пътя на 

развитието. 

54 Без този вътрешен закон човек никога не би Ме познал, разбрал и обикнал. Но съвестта, 

която е била маякът, осветяващ пътя, и гласът, който съветва доброто, ви е накарала да разберете 

откровенията на Отца; и сега сте стигнали до настоящето, в което въплътеният дух ще се прояви 

свободно и ще надделее над безполезното и материалното. 

55 Защо трябваше да слизам при вас три пъти? Защото сте паднали по трудния път на живота и 

Аз трябваше да дойда, за да ви издигна от земния прах - защото сте се отклонили от пътя с пълно 

съзнание. Но когато загинете и плачете, Ми казвате: "Отче, защо ме наказваш?" Защо казваш, че 

съм те наказал? Помнете, че докато богохулствате, Животът, с който съм ви обградил, продължава 

да ви дава своите блага. Научете се да живеете и няма да се препънете: на това ви учи Моят закон. 

Не очаквайте мир или истински живот от ученията на хората. 

56 Моята присъда ще стигне до всички. Когато дойде времето, ще попитам "служителите на 

Моя закон" и хората, които създават догми: "Каква е вашата реколта?" И едните, и другите ще Ми 

покажат само суета, враждебност и липса на любов към хората. 

57 Преди всички други ще съдя пазителите на Моя закон, защото това е Моят завет на любов и 

мъдрост за всички Мои деца, защото от него произлиза изкуплението на хората. Горко на онези, 

които пазят тези учения скрити в ума си, защото той ще бъде леговище на мрака - или в сърцето си, 

защото ще бъде само леговище на егоизма! 

58 Бъдете подготвени и Ме разберете! Който има в себе си светлината на Светия Дух, нека да 

разпръсне светлина върху всички нуждаещи се. 

59 Ако някой чувства, че словото Ми го наранява, то е защото е като меч. Но раните, които 

нанася, са от любов. Утре ще разбереш, че Моето слово е винаги справедливо. 

60 Ще повикам бащите на семействата и ще ги попитам: "О, бащи на хора, какво направихте с 

децата си?" Аз ще съдя учителите на човечеството, сред които ще бъдат философите, богословите и 

учените, и ще попитам и тях какво е било естеството на семето, което са посели в сърцата и 

умовете на собствените си братя. Ще ги попитам в служба на каква кауза са използвали даровете, 

които съм им поверил. 

61 В Моето присъствие ще дойдат владетелите на народите, нациите и царствата и ще ги 

попитам как са направлявали човешките съдби и какво са направили със своите народи. Ще им 

поискам сметка за хляба на братята им, за труда и дневната заплата, и ако те предлагат само 

алчност и суета в сърцата си и богатство в ръцете си, докато народите им загиват от глад - колко 

голяма ще бъде отговорността им! 

62 Лекарите също ще бъдат повикани. Ще ги попитам какво са направили с тайната на 

здравето, която им разкрих, и с лечебния балсам, който им поверих. Ще ги попитам дали наистина 

са усетили чуждата болка, дали са се спуснали до най-бедния лагер, за да излекуват с любов 

страдащия. Какво ще ми отговорят онези, които са постигнали разкош, благополучие и лукс с 

болката на своите ближни, болка, която не винаги са знаели как да облекчат? Всички ще задават 

въпроси в сърцата си и ще трябва да Ми отговорят в светлината на съвестта си. 

63 Ако съм ви разкрил, че сте част от Израел, не мислете, че ви обичам повече от другите 

групи хора. Защо да ви обичам повече от другите, след като всички сте Мои деца? 

64 Истина ви казвам: ако хората се бяха придържали към Закона, за който им напомняше 

вътрешната им съвест, нямаше да е необходимо да ви изпращам водачи или пророци, нито пък 

щеше да е необходимо вашият Господ да слезе при вас, и че Аз трябваше да издълбая Моя Закон на 
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камък още в Първата епоха, и че Аз трябваше да стана човек и да умра като човек на кръст във 

Втората епоха. 

65 Когато създадох един народ и го обсипах с дарове на благодатта, това не беше, за да се 

издига и да унижава другите, а за да бъде пример за покорство пред истинския Бог и образец за 

братство между хората. 

66 Избрах този народ да бъде инструмент на Моята воля на земята и пратеник на Моите 

откровения, за да поканя всички да живеят по Моя закон и така цялото човечество в крайна сметка 

да се превърне в един народ на Господ. 

67 Този народ е страдал много - въпреки че е бил избран - защото е вярвал, че наследството е 

само за него, че неговият Бог не може да бъде Бог и за езичниците, защото е смятал другите народи 

за пришълци и не им е позволил да споделят това, което Отец им е поверил. Само за известно 

време го отделих от другите народи, за да не се зарази от порока и материализма. Но когато тя се 

изолира в своя егоизъм и си помисли, че е велика и силна, Аз ѝ доказах, че нейната сила и величие 

са измамни, и позволих на други народи да я нападнат и да я поведат в робство. Царе, фараони и 

цезари бяха негови господари, макар че аз им бях предложил да бъда техен господар. 

Отец в Своята безкрайна Любов се откри отново на Своя народ, за да му даде свобода и да му 

напомни за неговата мисия, а в настоящето време Аз идвам, за да му дам Моето учение за любовта; 

но само Моят поглед може да открие сред човечеството синовете на Израел, които Аз призовавам 

и събирам, за да получат светлината на Светия Дух. 

68 Открих Себе Си пред вашия дух, защото времето, когато ви говорех чрез природата и чрез 

материални прояви, които вие наричахте чудеса, отдавна е отминало. Днес вече можеш да Ме 

почувстваш в духа си, както и в най-съкровената част на сърцето си. 

69 В този момент не Палестина е свидетел на Моето откровение, защото Аз не търся конкретно 

място, а вашия дух. Аз търся "народа на Израел чрез духа", а не чрез кръвта, народа, който 

притежава духовното семе, което е получил от Моята милост през вековете. 

70 Пригответе се, хора, използвайте времето, защото то е светло. Наближава 1950 г. и Аз не 

искам да се чувствате като сираци, когато оттегля Словото Си. Истина ви казвам, че онези, които се 

подготвят, ще Ме почувстват по-близо, ще имат големи вдъхновения, ще изцеляват болни само с 

молитва и ще изненадват с дарбата си на Словото. 

71 Трябва да спазвате тези срещи, защото на тях ще ви дам велики откровения. Дарът на 

духовното зрение ще се разгърне и чрез твоите устни ще говоря на учени и изследователи. Това 

предсказание ще бъде записано от онези, които имат задачата да записват словото Ми. 

72 Мъжете и жените, които чуват тази дума: Вярвате ли в Моето идване сред вас? Вярвате ли в 

Моето проявление чрез органа на човешкия интелект? При някои от тях изгарящата вяра отговаря: 

"Да, Учителю, вярвам в Твоето присъствие". При други мълчанието им отговаря, 

провъзгласявайки: 

"Кой знае?" 

73 Учителят ви каза: Не ме изследвайте само. Влезте в сърцето си и разберете какво е излязло 

от него. Ако от него са излезли думи на любов и истина, можете да бъдете доволни; ако е дал утеха 

на другите, можете да кажете, че от вашия извор е бликнала кристално чиста вода. - Ако бяхте на 

високо ниво на съвършенство, Моето проявление нямаше да има причина да съществува сред вас. 

Но ако съвестта ти те обвинява в много недостатъци, защо Ме питаш за какво съм дошъл? Трябва 

да знаеш, че съм дошъл да търся душата ти, която има предназначението да се усъвършенства по 

пътя, очертан от Моята бащинска любов, за да може да се пречисти и да постигне щастието, за 

което всяко същество копнее в най-дълбоката си същност. Дойдох да й покажа начина, по който тя 

придобива заслуги, за да постигне тази цел. 

74 Истина ви казвам: душите на праведните, които живеят близо до Бога, са заслужили правото 

да заемат това място със собствените си дела, а не защото Аз съм им го дал. Аз само им показах 

пътя и им показах голяма награда в края му. 

75 Блажени са онези, които Ми казват: "Господи, Ти си пътят, светлината, която го осветява, и 

силата за пътника. Ти си гласът, който ни дава посоката и ни съживява по пътя на живота; Ти си и 
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наградата за този, който е достигнал целта - Да, деца Мои, Аз съм Животът и Възкресението от 

мъртвите. 

76 Достатъчно е да знаете - както ви казах в Моето Слово - че прераждането на душата е 

истина, и вече в сърцата ви се запалва светлина и вие още повече се възхищавате на Моята любяща 

справедливост. Сравнете теориите и различните тълкувания, които деноминациите са дали на тези 

учения, и изберете това, което съдържа най-много справедливост и има най-много основания. Но 

наистина ви казвам, че това е едно от откровенията, които най-силно ще развълнуват духа в този 

момент, когато се пробужда вътрешното познание за тази велика истина. 

77 Ако хората отново Ме осъдят за това, че казвам на света истината, могат да го направят; Аз 

ще им позволя да Ме осъдят. Но ако искат да Ме хванат и да Ме арестуват, няма да могат, защото 

Аз съм в Духа и съм недосегаем и невидим за тях. 

78 Вие сте възкръснали за истински живот чрез чудото на това Слово. Вече не живеете 

безразлично и не съгрешавате като онези, които не са Ме чули, защото тогава бихте паднали до 

нивото на (духовно) мъртвите. - Само Аз мога и мога да ви говоря по този начин. 

79 През Втората епоха Аз обявих новото Си откровение на Моите апостоли и когато те Ме 

попитаха какви знаци ще покажат това време, Аз им съобщих един след друг, както и 

доказателствата, които ще им дам. Предзнаменованията се появиха до последно, обявявайки, че 

това е времето, предсказано от Исус, и сега ви питам: Ако това духовно проявление*, в което ви 

карам да участвате, не беше истина - тогава защо Христос не се появи (във формата, очаквана от 

вярващите), въпреки че знаменията пристигнаха? Или вярвате, че изкусителят също има власт над 

цялото творение и над природните сили, за да ви измами? 
* Според думите на Господ това проявление означава изпълнение на обещанието за Неговото завръщане, 

което е духовно. 

80 Веднъж ви предупредих, за да не се поддадете на съблазънта на лъжепророци, лъжехристи и 

лъжеспасители. Но днес ви казвам, че въплътеният дух, благодарение на своето развитие, познания 

и опит, се е пробудил до такава степен, че не е лесно да му предложиш тъмнината като светлина, 

колкото и заслепяваща светлина да има на разположение. Ето защо ви казах: Преди да се отдадете 

на този път със сляпа вяра, проверявайте колкото искате! Осъзнайте, че това Слово е дадено за 

всички и че никога не съм запазил част от него само за определени хора. Знайте, че в тази работа 

няма книги, в които да се опитвам да запазя в тайна от вас каквото и да било учение. Но Аз също ви 

казах в онази Втора епоха чрез устата на Моя апостол Йоан: "Ако някой чуе гласа Ми и отвори 

вратата, Аз ще вляза при него и ще споделя храната с него, и той с Мен." По същия начин ви 

научих и на притчата за девиците, за да я запомните в онова време. 

81 Илия, който трябваше да дойде пръв, за да подготви пътя на Господа, се изяви за първи път 

чрез човешкия ум през 1866 г. Няма ли да отделите малко време, за да изучите знаците и 

събитията, които са се случили във всички области и са съвпаднали с времето на това проявление? 

Отново учените, които изучават звездите и които в древността са били наричани магьосници, ще 

свидетелстват, че небесата са дали знаци, които са божествени призиви. 

82 На вас, които сте имали щастието да Ме чуете, казвам: Аз почуках на вратата ви и вие Ми 

отворихте. Аз се хранех с вас и вие с Мен. Вие видяхте блясъка на светкавицата и чухте гърма на 

огнения лъч, а аз съм тук. 

83 Вижте шестия печат, който е разхлабен и отворен пред очите ви. Кой го е освободил? Кой 

изгуби предишните пет? Това не беше Мойсей, нито Илия, нито който и да е патриарх. Това бях 

Аз, Месията, Словото, Жертвеният Агнец, защото тази Книга на Мъдростта е Пътят и Животът и 

Аз ви казах, че Аз съм Пътят, Истината и Животът. 

84 Изпратих Илия да съобщи на света, че Шестият печат ще бъде освободен много скоро, и 

преизпълнен със светлината на Светия Дух, той слезе при хората като предвестник на Моето 

идване през Третата епоха. Вече знаеш как Илия се е изявил, как Учителят се е разкрил, колко 

много ти е дал и на какво те е научил. Сега ви казвам само да запазите това учение в цялата му 

чистота, да се насочите към обновяване и одухотворяване, за да може Моето идване да бъде 

повярвано в духа и Моето слово да бъде чуто с уважение и любов. 
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85 Винаги говорете истината и ще бъдете разпознати като ученици на Светия Дух, защото дори 

снежинките нямат чистотата на Моето Слово. Отражението на слънцето върху снега на планините 

наранява очите ви, но божествената светлина не наранява духа и не го заслепява. 

86 Слушайте Ме, Аз съм Христос, Словото на Отца. Не идвам да отменям нищо, което е било 

разкрито от първите времена. Моят закон е същият, той е законът на любовта. Формите могат да се 

променят, но не и съдържанието. Ето защо ви казах, че понеже чувате Моето Слово с 

посредничеството на човешки същества, не бива да се съмнявате в него. 

87 Ето, тук Пътят се разкрива наново пред очите ви. Започнете да издигате душата си, казвайте 

си с вътрешно удовлетворение, че сте Мои ученици. Кои са учениците на Божествения Учител? 

Тези, които обичат ближния си, които практикуват Моето учение за прошка, милосърдие и 

безкористност. 

88 Малки деца, всички вие сте в живота и всички сте под мантията на Моето Провидение. 

89 Онзи, който в молитвата си Ми казва: "Отче, да бъде Твоята воля за мен", а когато го 

сполети изпитание, възкликва: "Господи, защо ме посещаваш по такъв начин?", все още не е 

ученик, а едва ли е дете-ученик, защото не е разбрал урока. Ако се стремите да бъдете Мои 

ученици, вгледайте се в живота на Исус, вашия Учител на земята, разпознайте Неговото 

послушание и отдаденост на Отец още от детството Му. Той дойде на света, за да изпълни волята 

на Своя Отец, и премина през унижения, клевети, неблагодарност, презрение, болка и жертви, без 

да се отклони от пътя, начертан от Вечния. 

90 Какво ще отговорите за начина си на живот, когато дойдете в присъствието на Господ? В 

миналото сте знаели, че всеки трябва да отговаря за себе си. Сега научихте, че от всеки от вас 

зависят няколко души, за които също трябва да отговаряте. Вижте, в това е значението на вашия 

пример в живота, за да не пожънете утре горчивина вместо сладък и приятен плод. Не забравяйте, 

че от тези същества, които съм ви поверил, ще произлязат новите поколения, които ще направят 

спиритуализма да разцъфти на земята. Тези благословени поколения са божествено обещание за 

човечеството. Ваш дълг е да подготвите пътя и дома за тях и да ги посрещнете в атмосфера на 

духовност и любов. 

91 Ще можете ли да ги разпознаете, когато пристигнат? 

Не трябва ли да сте будни тогава? Усеща ли светът, че това се случва? - Преди това трябва да 

издигнете предупредителен глас, за да могат всички да отстранят тръните, които са оставили по 

пътя, както и нечистотиите, за да не се наранят или осквернят децата им, когато дойдат на земята. 

92 Аз изисквам от вас единство, хора, за да може Моето божествено семе да покълне в 

утробата ви. Не искам да идвате при Мен със сълзи на очи заради нарушенията на Моя закон или 

да се оплаквате от пропиляното време. Нищо няма да компенсира плача ви в тези моменти. 

93 В този момент ви говорих като на чисти и непорочни създания, за да ви преобразя чрез 

любов. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 64  
1 Ето какъв е Моят урок, възлюбени ученици. Вникнете в нея и приложете Моите божествени 

указания. Това семе, което ти поверявам, е осветено. Култивирайте го, разберете, че от него зависи 

плодът, който ще получите. 

2 Във Втората епоха ви казах: "В дома на Отца Ми има много жилища", т.е. "има много 

светове, където душата може да постигне своята еволюция. Придобийте заслуги, за да достигнете 

високо място в световете, където духовната светлина и мирът блестят с най-голяма сила. Къде ще 

отидете след този живот? - Само аз знам. - Затова ви казвам, че чрез добри дела трябва да си 

проправяте път до ниво, от което да се издигате, докато достигнете истински духовен мир, и че не 

трябва да отлагате времето, когато духът ви ще получи наградата, която е заслужил с тези дела на 

любов към своите братя и сестри. 

3 Виждате, че не наказанията очакват този, който не е изпълнил задачата, която Отец му е 

дал. Жънете само резултатите от делата си. 

4 Не в съда, създаден от човешкото въображение, ще Ме видите в Часа на Страшния съд; това 

ще бъде в непознати светове, където душите ще отидат и ще намерят най-чистата и сияйна 

светлина, която ще озари онези, които са търсили истината и духовния напредък в живота. Онези, 

които не са търсили Моята истина, ще дойдат в местата за изкупление, където ще възстановят 

чистотата на душите си, за да напреднат и да дойдат при Мен; защото никой няма да бъде изгубен. 

5 Колко решаващо в този момент ще бъде изоставянето на съвестта ви; защото никой няма да 

може да заглуши гласа на онзи Съдия, който е неразривно свързан с вашия дух. Ще разбереш 

всички постъпки в живота си и никоя от тях няма да бъде оценена с излишна строгост или с 

излишна добронамереност. Тогава светлината, която от самото начало използвам, за да осветявам 

пътя на душите, ще засияе настойчиво. 

6 Обичайте се един друг от един народ до друг, обединете се в едно братство, за да може утре, 

когато живеете в различни духовни светове, да се обичате един друг от един свят до друг. 

7 Истина ви казвам, че няма по-щастлив ден за един дух от този, в който той изпълнява 

поръчението си пред своя Създател, когато този плод се окаже приятен за Неговата безкрайна 

Мъдрост. 

8 Духовете на светлината, които вие наричате ангели, ще дойдат на тази среща, за да ви 

доведат пред вашия Отец. 

9 Гърлата ви извикаха във Второто време, когато видяхте Исус да идва: "Осанна, Осанна на 

Този, Който идва в името на Господа!" - Сега, когато почувстваш, че Духът Ми се приближава към 

теб, отвори портите на светилището на сърцето си, успокой се в него и Ми покажи вътрешното 

блаженство, което те заобикаля. 

10 Аз съм същият, какъвто бях тогава, вие също сте същите, Моето учение също е същото. 

Вашата еволюция обаче е по-голяма и затова се стремите към по-съвършено единение и почит към 

вашия Създател. Днес, когато се молиш, душата ти, отделена от тялото, се обединява с ангелите, 

които обитават духовното пространство, за да се присъедини към тях в хвалебствен химн, който не 

е от земята, а от небето. 

11 Когато човечеството празнува паметта на раждането на Спасителя, сърцата на хората се 

изпълват с радост и надежда, които не могат да се обяснят. Същото се случва (в обратен ред), 

когато възпоменавате страданията и жертвата на вашия Господ. Чувстваш - макар и за кратко - 

необяснима тъга и това е така, защото аз винаги се раждам и умирам в сърцата на хората. 

12 Исках всички вие да живеете вечно и мога да постигна това, защото Аз съм Животът. Ето 

защо винаги съм се разкривал на децата Си под различни форми и затова им дадох Моя закон, за да 

ви покаже пътя, по който можете да стигнете до Мен. - Когато хората се смятаха за изгубени във 

вечния живот, Аз дойдох и им дадох Своята прошка, като изтрих петната от тях с учението Си за 

любовта и им предложих възможността да поправят греховете си. 

13 Колко много кръв е паднала върху скрижалите на Закона от Първата епоха в опит да се 

заличи написаното върху тях! Колко много е осквернена Моята доктрина за Втората епоха, без да 
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мога да помрача нейната светлина! И все пак Аз простих всичко, защото прошката е възкресение и 

живот, а Аз ви казах, че съм Пътят, Истината и Животът. 

14 Често някой ме пита: "Учителю, щом прощаваш прегрешенията ни - защо ни позволяваш да 

ги изкупваме с болка ?" На това ви казвам: Прощавам ти, но е необходимо да поправиш тези 

престъпления, за да възстановиш чистотата на душата си. 

15 Във Втората епоха ви казах: "Искайте и ще ви се даде; хлопайте и ще ви се отвори." Сега ви 

казвам, че ръката ви винаги трябва да чука на вратата на Отца, а не на тази на Съдията. Търсете 

Моята любов, Моята мъдрост, Моята прошка, но не търсете Моето правосъдие, което е неумолимо! 

16 Добродетелта е била презирана и смятана за нещо вредно или безполезно. Сега е дошло 

времето да разберете, че само добродетелта ще ви донесе спасение, ще ви накара да почувствате 

мир и ще ви изпълни с удовлетворение. Но добродетелта все пак трябва да претърпи много 

препятствия и страдания, преди да може да влезе във всички сърца. Войниците, които я защитават, 

трябва да се борят с големи усилия и голяма вяра. Къде са тези войници на доброто, на активната 

благотворителност и мира? Мислите ли, че сте? - Изследвайте себе си вътрешно и Ми отговорете, 

че не сте. В замяна на това ви казвам, че при добра воля всички вие можете да принадлежите към 

тези войници. За какво мислите, че съм дошъл при вас? 

17 Ако вие от своя страна посветите цялата си любов на тази кауза, ще имате заслугата да 

подготвите пътя за идването на новите поколения, които ще донесат на света послание за 

блаженство. 

18 Голяма част от това, което съм ви казал в Моите учения, е предназначено за вас. Но също 

така осъзнайте, че Аз говоря чрез вас на вашите деца. Слушай и вниквай в него, така че тялото ти 

да се огъва леко и да помага на душата ти да върви по пътя, който й показвам с Моите учения за 

любовта. 

19 Времето да Ме намериш беше благоприятно за теб: гладът те беше отслабил, а чрез 

плодовете на това дърво ти възвърна жизнеността си. 

20 Сегашното време е опасно за човечеството и хората все още са далеч от спасителния ковчег, 

който е Моят закон. 

21 Аз обучавам учениците, които трябва да докажат на света, че изпълнението на Моя закон не 

е "невъзможно" и не означава жертва. 

22 Ако обичаш ближния си, ти си спасен. Изпълнението на тази заповед не е покаяние. Който 

живее, за да служи на своя брат, и по този начин съчувства и облекчава болката му, ще му бъде 

достатъчна кратка молитва към Мен, за да мога да правя чудеса с негово посредничество. 

23 Все още не изпращам Своите пратеници в далечни места, защото те все още имат много да 

учат. Веднага щом бъдат достатъчно силни и подготвени, те ще Ми кажат в сърцето си: "Учителю, 

сега сме подготвени." Тогава ще вляза в светилището на тези ученици и там ще намеря преданост, 

смирение, мъдрост и милосърдие. 

24 Ще целуна работника и ще му покажа пътя, който - дори да е далечен - ще го приближи до 

Мен. По нея има тръни, отстрани зеят пропасти, понякога има клопки и опасности, а също и 

изкушения. Но който с вяра върви по него, усеща Моето присъствие на всяка крачка, защото вече 

ви казах, че Аз съм Пътят. Кой би могъл да си помисли, че ще го оставя в битката? как можеш да 

мислиш, че се отдалечавам от теб, когато изпълняваш Моя закон, след като никога не съм се 

отдалечавал от теб в миналото ти? Позволете Ми да ви изпитам; изпитанията на живота укрепват 

духа, заздравяват сърцето и го усъвършенстват. 

25 Кога хората ще копнеят да достигнат съвършенството на своя дух? Днес те дори не са в мир, 

защото между тях липсва добра воля. Светлината на небесата ще започне да се отразява в този 

свят, когато у хората се появи онази добронамерена готовност да насочат стъпките си по пътя на 

братството, взаимното уважение и любовта един към друг. 

26 Мъже и жени от този народ: вие сте прости и ясни и затова ви давам наставленията Си с 

прости думи, за да ги разберат всички. Моето Слово е крепител на вашата вяра и надежда, а 

ползите и доказателствата за любов, с които засявам пътя ви, са насърчение и стимул да 

продължите по него, без да отслабвате в изпитанията. 
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27 Човечеството, разделено на властови блокове и нации, предчувства, че е дошло времето на 

Моето духовно откровение; вътрешно то Ме очаква и копнее за Мен. Колко добре дошли за него 

ще бъдат вестите за Моето присъствие и за връзката Ми с вас, които ще донесете. 

28 Хора, подгответе се да бъдете вестители на Благата вест. Когато дойде това време, устата 

ти няма да се затвори и ръката ти няма да е мързелива да сее и да се грижи за парчето земя, което 

ти се полага. 

29 Някои народи вече са били посетени от пионерите, но е наложително работниците, които 

самият Учител научи през Третата епоха, да отидат и да напоят семето, което жадува за росата на 

благодатта. 

30 Колко скоро ще видите, че много страни дават добри плодове, които днес смятате за 

коравосърдечни и много далеч от духовността! 

31 Полетата ще бъдат плодородни, защото са били добре подготвени. Копривата и плевелите 

ще бъдат отстранени от тях, докато не се пречистят. Затова, когато Моите ученици дойдат при тях 

и ги видят готови да приемат, те ще Ми кажат: "Благодаря ти, Учителю!" 

32 Часът на това провъзгласяване ще бъде обявен с камбанен звън надлъж и нашир. 

33 Нека този народ бъде готов и украсен да приеме множествата, които ще се приближат към 

него в търсене на прехрана и мир. Подгответе се, почистете домовете си и пригответе най-добрата 

храна, за да можете да настаните чужденеца на трапезата си. 

34 Истина ви казвам: в тези тълпи ще дойдат всички - от просяк до цар. Онези, които намерят 

гостоприемство и любов сред вас, ще пеят благодарствени песни на Безкрайния. 

35 Онези, които са белязани от Моята благодат, знаят, че са пазители и войници на този ковчег 

на спасението и че трябва да унищожат всяка следа от идолопоклонство и фанатизъм. Очаква те 

голяма битка, но факелът на твоята вяра ще те спаси. Вече сте изпитали какво е клевета, 

преследване и интриги. Ти вече си претърпял всички тези изпитания, които няма да те застигнат 

неподготвен, когато отново се появят по пътя ти; защото не пътят, обсипан с рози, води към Моето 

царство, а този, върху който е отпечатан кървавият отпечатък от стъпките Ми. Затова ви казвам: 

Блажени онези, които търпят гонения и клевети заради Мен и на които се отказва хляб и вода, 

защото те ще дойдат при Мен и ще бъдат похвалени. 

36 Не се страхувайте от обиди и хули. Помнете, че те бяха хвърлени и върху вашия Учител. Не 

се страхувайте, че хората ще кажат за вас това, което не сте. Не забравяйте, че Ме наричаха 

магьосник и вълшебник. Ако светът ви мрази, помнете, че преди да ви намрази, той е намразил 

Мен! 

37 Научете се да мълчите и оставете въпроса на Мен. Бъдете застъпници за тези, които ви 

обиждат, и заслугата ви ще бъде голяма. - Днес все още не познавате много от грешките на вашите 

ближни, но когато се научите да съдите с истинска справедливост, техните грешки ще ви станат 

ясни, защото тогава ще можете да учите братята си и да ги водите към спасение. 

38 Това са пътищата на Духа, които добрият ученик на Светия Дух трябва да усвои и да 

премине през тях, без да се заблуждава. 

39 Детето на светлината ще може да върви в тъмнината и ще знае как да намери изгубения, за 

да го спаси. 

40 Как е възможно в това време, когато човечеството стене, вие все още да мечтаете да 

притежавате големи материални богатства? Дали съм ти дал Моя мир, така че да мислиш само за 

светските си амбиции? Непрекъснато получавате новини за война, но не правите нищо, за да си 

помогнете духовно. От дълго време ви моля за обединение, но все още ви намирам разделени. Кога 

най-накрая цялото човечество ще почувства копнежа да се обедини духовно в мислите и волята си? 

- Вече ви казах, че в деня, в който се обедините, ще образувате непреодолима стена, която ще 

отблъсне всяка атака. Вече трябва да сте силни, защото "плодовете на тези дървета" са били в 

изобилие и всички те са били ваши. 

41 Не знаете ли в духа си за чудесата, които съм дарил на всеки един от вас? Не разбрахте ли, 

че всичко, на което ви научих, е откровение от вашия Отец? Ако някой се срамува, че е ученик на 

това Дело, то е защото изобщо не е разбрал нищо от Моето учение. Днес все още можете да 

живеете спокойно, дори и да пренебрегвате духовните си задължения. Но посещенията ще дойдат и 
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тогава ще плачете над себе си; ще удари последният ви час и няма да знаете как да влезете в света, 

който ви очаква, нито как да заглушите гласа на съвестта си. - Вижте колко много сърца ще влязат 

в Моето присъствие чрез един от вас, който Ми е верен и послушен! Осъзнайте колко много ви 

наблюдават на всяка крачка онези, които искат да разберат дали наистина чувате Светия Дух. 

42 Мислите ли, че ако от устата ви излезе богохулство или неприлична дума, невярващият ще 

повярва, че сте ученици на Христос, Божественото Слово? Отговарят ли тези думи и фрази на 

израза и принципите, на които ви научих? 

Децата също ви наблюдават: защо се карате пред тях? Осъзнайте, че с този пример, който 

давате, нечестието на Каин прониква сред малките. Помнете, че те са следващите ви потомци, 

които ще предадат това, което сте научили и което сте били по пътя на вашия Бог и Господ. 

43 Спечелете добра награда, като отглеждате добър плод за братята си. Подгответе се за 

идните времена, защото преди Моето заминаване все още ще има раздори между вас, защото 

изкушението се приближава до всички вас. Трябва да бъдете бдителни. Молете се и прилагайте на 

практика Моите напътствия. Истина ви казвам, че тези кратки периоди от време, които 

посвещавате на практикуването на доброто, ще имат благотворно въздействие върху много 

поколения, които ще дойдат след вас. 

Никой не е бил и никога няма да бъде в състояние да определя собствената си съдба; това 

принадлежи единствено на Мен. Доверете се на Моята воля и ще извървите пътя на живота до края 

без големи трудности. 

44 Приемете правилно, когато ви казвам, че нито едно листо на дървото не се движи без Моята 

воля; тогава ще разберете кога Аз съм този, който ви изпитва, и кога изпразвате чашата на 

страданието, което сами си причинявате, за да Ме обвините след това. Тогава вие ставате съдии и 

Ме превръщате в обвиняем. - Разпознайте грешките си и ги поправете. Научете се да прощавате 

грешките на ближните си и ако не можете да ги поправите, поне ги покрийте с чадър на търпение. 

45 Молбата ти за твоите братя стигна до Мен; защото ти влезе в светилището на Господа и там 

духът ти се почувства сигурен. Тези, които търсят мир, които търсят път, който ще ги отведе към 

по-добър живот, са тези, които влизат в Моето светилище. Онези, които търсят съкровищата и 

почестите на света, се стремят да намерят други пътища. Казвам ви, че мирът, който обитава само в 

Моя Дух, накрая ще бъде жадуван и търсен от всички. 

46 Кой или какво на света може да ви даде истинско спокойствие? Само безкрайната любов на 

твоя Отец. 

47 Има богати хора, на които им липсва здраве и не познават радостта, и има бедни хора, които 

са здрави, но не знаят какво притежават и живеят горчиво, защото жадуват за богатство или 

удобства. Не откривам благородни стремежи в сърцата на хората, а когато най-накрая ги имат, те 

не преследват целта си по добър начин. Доказателство за това са тези безсмислени войни, които са 

недостойни за същества, притежаващи Божията светлина. 

48 Аз съм Мир, в Моята безкрайна Мъдрост има всичко, което можете да желаете. Но кога 

народите са се молили, за да получат Моя мир? Кога мъжете, които водят и управляват народите, 

са обърнали очите си към Мен? Кога армиите са коленичили, за да поискат прошка от своя Небесен 

Отец, след като са убили своите съседи? А мирът е толкова крехък, че е необходимо да 

наблюдаваш и да работиш върху себе си, за да можеш да го запазиш и да не му позволиш да се 

върне при Мен. Помислете как сте изпълнени с мир, след като сте Ме слушали, и с този мир 

напускате местата за срещи и пристигате по домовете си; но колко кратки са моментите, в които 

успявате да запазите този мир в сърцата си! - Нарекох ви "хора на мира", "деца на мира". Но вие не 

решавате да проповядвате Благата вест, защото знаете, че за да донесете мир, трябва сами да го 

притежавате.  Но кога ще изпълните тази велика мисия? 

49 Ученици, научете се да пазите Моя мир, превърнете го в меч и унищожете раздора и 

разединението, които царят в дома ви. Изпълнете живота на хората около вас с мир, за да ви 

послужи за практика и утре да донесете мир в други домове и на други народи. Това е семето, 

което давам в житницата ви. 

50 Колко скоро този народ щеше да бъде разпознат, ако мирът живееше сред него и той го 

демонстрираше в живота си; ураганите, бурите и вихрите щяха да се разтворят в нищото пред 
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силата на твоя мир. Докато сред този народ има раздори, той ще бъде слаб и портите му ще бъдат 

отворени за възстановки. 

51 Словото Ми в тези места на събрание се спускаше с потоци; чудесата Ми изобилстваха, за 

да съживят вярата ви. Не разбрахте ли смисъла на Моето дело сред вас? 

52 Нарекох ви "Израел", за да можете смело да тръгнете, да Ме следвате и да донесете Моя 

мир и Моя закон в сърцата на хората. Това е вашата съдба и ще дойде време, когато този народ ще 

се издигне в света, изпълнен с духовна сила. Тя ще се появи като светлина във време на объркване 

и съмнение, когато гладът и жаждата за истина са най-големи. 

53 Учителят ви казва: Хора, ръката ви никога да не е празна, сърцето ви да не е дребнаво, 

защото не знаете кога ще се окажете заобиколени от тълпи нуждаещи се или обсадени от въпросите 

на жадните за знания. Твоят дълг е да дадеш на всички многото, които съм излял в духа ти. Не се 

чувствайте като нищожества, но и не се смятайте за най-обичаните и единствените притежатели на 

истината, която съдържат божествените откровения и даровете на благодатта на Господа, защото 

тогава бихте били в опасност да попаднете под властта на други, както в древността Израил падна в 

плен заради непослушанието си към Моите заповеди. 

54 Какво би почувствало сърцето ви, ако види, че децата ви се отклоняват от правия път, 

разочаровани от вашия пример? Какво би почувствал духът ти, ако види от отвъдното, че новите 

поколения Ме търсят в идолопоклонство? 

55 Племената (на духовния Израил) все още са разпръснати, по-голямата част от този народ 

все още не е намерила пътя. Необходимо е онези, които са чули този глас и са приели Моите 

заповеди, да бдят и да очакват пристигането на множествата, за да могат, когато видят вашето 

единство и вашето поклонение на Бога, да разпознаят Моето учение и да Ме последват. Не 

очаквайте те да бъдат от една раса или народ, защото сред тях ще има хора от всички раси. 

56 Илия постепенно събира стадото си и, истина ви казвам, скоро ще настъпи времето, когато 

всички ще се намерите един друг. 

57 Нарекох ви силните в Моя Дом и ви давам божествената Си сила във всеки един момент, за 

да бдите над задачата, която съм ви поверил, молейки се в Моето Светилище, което съществува във 

всеки един от вас. 

58 Добре дошли, вие, които оставяте света за кратко, за да чуете Моето Слово. Истина ви 

казвам, че чрез един от вас, който научи и практикува Моя урок, ще бъде спасен (цял) народ; също 

така, ако този народ се подготви като цяло и се моли с любов, той ще постигне спасението на 

човечеството. Ако това не се случи, причината не е, че броят ви е твърде малък, а че любовта ви е 

все още твърде малка. 

Първо изчистете сърцето си! Кой по-добре от вас може да познава неговите недостатъци и 

дефекти? Разберете това и се очистете от всичко, в което ви упреква съвестта. 

59 Има много хора, които се опитват да оправдаят греховете си; но 

Питам ви: Дали Отецът е натоварил детето с това бреме от неволи и страдания? Не съм ли Аз 

Този, Който е идвал във всички времена и е облекчавал бремето на вашите неволи и страдания? 

60 Всеки час Моят глас ви призовава към добрия път, където е мирът; но глухият ви слух има 

само един момент на чувствителност към този глас и този момент е последният в живота ви, когато 

мъката ви съобщава за близостта на физическата смърт. Тогава бихте искали да започнете живота 

си (отначало), за да поправите грешките си, да успокоите душата си пред присъдата на съвестта си 

и да предложите нещо ценно и заслужено на Господ. 

61 Аз съм Пътят и този Път ви показвам още от първите стъпки на човечеството на земята. 

Кажи Ми: Кога съм те оставил без помощ или без светлина? В кой век или в коя епоха някога съм 

изтрил Моя закон от твоя дух? Никога не съм преставал да ви говоря, затова сега изисквам от вас 

реколтата ви. Чрез новата Си прокламация Аз ви призовах да се отчитате с божествена строгост и 

абсолютна справедливост и ви държа отговорни за нарушенията на Моя закон. 

62 Нарекох всички вас ученици, които сте чули това слово. Но вие трябва да докажете това с 

поведението си и да разпространявате тази Блага вест, за да може сегашното човечество да 

подготви пътя за новите поколения. Тези същества не трябва да пият чашата на горчивината и 
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страданието от първите дни на детството си, защото имат друга задача. Но ако им дадеш да пият от 

тази чаша, ще бъдеш призован да отговаряш за това пред Мен. 

63 О, ако можехте да живеете с простотата на птиците, които живеят в любов помежду си и 

които, когато усетят приближаването на зимата, отлитат в търсене на по-добър климат, но оставят 

гнездата си на дърветата, готови да служат като дом за своите братя и сестри! - Зимата на вашия 

живот е старостта, но вие, които сте слабоверни, виждате в тази зима студа на смъртта и края, без 

да разбирате, че след зимата винаги идва пролетта с нейното пробуждане, с нейната птича песен и 

нейните аромати. 

64 Тази слаба вяра в духовното възкресение след този живот е причината да се занимавате до 

последния миг от съществуването си с човешкото, материалното, без да разперите крилата на 

душата, за да започне полет, и без да оставите след себе си гнездо за новите обитатели, изградено 

от добродетел и вяра. 

65 Вие не сте като птиците, защото вашият свят не е мирен. По-скоро вие сте воини, които се 

борят в непрестанна битка. Но аз ви казвам: борете се - но с благородство, владейте оръжията на 

справедливостта, упорствайте в доброто, доброто е истина. Остави пътеките проходими за новите 

войници, остави земята подредена и почистена за тях, за да може накрая разумът, любовта и 

справедливостта да възтържествуват на нея, докато ти дойдеш да си починеш при Мен. 

66 Трябва да ви говоря по този начин, защото вашият свят е затънал във войни от всякакъв вид. 

Когато изпитанията сполетяват света, те винаги го нападат неподготвен; защото, докато той не 

мисли за вечното и не се замисля за него, той се наслаждава твърде много на удоволствията на 

света и на плътта. 

67 Истина ви казвам, че ако хората не се пречистят през това време от петната, които са 

причинили в душите си, силите на природата ще дойдат като вестители, за да възвестят Моята 

справедливост и Моята слава и да очистят човечеството от всякаква нечистота. 

68 Блажени са мъжете, жените и децата, които, когато разберат близостта на това правосъдие, 

възхваляват Моето име, защото усещат, че Денят Господен е настъпил. Защото сърцето им ще им 

подскаже, че краят на управлението на злото наближава. Казвам ви, че те ще намерят спасение чрез 

своята вяра, надежда и добри дела. Но колко от тези, които живеят в онези дни, ще хулят Бога! 

69 Човечество, ти вярваш, че за да завладееш света, са нужни големи богатства и земни блага, 

забравяйки Христос, който е роден в обор и който, без да притежава нищо на земята, все пак 

завладява сърцата на хората, прави народите свои васали и е провъзгласен за Цар и Господ. 

70 Щом разберете и почувствате истината, ще усетите колко лесно е за духа да следва стъпките 

на своя Учител дори в най-трудните изпитания. Направете всичко, което е възможно за вас, защото 

няма да искам от вас повече, отколкото можете да направите. Тогава ще оставите пътя, проправен 

за новите поколения. 

Поставям децата в сърцата ви и ви възлагам да ги водите по правилния път. Съберете ги заедно, 

говорете им за Мен с любов и преданост. - Потърсете изгнаниците, онези, които живеят изгубени 

сред мизерията и порока. Давам духовна сила на думите ти, за да бъдат те път към спасението, 

когато преминат през устните ти. Отворете пред невежите Книгата на истинския живот, за да може 

душата им да се пробуди и да стане велика в проникването в откровенията на Светия Дух. Станете 

като своя Учител и ще бъдете чути. 

71 Ако във Втората епоха търсех скромно място, където да се родя като човек и да намеря 

сърца, в които да живея, не търсете позиция, която ще ви направи уважавани. - Потърсете 

чувствителната струна, която присъства във всяко сърце, за да поставите там Моето семе и Моя 

изцеляващ балсам. - Мястото, където се родих като човек, беше безразлично за Мен, но Аз дадох 

дори живота си, за да се роди Моята Любов във вашите сърца. Сега ви казвам: човешките 

същества, семето на тази любов, символизирано в Моята Кръв, падна в сърцето на всички човешки 

същества. Защо днес не обичате и не подхранвате това, което посях с толкова много любов? 

72 Не бъдете глухи за този глас, отворете очите си за реалността на това време и започнете 

работата през деня с пълно доверие и вяра. В противен случай ще трябва да се събудиш сляп в 

отвъдното, а аз ти казах да не влизаш в този свят със затворени очи. 
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73 Иска ли Господ от вас невъзможното? Аз само ви уча да сеете любов, за да можете накрая 

да пожънете плодовете на живота. Възпитавайте сърцата на децата днес, за да можете утре да ги 

чуете да говорят за славата на Светия Дух. 

74 Пазете розите и лилиите, които са сърцата на младостта, и утре ще се радвате на 

разцъфтяването на добродетелта. Научете се да се молите с духа и всички ще разберете, че това е 

съвършеното общуване, когато усещате, че духът ви е дошъл в Моето присъствие и се храни там с 

Моята любов. 

75 Дори днес божественият Ми лъч се спуска към хората. Но си спомнете какво чухте, когато 

ви казах: "Където се съберат две или три от Моите деца, там ще сляза, за да им дам Моето слово." 

Оттогава броят на слушателите Ми се увеличава, докато станат множество. 

76 Ако изпълних обещанието Си да се върна при вас, ще изпълня и волята Си да си тръгна. 

Използвайте правилно кратките периоди от време, които ви остават, за да слушате Моето Слово, и 

ще бъдете подготвени като ученици на Светия Дух. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 65  
1 Подготви светилището на сърцето си, за да може словото Ми да падне върху него като 

балсам. Но в този момент ви питам: Защо ви намирам прегърбени от болка? - Защото не сте 

наблюдавали и не сте се молили. 

2 Когато ядеш духовната храна на Моята трапеза, защо не използваш съдържащата се в нея 

същност, която е здраве и вечен живот? Кога ще разберете Моето учение, за да започнете да го 

проповядвате на братята си чрез дела на любов? 

3 Понякога се осмеляваш да Ми кажеш, че не съм ти дал нищо, за което си Ме помолил, 

въпреки че ти го предлагам по всяко време и само ти липсва подготовка да го получиш. 

4 Не обременявай душата си с веригите на греха, освободи я, за да може да се издигне и да 

получи от Мен всичко, от което се нуждае по пътя на своето развитие. Защо угасяте светлината на 

вярата си, въпреки че съм сред вас? Казвал съм ви, че върху този народ лежи отговорността за мира 

между народите и спасението на човечеството. Но как ще изпълните задачата си, когато стъпките 

ви са все още несигурни? - идваш да слушаш Моето слово, казваш, че обичаш своя Господ; но 

думите не са достатъчни, нужни са добри дела, за да може човечеството да постигне Моя мир; не 

идвам да те лиша от Моя мир, идвам да те спася. Не идвам, за да ви обезкуража, а за да събудя 

душата ви. Вземете отново плодовете на дървото и се напълнете с тях, о, пътнико! 

5 Блажен е онзи, който яде от този плод и твърдо вярва, че е ял от дървото на живота; защото, 

истина ви казвам, той няма да умре. - През това време ви намерих мъртви за живота на благодатта, 

но Моето присъствие в това учение беше вашето възкресение. Мислехте се за недостойни да 

бъдете в Моето присъствие, но Аз ви направих достойни, като пречистих душата ви от всички 

минали прегрешения и я облякох в чистота. С тази прошка ви дадох урок по любов и 

справедливост; приложете го на практика с вашите братя. 

6 Какво право имате да съдите и осъждате съседите си за техните несъвършенства? Спомнете 

си, че във Втората епоха ви казах: "Нека този, който е свободен от грях, пръв да хвърли камък". 

7 Учението ми е ясно и чисто, за да могат начинаещите да го разберат и да го запечатат в 

сърцата си. Дойдох, за да ви напътствам от урок на урок, докато не постигнете съвършен диалог 

между духовете. 

8 В твоята пустиня на изкуплението сега се спуска небесната манна. Когато стигнете до дома 

на божествения Отец, ще седнете на трапезата му, за да ядете Неговата храна. - Огромната пустиня 

символизира изкуплението, а пътят - развитието на душата. 

9 Елате при Отца, Той живее на върха на планината и ще ви даде градини и земи около нея. 

Мъжете ще отглеждат пшеницата, жените ще се грижат градините и ливадите да са покрити с 

цветя, а песента на децата ще се съчетае с тази на птиците, за да направи труда ви сладък. 

Човешката суета няма да стигне до нивите ти, нито алчността за притежания, защото те ще бъдат 

като язви, които ще унищожат плодовете ти. Колко хора могат да разберат - когато чуят тези думи 

- до каква степен са се отклонили от пътя, който Моят закон определя? 

10 Когато човек се убеди, че няма прошка за прегрешенията му, той все повече се отдалечава 

от правия път. О, ако само знаеше, че мигът на искрено покаяние може да го спаси и да му послужи 

за изкупление, че - дори да смята, че е много далеч от Моята божественост - само една крачка го 

дели (от Мен) и тази крачка е покаянието. Не чуваш ли гласа Ми? Не усещате ли, че идвам като 

най-любящ Баща, като искрен Приятел? Вие сте заспали и затова не чувате призива Ми. Как ще 

чуете стъпките Ми, когато дойда "на облак"? 

11 Събудете се, подгответе се да видите изпълнението на Моето обещание. Ще нарека 

благословени онези, които се събудят и Ме чуят, защото тогава ще вложа в сърцето им радостната 

вест за Моето духовно присъствие и от устните им ще излязат думи на нежност, светлина и 

надежда за хората. 

12 По пътя ви се задават бури, подобни на ураган, така че трябва да укрепите вярата си, за да 

преминете през изпитанията и да спасите възможно най-много хора. Искам да бъдете приятели и 

братя на всички хора. 
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13 Това е времето, което Йоил видя и обяви, когато децата на човечеството ще имат видения и 

пророчески сънища, когато техните уста, движени от Моята божествена сила, ще говорят, защото 

тогава Моят Дух ще се излее върху всяка плът и върху всеки дух. 

14 Ето един народ, който тихо се заражда и расте и чиито деца говорят думи на Светия Дух, 

предават духовни послания, преминават праговете на отвъдното с духовния си поглед и виждат 

събитията на бъдещето. Истина ви казвам: това семе е посято по целия свят и никой няма да може 

да го унищожи. 

15 Чрез устата на мъже, жени и деца вие чухте Моя божествен концерт, сякаш в плен на 

възторг се отдадохте на удоволствието да чуете гласа на Господа и Неговите ангели. Моето слово 

не е само за един народ, то е за всички народи, за всички вероизповедания и религии. 

16 Само тази група хора тук знае, че сега е Третото време; но човечеството също ще го узнае, 

макар че предварително ще отрече всичко, което ви открих, и всичко, което е написано. Истина ви 

казвам: това слово ще стигне до краищата на земята, защото за Мен няма нищо невъзможно. 

Ще покажа раните Си на света, както направих с Тома, за да повярва и да се покае, за да се умие в 

сълзите си и след това да Ме следва вярно докрай. Тази божествена манна ще се спусне във всяко 

сърце и пътят, който води към Господното жилище, ще бъде открит на всички души. 

17 Водата от кладенеца на Яков пресъхна и не утоли жаждата на човешкия дух. Вече казах на 

самарянката: "Истина ти казвам: имам вода, която - който пие от нея, никога вече няма да 

ожаднее." И тази кристално чиста и по-силна вода е Моето Слово, което ще излея върху света, за да 

утоля изгарящата му жажда. 

18 От дълго време Илия води Моето стадо сред човечеството, като призовава всички да се 

обединят. Това стадо трябва да бди и да се моли, защото то притежава Моята светлина и Моята 

власт да помага на човечеството с любов. 

19 Вие, които чувате тези учения, сте ги познавали и друг път, но сега трябва да ги 

разпространите сред човечеството, за да ги познае и то. Знаете също, че след 1950 г. ще останете 

без това Слово. Подгответе се обаче така, че това да не е загуба, за която трябва да съжалявате, а 

крачка напред, която ще ви отведе директно към битката. Аз ще бъда близо, както и Моите 

пратеници. Ще продължа да бдя над тези, на които преподавам, и да ви говоря чрез вдъхновение. 

20 Никой да не иска да удължа престоя Си сред вас, защото вече съм ви съобщил волята Си и 

съм ви предсказал годината и деня, в който това проявление чрез човешкия орган на разбиране ще 

приключи. Никой да не се излага на осъждане (като не спазва тази разпоредба). 

21 Който досега е бил твърде тромав, за да Ми служи, и след това се подготви, ще загуби 

тромавостта си, ще говори мъдро и ще прави чудеса. 

22 Ако вие, хората, които Ме слушате, плачете при мисълта за Моите страдания и се покаете за 

греховете си, бъдете благословени. Защото, истина ви казвам, болката ви пречиства, а Моето слово, 

което е живот и възкресение, ви утешава. - Моята светлина е за всички Мои деца; не само за вас, 

които обитавате този свят, но и за всички души, които живеят на различни нива на съществуване. 

Всички те ще бъдат освободени и възкресени за вечен живот, когато изпълнят Моята Божествена 

заповед с делата си на любов към своите братя, която изисква да се обичате един друг. 

23 Отецът страда, когато човечеството се карат, блъскано от военни ярости. Брат срещу брата 

се надига и невинна кръв облива земята. Днес, във великия ден на Страшния съд, вие дишате 

атмосфера на отчаяние и смърт. Но в началото на 1946 г. борбата ще приключи и ще си отдъхнете 

от страданията. 

24 Цялата болка на човечеството пада върху Мен като тежък кръст. Бях отхвърлен и бичуван 

от човешката раса, която исках да направя Мои ученици и от която само малцина Ме следват. Утре, 

когато стане известно Моето дело, което разкрих в тази форма, ще бъда бичуван още веднъж, 

защото няма да Ме разберат. Тази липса на разбиране от страна на децата Ми отваря отново раните 

Ми и Кръвта Ми отново пада върху всички души. 

Понеже говоря от истината и уча на любов, те не Ме признаха, а по-късно ще бъдете презрени, 

защото повтаряте думите Ми и свидетелствате за Мен. Но когато вземеш кръста си и се изкачиш на 

планината, ще спасиш много невинни и ще изкупиш много грешници. 
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25 Не дойдох при вас като цар, а смирено, и по това познавате, че Словото, което чухте, е 

"Словото" на Отца. Човечеството отново Ми предлага венец от тръни и плащ от неблагодарност. 

Пострадах от клеветите и отхвърлянето на Моите деца. 

26 Въпреки че душата е в пълно развитие, тя спи. Но Аз ви просветлявам чрез духа, така че да 

се върнете в правия път и да се насочите към изпълнението на задачата си. Защо чувствате, че 

Моето слово ви наранява? 

27 Докато отбелязвате Моите страсти във Втората епоха, едно сърце, най-нежното, плаче в 

тишина и се застъпва за децата си, които не са я разбрали. Тя няма упреци към онези, които са ѝ 

причинили толкова много болка, нито обвинения към онези, които са пожертвали любимия си Син. 

Само нейната любов и прошка към човечеството увенчават изкупителното дело на единственото ѝ 

дете. Това е вашата Небесна Майка, която оставям сред вас, за да я слушате и да намирате утеха в 

нейното лоно. 

28 В дълбините на сърцето си сега усещате божественото дихание на Господ. О, ако само 

можехте да разберете любовта, с която идвам при вас! 

29 Чрез съюза на вашите сърца вие създадохте светилище, в което да Ме приемете. Всяко 

сърце се е подготвило, всеки ум се е прояснил и това е подходящото време Моят Божествен лъч да 

слезе при вас. 

30 Посещението наближава и аз ви подготвям за него. Време е да тръгнете по пътя си с твърда 

крачка и без страх. Вие сте Израел, а това име означава "силен". Винаги в духа ти е било това 

благословено семе. - Истинската молитва укрепва духа ви, очиства ви от петната, утешава ви, 

когато сте тъжни, подкрепя ви в сиромашията и ви избавя от изкушенията. Но както ви научих да 

се молите от дух на дух, за да бъдете силни в живота, така и в часа на смъртта издигнете духа си 

към Мен по тези благословени стъпала на молитвата. - Колко далеч от истинската молитва живее 

човечеството! Колко малко са тези, които знаят как да го практикуват. В духовно отношение 

хората живеят като древните: поклонението на Златния телец и почитта към езическите идоли 

продължават. Вавилонската кула на учените от този век непрестанно предизвиква Моята 

справедливост. 

31 Ще дойде нов потоп, който ще измие земята от човешката поквара. Тя ще срине олтарите на 

лъжливите богове, ще разруши камък по камък основите на кулата на гордостта и нечестието и ще 

унищожи всяко лъжеучение и всяка извратена философия. Но този потоп няма да се състои от 

вода, както някога, защото ръката на човека е пуснала срещу него всички видими и невидими 

стихии. Той произнася собствената си присъда, наказва и съди себе си. 

32 Всеки дълг ще бъде изплатен до най-малката подробност. За тази цел е необходимо 

днешните велики да станат слуги и да се издигнат поданици. Вие, които Ме слушате, вярвайте в 

своята отговорност за мира на света! 

33 Вие вече не сте двама или трима, които Ме слушат. Броят ви вече е голям, защото Моето 

семе се разпространява от сърце на сърце, от дом на дом, от провинция на провинция, а новината за 

Моето ново откровение премина границите ви и достигна до други земи, където ехото на Моето 

слово и вестите за Моите чудеса свидетелстват, че Аз наистина съм се върнал при вас. 

34 Домът на Израел сега е в дълбините на вашето същество, във вашия дух. Точно там се 

разкрих в този момент чрез тази прокламация. 

35 Казах ви да побързате да изучавате учението Ми, да се възползвате от присъствието Ми, 

защото времето на Моето заминаване е близо и никой не е в неведение за него. Ето, това е 

изпитанието, което ви очаква. Кой ще бъде готов да го приеме? - Вие се умножихте, но не ви 

виждам силни. Причината за това е, че ви липсва любовта, помощта и братството на едни към 

други; не сте обединени от Духа. И това искат да бъдат собствениците на Ковчега на Новия завет? 

36 Исках да бъдете силни чрез единението си и велики чрез духа си. Не е необходимо да 

притежавате материална сила, за да сте велики, нито пък да познавате земята, за да сте по-добри. 

Има нещо, което вашият Бог винаги ви е разкривал и което в действителност ви дава величие. 

37 Голяма е светлината, която излях върху вас, но не се ослепявайте от нея, защото тогава ще 

изглеждате пред братята си като глупаци и фанатици. Тази светлина не е само ваша, тя е 

светлината на Шестия печат, която ще засияе във всички народи. 
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38 Вие дойдохте чисти пред Мен, малко по малко се освободихте от фанатизма, 

идолопоклонничеството и безполезните традиции. По този начин сърцето ви бие в унисон с духа 

ви. Пътят започва от Мен и в Мен завършва. Но Аз не изисквам от вас да изминете този път на 

развитие за един ден, а ви давам достатъчно време, за да можете да извървите пътя докрай. 

39 Аз съм с теб през целия път, давам ти сила, пречиствам те. Ако оценявате духовното си 

развитие по настоящия си живот, когато сравнявате сегашния си живот с този от началото на 

човечеството, ще разберете, че сте направили голяма крачка напред. Изучавайте Моето Слово с 

усърдието, с което изучавате познанието на земята, и когато го проучите, ще откриете, че това, 

което сте смятали за непостижимо, е било запазено за вашия дух (за да го изследва). В днешно 

време малко по малко завесата на много тайни пада, много скрити неща излизат на бял свят и 

затова Аз съм обичан и разбиран повече от Моите деца. 

40 Може ли да има сходство между детето и Бащата, ако детето няма мъдростта на Бащата? 

Не, деца Мои, но Аз не ви държа в неведение. Аз съм Светлината, която е Мъдрост, и с нея ще ви 

залея, за да Ме обикнете. Наистина съм гладен и жаден за вашето висше развитие. Това е най-

убедителната причина за Моето проявление и за връзката Ми с вас. 

41 Просветете и укрепете себе си чрез това учение, защото в сърцата ви има предчувствия за 

война и вие трябва да сте подготвени. Запазих този народ в мир, за да може да Ме приеме в сърцето 

си. Семето на Моето учение трябва да даде плод. 

42 Колко сълзи ще пролеете, ако не използвате това ценно време на мир! След това ще бъдете 

завладени от войни, епидемии и отчаяние. Не се опитвайте да спрете войната с физически 

покаяния, които са безполезни жертви. Ако искаш да Ми предложиш покаяние, победи 

бунтарството, гордостта или материализма на плътта си. Ако искаш да Ми предложиш пост, нека 

той се състои в това да се откажеш от невъздържаността, от това, което ти вреди, като контролираш 

страстите си. Но внимавайте да не изпаднете в нов фанатизъм, защото има много действия, които 

са позволени, но вие можете да ги направите непозволени. 

43 Искам да постигнете обновяване на тялото и на душата си. Ако разбереш какво искам от 

теб, няма да ти се струва жертва да го постигнеш и ще разбереш, че изпълнението на (Моята 

молба) ще ти донесе голямо удовлетворение и по-висш мир. 

44 Тези, които се издигнат от блатото, мръсотията и егоизма към живот на служба и активна 

благотворителност за братята си, ще покажа като пример, че Моето учение има светлина и 

благодат да обнови грешниците. Този пример ще се разпространи във всички сърца. кой не иска да 

бъде сред тези, които Ми свидетелстват? Но наистина ви казвам, че ако действията ви не са 

наистина от сърце, те няма да дадат плод сред братята ви и често ще ги чувате да ви наричат 

лицемери и лъжепроповедници. И не искам това да се случи с вас. 

45 Трябва да знаете, че в днешно време е много трудно да заблудите хората. Духът им е 

пробуден и дори да е потънал в материализма на своето съществуване, той е чувствителен към 

всяка духовна проява. Но ако не можеш да измамиш братята си, можеш ли да измамиш своя 

Отец? 

46 Позволете на любовта на Учителя да се настани във вашето същество, за да можете да 

прощавате на враговете си, както Той прощава на вас. Тогава сърцето ти ще бъде като спасително 

въже сред хората. 

47 Подгответе кораба си, защото бурята може да дойде от един момент нататък. Не усещате ли 

близостта на битката? Нищо ли не ви разкрива умът ви? Вслушайте се в гласовете на природата и 

наблюдавайте хода на природните сили. Проникнете в сърцето на братята си и ще откриете 

обявлението за предстоящата битка. Всичко ви говори за хаос. Що се отнася до човешкия ум - той 

изобретява само оръжия за унищожение. Що се отнася до сърцето, то не дава място на чувствата на 

братство, но дава място на чувствата на омраза. Нито в едно тяло няма здраве, всички са заразени с 

болести и мор. Децата се раждат с бремето на болката, родителите не разбират децата си и децата 

не разбират родителите си. Съпрузите се разделят, жените губят добродетелта си, без да й придават 

значение. Хората оскверняват най-свещеното. - Религиозните общности се пренебрегват и 

враждуват помежду си, а пороците придобиват власт сред хората. - Междувременно Моето Слово 

ви събужда с нежни наставления и ви призовава към обновление, за да се спасите от потъване в 
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това бурно море. Само духовно учение като моето е в състояние да задържи човека по пътя на 

живота. Само Моето Слово може да разреши дълбоките проблеми на духа и да подслади 

съществуването на човека по пътя на изпитанията и страданията. 

48 Когато човечеството е отгледало голямо дърво, чиито плодове са били горчиви и 

смъртоносни, не ви ли се струва прекрасно, че Аз посаждам дърво, за което вие Ми помагате да се 

грижа, и че неговите плодове на живот, истински мир и божествена мъдрост ви компенсират за 

толкова много болка? Защото Аз съм дървото, Аз съм лозата, а вие сте пръчките. Нека духът ви 

расте в дарбите си, за да давате приятна сянка и плодове на живота с добър вкус. Аз съм Истината 

и тя излиза от тези човешки устни, макар и да са грешници, защото Моята Истина е по-силна от 

вашите грехове. 

49 Отново ти показвам пътя и живота и премахвам тъмната превръзка пред очите ти. Когато 

чуете това слово, казвате в сърцата си: Защо преди не успях да се освободя от пороците, когато 

учението на Господа е толкова красиво, и защо то не беше стимул в моето съществуване? Защото 

не сте се хранили с Моето учение, а с обреди, които само впечатляват сетивата и оставят душата 

празна. Тук ви давам Моето Слово без форми на поклонение и обреди, така че то да влезе директно 

в душата ви. Тук няма освежаване за физическите ви сетива. Днес в момента на Моето проявление 

участва само вашият слух. Утре, когато Моето слово, дадено чрез човешкия интелектуален орган, 

вече няма да се чува, дори телесният ти слух няма да възприема гласа Ми; духът ти ще получава 

Моите наставления чрез вдъхновение и в сърцето ще се чува ехото от тях. - Тръгнете по пътя с вяра 

и вървете без да бързате и с размисъл. 

50 Наближават дните, когато хората ще празнуват Моите страдания. Истина ви казвам, че 

когато хората се пробудят за светлината на това време и освободени от външните форми на 

поклонение, Ме потърсят по духовен начин, тяхната възвишеност и простота ще бъдат най-

красивите палмови клонки, с които ще Ме посрещнат във Втория Йерусалим, Духовния град. 

Исках винаги, когато празнувате Моите страдания, да го правите без обреди и представи, да си 

спомняте за Моите дела и да ги обмисляте задълбочено. Тогава ще почувствате как тази мъдрост се 

пробужда за нов живот в духа ви. 

51 С тези учения, както и в миналите времена, Аз ще премахна вашите (религиозни) традиции 

и ще накарам духа ви да се придържа към Моето учение и Моя закон. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 66  
1 Чули сте зова на камбаната и сте се събудили. Камбаната е Моят глас, който сте възприели 

чрез органа на човешкия ум, а това, което се е събудило, е вашият дух. Не потъвайте отново в 

апатия, възлюбени хора, защото живеете във време на борба. Тъй като вече сте започнали да сеете, 

Аз не искам да изоставяте нивите си, нито да губите мястото, което заемате в Моите блага и което 

ви е струвало толкова много болка, за да постигнете. 

2 Позволете на духа ви да наложи волята си над това, което мислят умът и душата ви, защото 

именно той е истинският отговорник за задачата, която тежи на душата. Помнете: Ако вместо да 

следвате указанията на Духа, се подчинявате на подбудите на плътта, скоро ще се върнете по пътя 

на безплодната борба, в света на лекомислието и суетата, в който душата ви ще се чувства празна и 

тъжна. 

3 Елате в Моите земи и останете в тях. В техните ниви има място за всички, в Моята житница 

има семена в изобилие, а в Моята любов има вода за живот, за да можете да се грижите за 

божествените семена. 

4 Аз, Всеобщият Сеяч, ще ви науча на всичко, което трябва да знаете. Моята любов и Моето 

търпение ще съпътстват всяко Мое учение, така че то да остане запечатано в душата ви. Затова, 

когато ви се наложи да сеете, спомнете си, че сърцето ви е станало убежище на Моето Слово, и се 

обърнете към него в желанието си да получите Моето семе на любов към вашите братя. 

5 Сега не бързайте да слушате Словото Ми, за да му позволите да проникне там, където 

трябва да достигне, а когато дойде моментът да сеете, започнете работата през деня с обмислена 

стъпка, за да не се уморите преждевременно и да се изправите бързо, ако паднете. 

6 Не се спирайте на повърхността на Словото, защото тогава няма да успеете да разберете 

същността му и да се потопите в безкрайната му светлина. 

7 Не ставайте фанатични и не изпадайте в идолопоклонство, като обичате неща, на които 

вашите братя са придали някаква божествена символика. Помнете, че ако искате да бъдете ученици 

на едно дълбоко духовно учение, трябва да се борите да премахнете от сърцата си чувственото 

поклонение на Бога, което е подхранвало човечеството през вековете. Но ако наистина сте убедени 

в стъпката, която искате да предприемете, направете това с цялата си решителност, ученици. Не 

бива да се случва така, че един ден да проповядваш, че твоите ближни трябва да се отвърнат от 

идолопоклонството и религиозния фанатизъм, а после изведнъж, в изпитанието, което ти се случва, 

да паднеш на колене пред идол. 

8 Разбирате ли защо винаги ви казвам да вниквате в Моето Слово и да го изучавате? Защото 

само по този начин светлината на убеждението може да проникне във вашето същество. Тогава със 

сигурност ще настъпи пълна промяна в начина ви на чувстване, мислене и действие. 

9 Ако наблюдавате развитието на Моите прояви чрез човешкия интелектуален орган, ще 

стигнете до извода, че напредъкът в Моите учения е постигнат с обмислена, но твърда и сигурна 

стъпка, която препоръчвам да подражавате. 

10 Осъзнайте, че в предишните години не съм ви говорил с тази яснота, с която го правя сега. 

Бях търпелив и снизходителен; позволих и някои външни прояви на поклонение, защото все още не 

беше настъпил подходящият момент да се отдели житото от плявата, т.е. духовното съдържание на 

Моето учение от ненужните форми на поклонение. Видях, че вярата ти не е достатъчно твърда, за 

да чуеш някои откровения. Сега обаче, когато светлината на Моето учение постепенно прониква в 

душата на някои от Моите ученици, Аз мога да ви говоря ясно. 

11 Знам, че в момента не всички разбират смисъла на одухотворяването и не всички са доволни 

от идеята да се хранят само със същността и да се откажат от обредите, символите и външните 

действия на поклонение, в които много сърца изпитват огромно удоволствие. Но за Мен ще бъде 

достатъчно една група ученици да са разбрали значението на одухотворяването, когато завърша 

Словото Си сред този народ; защото тази група ще бъде считана за първия плод, получен от Моето 

Слово, провъзгласено чрез органа на човешкия интелект. за да ви помогна да разберете Моето 

Учение, продължавам да ви давам Моите Учения, благославям ви и ви казвам: бъдете добре дошли, 

деца Мои, усетете топлината на Моя Дух, усетете Моето Присъствие и си спомнете онова време, 
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когато Ме обградихте, за да слушате Моите Божествени Слова - когато Ме следвахте по пътеките, 

за да видите как върша чудеса, докато някои не пропускаха нито една Моя сричка, за да разберат 

дали това, което казвам, е истина или не; някои от вас, както и други от вас, не пропускаха нито 

една Моя сричка, за да разберат дали това, което казвам, е истина или не; други, както и други от 

вас, не пропускаха нито една Моя сричка, за да разберат дали това, което казвам, е истина или не 

Някои от вас, както и други, чуха хармоничен глас, който непрестанно говореше за любов, прошка 

и милост. Това беше светлина, която никога не е блестяла пред хората. Това слово открива ново 

време за народа на Израел и за цялото човечество. 

12 Много от тези, които са Ме чули в Исус, са дошли на Земята в този момент и са Ме чули 

отново. Въпреки че са вярвали, че са изпълнили съдбата си на тази планета и са заели Обетованата 

земя, душата се е върнала, за да се опита да направи още една крачка напред по пътя към своето 

душевно съвършенство. 

13 Развитието е необходимо, за да може душата да бъде просветена от Моята мъдрост. Днес 

чувате отново гласа, който ви говори за любов. На новите ученици и на всички хора казвам: 

Обичайте братята си, искайте Ме за ближния си и Аз ще ви дам чудеса. Не се страхувайте да 

изповядвате открито пред света мисията, която вашият дух носи. Истина ви казвам, че няма да 

можете да скриете духовните си дарби и те рано или късно ще се разкрият. 

14 Колко трудно ви се струва да намерите начин да изпълните задачата си в този момент. Но 

Аз ви казвам, че това не е трудно, защото човечеството е готово да приеме Моето послание. 

15 Във всички времена слабите са се отчайвали пред лицето на битката, докато силните са 

показвали, че вярата в Моя закон побеждава всичко. Твоята съдба, Израел, е да съобщаваш на света 

все нови и нови послания и откровения, затова понякога се съмняваш дали ще намериш вяра. Но не 

се притеснявай, вземи семето, което съм ти поверил, и го посей. Вече ще видиш колко много от 

нивите, които си смятал за неплодородни, ще се окажат плодородни, когато бъдат облагородени с 

истината на Моето Слово. 

16 Не се опитвайте да изпълните мисията си, защото се чувствате недостойни. Истина ви 

казвам: който има мисия и не я изпълнява, постъпва също толкова нечестиво, колкото и онзи, който 

съзнателно осквернява Закона. 

17 Не забравяйте, че накрая Отец ще поиска сметка от вас - както за това, което сте извършили, 

така и за това, което сте се въздържали да направите. Знай, че и едното, и другото прегрешение ще 

причинят страдание на душата ти. Разпространявайте Моето учение, говорете на хората за Моето 

Слово, убеждавайте ги с делата си на любов, канете ги да Ме чуят и когато дойдат с множествата и 

в сърцата им се запали светлината на вярата, Аз ще ги нарека деца на новия народ на Израел. 

18 Вече няма да можете да се отклонявате от пътя. Дадох ви светлината, за да я разберете, и 

отворих очите ви, за да проникнете дори в отвъдното. Използването на даровете ви винаги трябва 

да бъде добро, така че последиците да бъдат приятни за сърцето ви и угодни на Отец. 

19 Разберете, че съм дошъл да ви науча на съвършени правила. Чухте чрез Моите 

гласоподаватели на различни места и региони, че след 1950 г. Моето слово вече няма да се чува. 

Още днес ви казвам: Колко от тези, които днес слушат словото Ми с видимо уважение, ще го 

пренебрегнат, когато дойде това време; колко от тези, които сега Ми казват: "Господи, няма да се 

отклоня от този път", след това ще Ме търсят в църкви, синагоги, олтари и изображения и няма да 

Ме намерят? 

20 Помислете, че не се стремя да ви изненадам, като оттеглям словото Си неочаквано, а че ви 

го съобщавам много преди това и по много начини, за да разберете, че трябва да използвате тези 

кратки периоди от време и тези уроци, за да не изпаднете в грешка и да не извършите профанация 

по-късно. Колко от тези, които днес се наричат Мои ученици, Мои работници, ще Ме предадат в 

онзи час! 

21 Времето, когато вече няма да Ме чувате чрез органа на гласоподавателя, е определено. Но 

Аз обещах на онези, които се подготвят, че след това ще чуят звука на Моето слово в светилището 

на сърцето си. 
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22 Моето правосъдие ще изкорени всички плевели и Моята воля е в този час сърпът Ми да ви 

намери като пшеница, а не като плевели. - Говоря на вашия език и с пълна яснота, така че утре да 

не кажете, че съм ви говорил образно и затова не сте Ме разбрали. 

23 Тези места за срещи ще продължат да бъдат на разположение за вашите събирания и ще 

продължат да посрещат нови хора. Духовните пазители ще ги защитават. 

24 Говоря ти за решителна стъпка, която ще направиш, за наближаващо време на изпитание, но 

не виждам сърцето ти да трепери. Колко сте свикнали с Моето слово! И все пак тя ще свърши, а 

вие не сте оценили съкровището, което притежавате! 

25 Неведнъж съм ви казвал, че няма да се оскверня с безполезност или зло; затова трябва да 

разберете, че няма да бъда въвлечен във вашите безчестия и сквернословия. 

26 Някои се промениха, когато чуха Моето учение, но вижте в какво се състоеше тяхната 

промяна: те дойдоха смирени, плачещи и разкаяни, без нищо добро. Но след това, когато получиха 

духовното си наследство, те гордо издигнаха лицата си, чувствайки се господари и дори царе, и в 

гордостта си искаха да надхвърлят волята на Отца. Знаете ли къде остават суетата и 

високомерието? В земята. - А неподчинението, неуважението и обидите? В душата ти, веднага щом 

се отърси от телесната си обвивка. - Вие сте атоми, живеещи чрез Моето Божествено милосърдие, 

без което бихте престанали да съществувате! 

27 Ако някой в суетата си вярва, че може напълно да схване Моята работа с интелекта си и да 

разбере всичко, то е защото не разбира нищо. От друга страна, всеки, който вниква в Моята 

мъдрост и Моето величие до такава степен, че казва: "Нищо не знам и нищо не съм пред Господа", 

е в процес на разбиране. 

28 Ако този народ, който толкова много се радваше на Моето Слово през това време, не работи 

върху себе си, ако не подчини непокорните си умове на Моите учения, ще трябва да пролее много 

сълзи след това. 

29 Искаш ли да знаеш какво е Моето желание: на земята да изпълняваш Моите заповеди в 

смирение, така че душата ти, станала чиста и светла чрез изпълнението на своята мисия, да може да 

се издигне много високо след завършването на своята мисия, докато стигне до онези благословени 

домове, запазени за послушните деца на Господа. 

30 На Моята трапеза има приготвено място за всеки от вас, както и ястие. След като веднъж 

сте яли и пили на Моята трапеза, никога повече няма да сте гладни или жадни. Вече няма да Ме 

търсите в църкви и на олтари, направени от човешки ръце, защото ще разберете, че Ме носите във 

вътрешното светилище на душата си. 

31 Бях подготвил всичко за времето, когато ще се озовете в Моето слово, защото Аз бдя над 

всички. О, ако бяхте живели в очакване на Мен, колко голям щеше да бъде вашият напредък! Но 

сега вие сте с Мен и чувате Моите поучения. 

32 Хора, не се страхувайте от изпитанията на живота и не се оставяйте да ви тежи бремето на 

вината. Дайте на духа време и сили за изпълнение на духовната си задача и тогава винаги ще 

вървите нагоре по пътя на развитието си. 

33 Жени, не плачете само за любимите си хора. Не забравяйте, че сърцето ви трябва да усеща 

болката на човечеството. Простете на братята и сестрите си, за да бъде сърцето ви чисто и да 

приюти благотворителността. 

34 Мислиш ли, че щях да дойда при теб, ако първо не ти бях простил и ако в Моя Дух нямаше 

милост? 

35 Искам да направиш това с братята си. Но не се страхувайте да им донесете Благата вест, не 

се съмнявайте в духовните си дарби и не вярвайте в успеха на делата си на любов към тях, защото 

липсата на вяра би ви провалила, словото ви не би убедило, а делата ви не биха имали здрава 

основа. 

36 О, човечество, благословено творение, ако знаеше как те обича твоят Отец! Ти се 

заблуждаваш и Аз идвам да те търся. Когато Ме потърсиш, Аз отварям портите на спасението за 

теб; ти Ме викаш и Аз ти отговарям веднага. Но вие не Ме усещате, не Ме чувате и не Ме виждате, 

защото не сте духовно пробудени. 
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37 През това време Аз подготвям този народ за Себе Си, за да излязат от него сто четиридесет 

и четирите хиляди души, които трябва да донесат посланието Ми на човечеството. 

38 Възлюбени хора, очаквайте спокойно земните посещения и виждайте във всяко изпитание 

етап, който ви доближава до домовете, които, макар и непознати за вас, са зърнати и жадувани от 

душата ви. 

39 Аз, Господ, съм този, който ви говори. Не се учудвайте, че ви се изявявам, защото това 

правя от момента, в който създадох първия човек. Помислете малко, обърнете се към миналото, 

проверете историческите данни и ще откриете, че Аз съм се изявявал пред човечеството на всяка 

крачка. 

40 На децата, които Ме слушат, казвам: Блажени сте вие, които сте дошли на земята по 

времето на Светия Дух, защото вашите дарби ще намерят благоприятно поле за изява. Но слушайте 

Ме, не се ръководете от лошите примери на вашите предци. Помислете, че Кръвта на Агнето, 

превърната в светлина, е слязла върху душата ви, за да ѝ покаже пътя, по който трябва да се изкачи 

в послушание и любов, за да стигне до Мен. Бъдете добре дошли - вие, които идвате тук в 

желанието си да получите своето наследство, за което сте чакали дълго време. 

41 Радост за духа на Отца е, когато вече не сте нуждаещи се, но Аз не определям цена за това, 

което ви давам. Аз ви давам милосърдната Си любов, без да ви поставям условия, а вие, от друга 

страна, ми ги поставяте, за да Ме обичате, и тогава ви давам това, което искате от Мен. - В това 

обучение ще се научите да искате, да получавате и да давате. Научете се също така да чакате часа, 

когато Моята воля ще ви даде това, което е най-полезно за душата ви. Не се отчайвайте, не хулете, 

не губете вяра; помнете, че ви обичам, че съм справедлив към вас. - На тези, които Ми служат в 

тази работа, казвам: Не търсете възнаграждение или награди. Изпълнявайте работата на любовта и 

вървете напред. Всичко, което вършите в Мое име, ще видите изпълнено и ще получите най-

добрата награда за него. 

42 Мнозина се изненадват, когато чуят Словото Ми чрез човешко посредничество, и се чудят: 

"Какво е угодно на нас, смъртните, че Сам Бог благоволява да ни говори?" Но Учителят ви 

отговаря: Не намирам нищо добро в теб, но намирам една привилегия, а именно, че имаш дух. И 

ако ви говоря чрез ума и устата на човек, то е, защото той има живот, за разлика от вашите идоли, 

чрез които Ми се покланяхте. В миналото не съм се проявявал в тази форма, защото вашият дух и 

ум не са били достатъчно подготвени и развити, за да Ме приемат. Днес Аз ви намерих достатъчно 

силни, за да можете да Ме разкриете чрез вашето посредничество. Вече не беше необходимо 

Словото да стане човек, за да ви говори. Този дар е запазен за вас от Светия Дух. 

43 Аз стоя над времето, над всичко сътворено, Моят Божествен Дух не подлежи на развитие. 

Аз съм вечен и съвършен, а не като вас, които имате начало, които сте подвластни на законите на 

еволюцията и които усещате как времето минава над вашето същество. Не казвайте, че Отец 

принадлежи на една епоха, Христос - на друга, а Светият Дух - на друга. Защото Отец е вечен и не 

принадлежи на никоя епоха, но времената са Негови, а Христос, когато изчезна като човек, е 

Самият Бог, както и Светият Дух, който не е друг освен Самият ваш Отец, който подготвя Своята 

най-висша форма на проявление сред вас, тоест без помощта на какъвто и да е материален 

посредник. 

44 Когато преживявате, че Аз се проявявам чрез човешкия интелектуален орган, разбирайте 

тази форма само като подготовка, за да можете утре да се свържете с вашия Отец в съвършенство 

от дух към дух. - Нарекох днешната форма на съюз подготовка, но не съм престанал да разкривам 

славата Си чрез нея, нито съм престанал да ви разкривам съвършени учения. 

45 Не бива да виждате различни божества там, където съществува само едно, което е трябвало 

да се прояви в различни фази на откровение, в зависимост от духовния напредък, който 

човечеството постепенно постига. 

46 След това Исус ви даде съвършено откровение от първия до последния момент от 

пътуването си в този свят. И все пак Той ви обясни: "Не ви казвам всичко, защото не бихте 

разбрали. Но веднага след това Той каза: "Ще ви изпратя Духа на истината, който ще ви открие 

всичко." Така ви дадох да разберете, че за онези, които не са могли да разберат откровенията Ми по 
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онова време, ще дойде време, когато чрез развитието на духа си и неговото издигане ще разберат 

тези откровения, основани на Моето Слово от Третата епоха. 

47 Днес вие се намирате в епохата, когато Господ идва в Духа, за да ви представи новите 

учения на Своята скрита мъдрост. Това време едва е настъпило и вие не можете да си представите 

какво крие то за човешкия дух - стъпките, които хората правят по този път, нито новите 

откровения, които са предназначени за вас. Времето на материалните чудеса, както ги разбирате 

вие, е отминало. Днес духът ти е зашеметен от възхищение и любов пред Моите нови дела и 

откровения. В миналото сте вярвали само защото невъзможното е станало възможно - в лицето на 

материално чудо. Днес трябва да вярвате заради божествената същност на Моите откровения в 

духа ви. Жадувате ли за чудесата от миналите времена, като например скалата, от която при удар 

извира вода, или манната, която предпазвала множествата от гладна смърт в пустинята? Спомняте 

ли си как Христос върна зрението на слепите, очисти прокажените и даде възможност на хромите 

да ходят, като само заповяда това да се случи? Спомняте ли си мъртвите, които Той възкреси, като 

им каза само: "Станете!" Истина ви казвам: всички тези чудеса ще се повторят, но ще ги видите да 

се сбъдват по друг начин, и наистина, колко от тях върша сред вас в този момент! 

48 С течение на времето Аз се приближавах все повече и повече към вас, докато не станах 

човек, за да живея сред хората. Сега започвате своето изкачване и ще се приближавате все повече 

към Мен. Кой от вас поне ще разбере тези учения, когато настъпи 1950 г.? 

49 Пред вас е стълбата на Яков, която патриархът е видял в съня си, това е пътят, по който 

душата ви ще стигне до Господ. - Ти познаваш много и нови учения, но това не бива да ти дава 

основание да се подиграваш на онези, които в своето невежество Ме търсят с идолопоклоннически 

култове. Знаеш ли дали те, макар и да знаят по-малко, не Ме обичат повече от теб? Стълбата, за 

която ви говоря, е пътят, по който всички трябва необратимо да стигнат до Мен. 

50 Хора, народите са във война. Молете се и не ги съдете. Не се надявайте на победата на едни 

и на унищожението на други, защото всички са подложени на тежко изпитание. 

51 Моята любов и Моята благодат са с вас. Това е Третото време, когато духът ви се издига 

отново в желание за Светлина. Въпреки отминалите времена и дори сред хаоса, който цари в твоя 

свят, ти успя да тръгнеш да Ме търсиш. Кой би могъл да попречи на разгръщането на дарбите, 

които носи в духа си? 

52 Нека Моето слово проникне в сърцето ви, за да може по-късно да достигне до всички хора. 

Ако забележите, че Моите гласоподаватели не са постигнали съвършенство, разберете, че дори 

най-простото указание или най-простата доктрина, на която ви уча чрез тях, съдържа божествена 

същност. Насърчавайте тези сърца с вярата и доверието си и наистина ви казвам, че ще пожънете 

съвършен плод. 

53 Когато този народ заживее, практикувайки Моето учение за одухотворяване, ще видите, че 

тук идват голям брой чужденци, които смятат тази земя за Обетована земя, и когато попаднат в 

нейното лоно и видят как живее този народ и как се покланя на Бога, ще разберат, че във вашето 

сърце живеят мирът и светлината на Господа, но че Новият Йерусалим е отвъд този свят. 

Погрижете се делата ви да не размият пътя, който може да ги отведе до така желаната цел - Моето 

Царство. Любовта, добрата воля, братството трябва да бъдат начинът, по който приемате братята 

си, така че да няма неприязън или обида към никой брат от други раси или народи! Обичайте и 

прощавайте, защото по този начин ще запалите в сърцата им надеждата за Моята божествена 

прошка. 

54 Учете на покаяние, разкаяние, обновление, търпение в изпитанията и в опита на 

изкуплението и така ще унищожите суеверния страх от ада, както сте си го представяли, и вместо 

това ще изградите светилище за Моята Божественост и ще дадете форма на по-съвършена 

представа за Моята Божествена справедливост във вас. 

55 Тъй като Аз ви научих да се обичате един друг и да прощавате на онзи, който ви обижда, Аз 

ви дадох и доказателства за това с Моите дела. - Говоря ви за небесни проявления, но го правя с 

метафори, за да Ме разберете по-добре. Не мога да ви разкрия целия духовен живот, защото умът 

ви все още не е в състояние да го проумее. По-добре е да ви покажа стъпка по стъпка пътя, който 

води към върха, и когато най-малко си мислите, ще се видите в Моето присъствие. 
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56 Обявих ви времената на посещение и болка. Но не се страхувайте, защото, когато влезете в 

тях подготвени, ще се удивите на чудесата, които съм ви приготвил през тези дни. Тогава 

невярващите ще повярват. 

57 Всичко, което съм ви разкрил в тези времена, е предназначено за вас, за да го направите 

достояние на човечеството. Това е ваша задача, която трябва да изпълните, за да можете да 

продължите да се издигате в отвъдното. 

58 Ученици, истина ви казвам: ако съм се изявил между вас в това време, то не е защото са Ме 

повикали човеци. Потърсих те, защото това е Моят 

Волята беше и така изпълних едно обещание. Силите на природата свидетелстваха за Моето 

обновено присъствие и някои сърца го усетиха. Не камбаните Ме огласиха! Колко много хора ще 

трябва да се пречистят, за да могат да възприемат Моето присъствие! 

59 Ако светът спазваше словото Ми, нямаше да е необходимо очите на хората да проливат 

сълзи, за да Ме видят. 

60 Показвам ви отново листа на Закона. Това е началото и краят на Книгата, която ви 

разкривам сега, за да сте подготвени за времето след Моето заминаване. 

61 Днес около Мен е малка тълпа, но утре около Мен ще се съберат огромни тълпи. Сред тях 

ще дойдат фарисеите, лицемерите, които ще търсят грешки в Моето учение, за да възбудят 

мнението на големите маси срещу Моето дело. Те не знаят, че преди да потърсят Моето дело, те 

самите ще бъдат прозрени. 

62 Тогава задачата ви ще бъде единствено да запазите спокойствие и уравновесеност и да 

покажете моралната сила на Моите наставления в делата си. Ако се държите по този начин по 

време на изпитанията, дори най-заклетите преследвачи ще признаят, че наистина сте Ме чули. - 

Дойдох да ви излея знание, защото само с мъдрост ще бъдете близо до Отца. 

63 Давам ви Моето Слово със същото духовно съдържание, с което ви говорих през Втората 

епоха, и ви припомних много от Моите учения, които бяхте забравили или от които се бяхте 

отвърнали поради погрешни тълкувания на вашите предци. 

64 Вие дотолкова сте нарушили Моето учение, че мога да ви кажа: Ти си създал път, който е 

напълно различен от Моя, но на който си дал същото име. Никой друг освен Мен не може да те 

освободи от грешката ти - с думи на живот, любов и истина. 

65 Затова вникнете и разберете Моето Слово сега, когато Ме слушате, и тогава във вас ще се 

появи светлина. Сега е моментът да ви кажа с пълна яснота, че превъплъщението на душата е факт, 

че то съществува като светлина на божествената справедливост и любов от самото начало на 

човечеството, без която не бихте могли да напреднете по дългия път на усъвършенстване на 

душата. - Аз съм този, който ви каза, че принадлежите към духовната раса на Авраам, че 

принадлежите към онази група от човечеството, която в една епоха пада, за да се издигне отново в 

друга по призива на гласа на някой от Моите пратеници, а след това отново пада и отново се 

издига, както в настоящето. 

Вие достигнахте Шестия печат, но виждам върху вас тежко бреме от прегрешения като 

(полепнала) мръсотия от човечеството. Но ти се издигаш над греховете с духовната способност да 

Ме разбираш и чувстваш и с решимостта да Ме следваш без колебание до крайната цел. 

66 Ако имаш вяра, вслушай се в гласа на съвестта си и тя ще ти се изясни; ако чуеш тази дума 

тук, спомни си миналото, за да можеш да прецениш живота си, любовта си и заслугите си. 

Съвестта ще ви подскаже дали сте се посветили на изпълнението на мисията си или не. Но не се 

страхувай, защото на земята няма праведници, пред които да се срамуваш. Аз съм единственият, 

който е справедлив, и ви съдя с любов. 

67 Заради греховете ви и незначителността ви сред това човечество ви нарекох мърша; но също 

така ви казах, че ще използвам тази "мърша", за да го представя за пример, след като го пречистя. 

68 Създайте общност, в която да спазвате вярно Божия закон и законите на човека, в която има 

морал и възходящо развитие на душата. Истина ви казвам: Виждам, че в това време мъжът и 

жената са се отклонили от своите пътища. 

69 Откривам мъже, които не изпълняват задълженията си, жени, които избягват майчинството, 

и други, които навлизат в сферите, предназначени за мъжа, въпреки че в древността са ви казвали, 
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че мъжът е глава на жената. Нека жената не се чувства унизена заради това, защото сега ви казвам, 

че жената е сърцето на мъжа. Ето защо Аз съм установил и осветил брака, защото в съюза на тези 

две същества, които са духовно равни, но физически различни, е съвършеното състояние. 

70 Кой се съмнява, че в момента говоря на света само защото неговият грях го прави недостоен 

за Мен? Какво похвално би имало в Мен, ако съм само там, където има само праведници, където 

няма нито болка, нито невежество? Ако Отец насърчава децата да придобиват заслуги, за да могат 

чрез тях да получат Неговата благодат, то Отец също придобива заслуги към децата си, за да има 

правото да бъде обичан. Все още ви виждам като малки деца, на които се притичвам на помощ, за 

да ги измъкна от блатото, да ги заведа до кладенеца и да ги измия в него, за да ви облека след това 

в дрехата на добродетелта. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 67  
1 Аз благославям всички Мои деца - както тези, които слушат Моето поучително слово, така 

и тези, които не присъстват на тази проява. Елате и чуйте Духа на истината, защото това Слово ще 

ви бъде духовна подкрепа. Сърцето ти ми се показва потиснато от страданията, скърбите, 

неблагодарността и разочарованията, които са се натрупали в живота ти. Приемете това слово в 

себе си, сякаш е вино, и тогава сладостта му ще смекчи горчивината ви. 

2 Някои все още се наслаждават на удоволствията на света по това време. Други обаче не са 

познали тези фалшиви удоволствия и са намерили покой в духа си при завръщането си в духовния 

свят. Защото, ако мислите, че тези, които се наслаждават на материални удоволствия, са най-близо 

до Мен, сте в грешка. Истина ви казвам: те трябва да научат много уроци! Но този, който отхвърля 

всичко, което блести с фалшив блясък, е в общение със своя Господ и се насища с Неговата 

божествена сила. 

3 Вие, новодошлите, позволете на Учителя да постави пред вас ново учение; подгответе се, за 

да ви дам нови откровения. Знаете, че периодът на Моето проявление е само от 1866 г. до 1950 г. и 

е необходимо да ви кажа всичко, което съм ви приготвил за този период. Остават ви няколко 

години, за да Ме чуете в тази форма. Ако се възползвате от тях, накрая ще притежавате великите 

учения, които ви обещах. 

4 Нима някой си е мислил, че след 1950 г. "работниците" ще си отдъхнат от труда си? Истина 

ви казвам: тогава битката само ще започне! Тогава Моите ученици трябва да станат учители, за да 

могат множествата да ги търсят, както те търсеха Мен. Ясновидците ще се усъвършенстват, за да 

станат велики пророци пред очите на хората, а всички вие трябва да се подготвите да получите 

вдъхновението на Светия Дух. Трябва да продължите да се срещате, за да могат хората да ви 

търсят, привлечени от духовността и предаността на вашите срещи, както и от делата ви на любов 

и милосърдие. 

5 Помислете за тези събития, които ви очакват и които трябва да настъпят, защото са 

предсказани в Моето Слово. Тогава съвестта ви ще ви каже дали сте се замислили за Моите учения, 

дали сте ги вникнали и разбрали и дали се подготвяте за това време на борба. 

6 Този народ ще излъчи нови патриарси, под чието ръководство ще възникнат добродетелни 

семейства, които ще бъдат образец за останалите. Ще има и мъченици; това ще са онези, които, 

докато изпълняват мисията си, ще трябва да понасят нападенията, преследванията и подигравките 

на хората - онези, които ще трябва да търпят трудности и лишения, за да служат на ближния си. 

7 Всичко е подготвено за последната битка, след която ще остане едно учение, което ще бъде 

тази истина, на която ви уча и която съм ви разкрил през вековете - като закон на Духа, изпълнен с 

мъдрост, справедливост и любов. 

8 Делата и поведението ви трябва да стават все по-чисти и не бива да се страхувате, че ще 

бъдете предадени на правосъдието по време на клевети и преследвания срещу вас, ако 

изпълнението на мисията ви отговаря на това, на което ви научих. 

9 За да може светлината на Моя Дух да засияе в съзнанието ви по време на събранията ви, 

трябва да се научите да пазите тишина и вътрешно събрание, каквото никога не сте имали; тогава 

наистина ще почувствате Моето присъствие и Моите чудеса, Моите духове на светлината ще ви 

укрепят и просветят. Но горко на онези, които заменят Моята истина с измама! 

10 Разберете колко велика е Моята работа и колко малко стойност сте й придали. Ако сте се 

освежили много, докато сте Ме слушали чрез устата на гласоносителя, наистина ви казвам, че съм 

ви приготвил още по-съвършена форма - тази, в която Ме приемате директно в мислите си. Тогава 

Моето учение ще дойде при вас чисто, силно и божествено, защото не е преминало през устата на 

носителя на гласа. 

11 Не се обърквайте, когато ви казвам, че отново съм пред съдии, трибунали и учители на 

закона. Истина ви казвам, че в много от тези, които Ме следват днес, съм намерил съд и съм се 

изправил пред съдия! Утре ще бъда съден от тези, които са във вас. Ето защо ви моля делата ви да 

бъдат добри, така че вместо да отричат тази истина, онези, които Ме следват, да поправят 

пътищата си и да я изповядват, вместо да я осъждат. 
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12 Колко много ми се наложи да ви говоря през това време! Истина ви казвам, ако знаехте как 

да използвате Моето Слово, едно поучение щеше да ви е достатъчно, за да се храните с него. Но 

едва ли са минали няколко мига, след като сте Ме послушали, вече не пазите Моя мир и не 

проявявате Моята милост сред братята си. 

13 Възкресете се за живота на благодатта, като ядете от храната, която ви донесох през това 

време. Не разбирате ли, че трябва да оставите следа от стъпките си в света? Днес искам тази следа 

да води множествата към Моето Божествено присъствие. Елате по пътищата на светлината, на 

мира, на братството и скоро ще Ме намерите. Не се обезсърчавайте, ако понякога срещнете 

препятствие или ако кракът ви се нарани в тръните на пътя. Истина ви казвам: ако вярата ви не се 

разколебае, няма да ви липсва кристално чистата вода, която утолява жаждата ви, защото ще се 

храните с Моето слово. 

14 Ако се чувстваш силен и виждаш, че братята ти до теб вървят по пътя си само с трудности, 

не се чувствай по-добър, защото ще изпаднеш в сериозната грешка на суетата и ще заприличаш на 

червей, който набъбва от земната влага. В новия Ми народ няма да се издигнат нито царе, нито 

господари. Всяко лошо семе ще бъде премахнато от сърцата ви, за да бъдете Мои пророци. 

15 Не се задоволявайте с това, че сте спасени от опасните пътища. Идете и търсете изгубените, 

за да ги спасите. Бъдете смирени, дайте място на милосърдието, станете хора с добра воля и тогава 

ще можете да изпълните задачата си. 

16 Има много хора, които Ми казват в себе си: "Господи, аз съм на път да изпълня". Отговарям 

му, че едва ли е готов да се научи да изпълнява задачи. Все още не сте достатъчно твърдо на пътя. 

Аз трябва често да ви укрепвам чрез Моя пример и този на Моите апостоли. 

17 През Втората епоха човечеството Ми даде дървен кръст, с който хората Ме осъдиха на 

мъченичество. Но на духа си носех друго, по-тежко и по-кърваво: това на вашите несъвършенства 

и на вашата неблагодарност. 

18 Би ли могъл да носиш на гърба си кръста на любовта и жертвата за ближния и така да 

влезеш в Моето присъствие? Ето, за това ви изпратих на земята; затова вашето завръщане ще бъде, 

когато дойдете пред Мен с изпълнена мисия. Този кръст ще бъде ключът, който ще ви отвори 

портите на обещаното царство. 

19 Ако множествата ви нараняват и ви се подиграват, докато вървите по пътя на живота с 

кръста си, който е пътят на горчивината, спомнете си какво сте направили на Исус и помислете 

какво е направил Той на вас: простете си. 

20 С какъв страх някои от Моите деца слушат това слово, което идва от устата на човешкия 

гласоподавател, и то защото знаят, че то е вдъхновено от Светия Дух, а сред присъстващите има и 

такива, които са били свидетели на края на Содом и Гомор, а по-късно и на разрушаването на 

Йерусалим. 

21 Когато чуете тези откровения, спомнете си, че сте живели дълго на земята и въпреки това 

резултатът, който Ми представяте, е оскъден. - В миналото ви давах в изобилие временни блага, за 

да видите в тях символ на духовно богатство. Днес виждате, че материалната ви пътна чанта е 

празна, защото вече не се нуждаете от тези съкровища, времето на материалното богатство е 

приключило за вас. 

22 Христос дойде при вас и тялото Му не беше увито в лен или коприна след раждането. Само 

едно малко парче от тялото Му покриваше тялото Му. И все пак в думите Си Той донесе 

съкровище и представляваше царство, по-могъщо от всяко друго на земята. - Вие не успяхте да 

разберете, защото много обичахте благата на този свят, а не обичахте чистотата на душата. Но днес 

вие живеете в ново време и имате нова възможност да се издигнете, да преодолеете човешките 

слабости и да разцъфтите с цялото духовно богатство, с което сте надарени. 

23 Благодарение на развитието си вие сте възрастни, но въпреки това се чувствате твърде 

неловко, за да направите първите стъпки в новото време. Ето защо дойдох и се изявих чрез вашите 

умове, за да ви науча да напредвате по пътя на духовното си развитие. 

24 Вижте мъжете, жените и децата, които се събират около религиозните общности и секти, и 

въпреки че светлината на Моя Дух се излива върху всяка плът и върху всеки дух, те спят пред 

реалността на това време. 
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25 През колко още изпитания трябва да преминете, за да не изпитвате презрение към бедните и 

отвращение към болестите, които наричате отблъскващи! Кой може да знае дали онзи прокажен, 

който ти протегна ръка и от когото ти се отвърна с ужас, не е бил твой баща или син в друго 

въплъщение? 

26 Вие раждате деца от плътта си, но Аз съм този, който разпределя духовете между 

семействата, племената, народите и световете, и в тази недостъпна за хората справедливост се 

разкрива Моята любов. 

27 Хора, използвайте това време, което ви дадох, то е ценно и изключително важно за вашия 

дух. Моят звучен и силен глас ви събуди от летаргията ви. За Мен никой не е обременен с вина, Аз 

обикнах всички еднакво. Започнете да се обичате един друг, за да може човечеството най-накрая да 

се помири в Моя закон и да изпълни божествената заповед, която ви казва: Обичайте се един друг. 

28 Как е възможно народите, които наричат себе си християни, да се самоунищожават чрез 

войни и дори да се молят, преди да тръгнат да убиват братята си, като Ме молят да им дам победа 

над враговете им? Може ли Моето семе да съществува там, където вместо любов има омраза, а 

вместо прошка - отмъщение? 

29 Необходимо е Моите пророци да се появят отново, за да наставляват човечеството. Защото 

докато има народи, които се самоунищожават, заслепени от амбиции и насилие, онези, които са 

получили Моята светлина и съдят безпристрастно човечеството, се страхуват да се заемат със 

задачата си и да споделят Благата вест. Ако това човечество знаеше как да се моли с Духа, то щеше 

да чуе гласа Ми, щеше да получи вдъхновението Ми. Но всеки път, когато се моли, над очите ѝ 

(духовно) има завеса, която скрива от нея светлината на Моето присъствие. Трябва да дойда при 

хората в моментите, когато телата им са в покой, да събудя духа им, да го призова и да му говоря. 

Христос е този, който влиза в сърцето ви като крадец в дълбока нощ, за да посее в него Своето семе 

на любовта. 

30 Слушайте, ученици, и разберете: не давайте повод на Учителя, когато приключи времето на 

тази прокламация, да каже, че е говорил напразно. Но ако не се възползвате от това време, ще 

трябва да плачете за неблагодарността си. Много пъти ще ви обзема отчаяние и ще ви поваля 

болест, въпреки че сте имали в обсега си източник на здраве, който не сте искали да използвате. 

Само Моята милост ще може да те спаси; за да я заслужиш, Аз те научих да споделяш хляба си с 

гладните. 

31 Разберете Божественото милосърдие, което се приближава до сърцето ви, за да можете да 

считате всички за свои братя и сестри. 

32 Не ви отказвам от нито едно от човешките ви задължения, но ви казвам категорично, че 

трябва да се занимавате и с учението на Отца, за да може духът ви да се усъвършенства, като 

върши дела, които са угодни пред Мен. 

33 Днес Моят Божествен лъч се спуска във вашия свят и е в цялата Вселена, вибрирайки във 

всяко същество. При някои това е интуиция, при други - вдъхновение, а при трети - човешко слово, 

както се случва сред вас. 

34 Тези стени и този покрив изпълняват единствено задачата да ви предпазят от 

неблагоприятните атмосферни условия и от любопитните или натрапчиви погледи на вашите 

братя. Мъжете и жените, чрез които ви предавам Словото Си, нямат нищо божествено в себе си, те 

са хора като вас и мястото, на което седят, не е Моят трон, нито Моето съдилище. Тази малка пейка 

служи само за опора на гласоподавателя по време на неговото издигане. 

35 Идвам, за да установя царство на любовта в сърцата ви. Но за да бъдат основите на това 

царство неразрушими и вечни, ви разкрих ученията на Духа, без чието познаване бихте създали 

само погрешни доктрини на вярата. 

36 До 1950 г. ще имате тази дума. След това ще ви оставя тази планета за изпълнение на 

вашата мисия; но не само Земята, а и духовното пространство. 

37 В момента на вашето вътрешно събрание и молитва Аз дойдох при вас, за да ви погаля и да 

почувствате Моето присъствие, за да изпитате, че връзката между духовете е истина. Така вие се 

научихте да очаквате Моето идване винаги, когато се изявявам и отправям към вас Словото Си. 
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38 Сърцето ти е спокойно и в духа ти има благодарност, защото помниш, че когато те 

призовах, съвестта ти те обвиняваше: "Ти си недостоен." Но тогава чухте гласа Ми, който ви 

казваше: "Обичам ви, елате при Мен, вие сте Моите избраници, Аз ви прощавам." Тогава в сърцата 

ви разцъфнаха вяра и любов към Учителя. 

39 В твоя дух положих това наследство; на тези основи оставих да почива Моето дело, което 

не трябва да има слаби основи. Тази светлина няма да угасне, защото преди това я запалих в 

сърцата ви; това учение няма да загине, защото преди това ви очистих. 

40 Не мислете, че вие поддържате Моето дело на земята; то поддържа вас. 

41 Разбирате ли защо избрах прости и необучени сърца да ръководят първите общности? 

Защото, дори и да добавят толкова много недостатъци в Моето дело, то няма да загуби същността 

си и Моето правосъдие ще дойде в подходящия момент, за да отсее зърното и да отдели житото от 

всеки плевел. Но не забравяйте, че ви казах, че първите ще бъдат последни, а последните - първи, 

защото от поколение на поколение ще се появяват ученици, чието развитие, одухотворяване и 

разбиране ще им позволи да постигнат голям напредък по духовния път. 

42 Вие се заклехте да Ме следвате по този начин, но Аз ви казвам, че не беше необходимо да 

давате обет. Защото кой човек, дошъл тук от пътя на страданието, би желал да се върне към него? 

43 Аз проправям за вас пътя на истинския живот, където живее мирът. Създаваш несполучливи 

пътища, които маркираш със сълзите и кръвта си. 

44 Аз ви давам Моите учения на език, който и най-необразованите могат да разберат, защото 

не ви говоря с непознати термини или с научни думи. Използвам прости думи, защото Аз съм 

Словото на любовта, което говори на всеки ум и сърце. Искам, когато престана да ви говоря в тази 

форма, да сте използвали духовното съдържание на тази мъдрост, за да можете утре да я предадете 

на човечеството с истината и мъдростта, които тя съдържа. 

45 В момента се проправят пътища, по които човечеството да тръгне в различни точки на 

Земята в търсене на сияйния фар на тази Доктрина, която скоро ще бъде идеал за всеки дух. Цялото 

ти същество сега се подготвя да свидетелства за Моето Слово: умът, сърцето и устните, за да 

бъдеш като чист извор, от който тези кристални води изливат освежаващото си благоухание сред 

хората. 

46 Изпълнете съдбата си! Не изпитвай желание да се върнеш при Мен, без преди това да си 

извървял пътя, който ти показах, защото ще те боли да видиш петна в душата си, които тя все още 

не е измила, защото не е достигнала края на изкуплението си. Превъплъщенията са преминали над 

вас, но много от вас не са оценили безкрайната благодат и любов, които Отец ви е дарил с тях. 

Помнете, че колкото повече са възможностите, толкова по-голяма е отговорността ви и ако не се 

възползвате от тях, тежестта на изкуплението и възмездието ще се увеличава с всяка следваща. 

Това е бремето, чиято непоносима тежест много същества не разбират и което само Моето учение 

може да ви разкрие. 

47 Моето учение иска да ви направи господари на това преходно царство, така че то да не ви 

владее. Не искам да Ми кажете, когато дойдете в Моето присъствие в дрехата на Духа: "Отче, защо 

ме отзова, когато все още исках да живея на земята?" - Колко рядко показваш съгласието си с 

Моята воля! 

48 Днес казвам на онези, които съм нарекъл начинаещи и ученици в това време, че никой няма 

да стигне до Мен, ако преди това не е извървял пътя, определен за неговия дух, за да се развие 

напълно. - Това е време на обезщетение и справедливост; само Аз знам присъдата на всеки от тях. 

Всяко прегрешение от миналото се поправя днес. Достатъчно е да ви кажа, че този, който в 

миналото е причинил смърт на своите ближни, сега трябваше да дойде (на земята), за да възкреси 

(духовно) мъртвите за живот. 

49 Благословени деца, познавам вашата молитва и разбирам вашия език. Хората не ви взимат 

под внимание, защото ви смятат за малки и слаби, а това кара скрития във вас дух да страда. 

50 Старци, вие сте потиснати от бремето на времето и борбите; устните ви мълчат, сърцето ви 

е тъжно. Научихте много в живота; вече не можете да се надявате на славата на света, защото 

младостта ви е зад гърба ви и се надявате единствено на живота, който очаква душата ви отвъд 

смъртта. Чувствате се безполезни, защото братята ви смятат, че не ставате за нищо, тъй като не си 
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сътрудничите физически. Но вие знаете, че в сърцата ви гори светлина и има книга (на опита). Аз, 

твоят Учител, те разбирам, познавам сърцето ти и ти казвам: Говори с Мен, знай как те обгръща 

Моята любов. Изчакайте спокойно часа на отзоваването. Не се притеснявайте: там ви очаква 

истински живот, вечна младост. 

51 Момичета, само аз ви разбирам. Сърцето ти се е отворило за живота като чаша с цветя. 

Мечтаете за любов, за нежност, за щастие. Но аз ви казвам: не сънувайте повече, събудете се, 

защото трябва да се подготвите добре, за да изпълните възвишената задача, която ви очаква, и 

трябва да станете много силни, за да изпразните чашата на страданието си. Но ако сърцето ви 

обича, в тази любов ще намерите подкрепа и утеха за пътуването си през живота. 

52 В това време на възстановяване Моята справедливост ще остави дълбока следа в хората. 

Хората ще трябва да дадат отчет за всички свои дела. Онези, които са отворили очите си за 

истината на тази земя, трябва да "бдят" и да се молят за всички, защото ако хората не се издигнат в 

молитва насред объркването, в света ще се възцари хаос. Тези моменти тук също са посветени на 

"гледането". Вие, хора, които сте натоварени с духовна молитва, за да спечелите заслуги за мир - 

отвърнете се от безполезността и злото и все повече подготвяйте душата си. 

53 Необходимо е на земята да се подготви армия от войници на мира, които да се борят срещу 

омразата и греха, докато те не бъдат изкоренени. Именно тази армия, която сега събирам и 

обучавам, ще се състои от видими и невидими същества. Моят апостол Йоан е имал дарбата да го 

види в своето откровение. 

54 Скоро Моите легиони ще бъдат готови и ще превземат полетата на смъртта и 

опустошението. Тяхното идване ще бъде като вихрушка, която ще разтърси човешките сърца. Във 

всеки един от тях ще цари буря и само един фар ще дава светлина в мрака на тези дни, а този фар 

ще бъда Аз. Всички деца на този народ, които не са избрали да изпълнят задачата, която им дадох, 

когато ги изпратих на земята, ще бъдат отзовани в духовната долина, за да направят път на онези, 

които трябва да се борят. По-късно онези, които са преминали, ще започнат да работят в Духа, но 

усилията им ще трябва да бъдат по-големи. 

55 Тези, които послушно изпълняват задачата си, няма да се страхуват от нищо, защото 

светлината на божествения фар ще осветява пътя им сред бурята. Няма да има нищо, което да ги 

накара да се провалят или да изпаднат в разруха. 

56 Блажени са онези, които знаят как да използват това време за изкупление, защото ще 

излязат невредими от тази битка. Но онези, които все още обичат земните съкровища и се стремят 

към най-високите постове и славата на света, ще трябва да понесат изкуплението с най-голяма 

душевна болка. 

57 Какво ще могат да предложат на Отец онези, които единствени са възлюбили света? Какво 

ще могат да отговорят, когато дойдат духом пред Този, Който ги е обичал толкова много и Който 

им е предложил толкова много възможности за спасение? 

58 Всички вие трябваше да сте подготвени за този момент. Помнете, че Моите пратеници дори 

положиха живота си за вас, за да възвестят Моето правосъдие. Не обръщахте внимание на тези 

гласове, само защото вярвахте, че са много далеч от истината. Но ето че гласовете на пратениците 

и пророците се надигат и звучат с още по-голяма спешност в този момент. Истина ви казвам, че ако 

тези послания се слушат внимателно от хората и се изучават с вяра, Аз ще изпратя новите Си 

пророци, за да им възвестят онова, което идва след това време, и заради предишните пророци 

онези, които тепърва ще дойдат, ще намерят вяра. 

59 Блажен е онзи, който има мир в живота си и го използва, за да върши дела на милосърдие 

към братята си. Блажен е онзи, който, макар да носи болка в сърцето си, забравя себе си, за да 

утеши ближния си. Този човек живее по примера на Исус, който върви по Своя път, превит под 

тежестта на кръста, но дори тогава утешава, изцелява и прощава на множествата. 

60 Пророк Илия, предвестник на Третата епоха, се застъпва за своето стадо, моли се за онези, 

които не знаят как да се молят, и покрива с мантията си петното на грешника с надеждата за 

неговото обновление. Илия въоръжава своите множества, своите армии, за да се борят с тъмнината, 

възникнала поради невежеството, греха, фанатизма и материализма на човечеството. 
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61 Дори заради един "последен", който е сред вас, винаги когато ви проповядвам Словото Си, в 

Моето царство има празник, празник, в който всички участвате. Ако знаехте колко радост изпитва 

Учителят, когато някой дойде да чуе за първи път Моето учение, дори ако в сърцето му има 

съмнение, коравосърдечие и дори подигравка! - Словото Ми знае как да преодолее всички човешки 

слабости. 

Днес едно сърце Ме пита: "Ако Ти си Христос, защо оставаш в тази бедност?" Но Учителят 

трябва да му каже: Кога се коронясах за цар във вашия свят? Кога съм живял на земята в дворци? 

Някога живях сред хората, за да Ме познаете като човек, и ви показах Моето съвършено смирение 

и кротост. Аз съм Цар, но не хората са създали короната Ми, която е мъдрост. Моята корона е 

онази светлина, която блести в Божествения ум на Създателя, и лъчите, които тя излъчва, попадат 

във вашия ум, не за да се мислите за царе, а за да можете, знаейки величието, което Бог е вложил в 

духа ви, да се смирите с истинското смирение, на което ви научих чрез Исус, когато ви казах: "Аз 

съм Пътят, Истината и Животът. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 68  
1 Дойдох да уча стадото на Илия. Моето слово е за този народ това, което беше манната за 

израилтяните в пустинята. През това време духът ви напразно е търсил истината в житейските 

пътища, докато накрая не сте чули гласа на своя Господ. Аз съм Скитникът, Непознатият, който 

почука на вратите на сърцата. Вместо да усетят Моето присъствие, хората продължават да се 

отдават на грижите си, на амбициозните си цели или на страданията си. Вие, които сте почувствали 

Моето присъствие и сте чули гласа Ми, сте получили подкрепа, за да понесете възходите и 

паденията на живота, и светлина, за да разберете, че притежанията на света не са рай, че тук не е 

Обетованата земя, че светът сега е тъжна долина на сълзите, земя на изгнание и изкупление. 

В духовното царство ще намерите истински мир и истинско щастие, там ще празнувам с вас 

радостните празници на вашето пристигане. Всеки, който копнее за истински мир, трябва да го 

търси в Моята истина, по Моя път. Напразно хората се стремят към "корона" или "трон", вярвайки, 

че с постигането им са постигнали мир. Казвам ви, че времето на "царете" е към своя край. Моето 

правосъдие дойде при хората. 

2 Аз, твоят Цар, те научих, че на земята няма друг венец освен трънения и друг престол освен 

кръста. И всичко, което вие направихте на Исус, Той го изстрада от любов към вас. Днес, когато се 

върнах и ви срещам отново в света, не ви обвинявам в тази кръв. Идвам, изпълнен с любов и 

прошка, за да се изявя сред смирените, сред тези прости деца, които не разбраха, че идвам в този 

вид. 

3 Оттеглих ви от покварата на живота ви и ви очистих от петната ви, нарекох ви ученици, 

поверих ви скъпоценно семе и ви нарекох "Мои работници". Заръчах ти да пазиш това семе с 

преданост, защото който го изгуби, ще бъде по-беден от него, отколкото преди. 

4 Хора, сега е времето, когато трябва да вървите по пътя на Моя закон, за да не се повтори 

падението от миналите времена, когато слабостите и паденията на израилтяните бяха пречките, 

които не позволиха на другите народи да се поклонят на истинския Бог. 

5 Светлината на Светия Дух просветлява ума ти, за да можеш да разбереш всичко, което ти 

разкривам, и да отговориш на братята си с удовлетворение. Не мислете, че ви оставям на 

собствените ви сили, само с това, което паметта ви е запазила от това, на което ви научих. Какво 

можете да предадете на хората без Моята помощ? Какви доказателства можете да дадете без Моята 

помощ? Но ако имате вяра в Моята сила и подкрепа и сте подготвени, ще можете да изцелявате 

болни, да убеждавате невярващи и да възкресявате мъртви. Вие ще търсите едни и ще приемате 

други, и на хората ще бъде съобщена Благата вест, че Аз съм се изявил чрез човешкия орган на 

разбиране. 

6 До последния ден на 1950 г., когато ще оттегля Словото Си, ще продължа да давам на 

хората посланието Си за мир и любов. Моето проявление и Моето Слово този път ще развълнуват 

човечеството, религиозните общности ще бъдат разтърсени до основи и дори науката, която е 

станала любопитна, ще се спре, за да изследва. 

7 Ето я истината, която сте предвиждали, че ще дойде при вас в това време, но не сте вярвали, 

че ще я откриете в тази простота, в която тя се разкрива, и още по-малко в тази форма. И все пак 

ето го, преценете сами! 

8 Говорих ви на разбираем за човека език, понякога образно и с притчи, а понякога напълно 

ясно. Велики истини ще ви разкривам чрез различни носители на глас, защото само един не би бил 

достатъчен, за да предаде посланието на Моята Божественост. 

9 Идвате от далечни места, пътната ви чанта е празна, а сърцето ви е пълно с тревоги. Но 

когато чухте небесния глас и Аз ви приветствах, вие изпитахте как пътят ви в живота се освети и в 

сърцето ви навлезе мир, истински мир. 

10 Ето защо, когато чухте Словото Ми чрез човешкия интелектуален орган, вие разбрахте, че 

това е Третото време, че Моето провъзгласяване в тази форма ще бъде кратко и че следователно 

трябва да се възползвате от това учение. 

11 Допитвате се до съвестта си и тя ви отговаря, че сте се заблудили. Тогава изпитвате 

безкрайно блаженство от осъзнаването, че е истинско чудо, че сте намерили пътя, който сте 
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смятали за толкова далечен. Причината за това е, че за вярата няма граници; за покаянието е 

достатъчно едно сълзене, за молитвата - един момент на възвисяване, а за обновлението винаги ще 

намерите възможност за покаяние. 

12 Когато сте били "последният" в кръга на тези ваши братя, сте се чувствали недостойни да 

бъдете с тях и сте ги смятали за по-висши същества. По-късно твоята упоритост, твоята вяра и 

твоята любов те доведоха до това да седнеш с учениците. Веднъж попаднали на това място, едни 

запазиха смирението си, а други, поради неразбиране на Моето учение, се изпълниха със суета, 

почувстваха се господари и дори не уважаваха онези, на които преди се възхищаваха и завиждаха. 

Трябваше да ги изобличавам и порицавам, но както ви казвам да вземате за пример само онези, 

които ви дават добри примери, така трябва да разпознаете и как използвам дори непокорните и 

неблагодарните, за да ви дам учения с голяма мъдрост. 

13 Някои са готови да се върнат по пътя на послушанието при първия предупредителен знак за 

Моето правосъдие. Но има и такива, които с високомерието си оскверняват Моите заповеди и 

пренебрегват закона. Тогава Моето Слово става подробно и недвусмислено, така че човек да 

разбере, че смирението и послушанието на Моите заповеди са тези, които ви приближават към 

Мен. 

14 Ученици, съзерцавайте светлината, която идва при вас; тя е отражение на светлините на 

Новия Йерусалим, който ви изпраща своето послание от безкрайността. 

15 Тази нация, в която Моето Слово стана известно, не е Новият Йерусалим, който Йоан видя с 

очите на Духа, когато пророкува: "И аз, Йоан, видях Светия град, Новия Йерусалим, който слизаше 

от небето като невеста, украсена за своя съпруг"; но тази нация ще бъде символ на този духовен 

град. Жителите му ще бъдат подготвени, от сърцата му ще струи мир и поздрав за добре дошли на 

всеки, който почука на вратите му, от духа му ще се излъчва светлината, която разрешава 

конфликтите, объркващи човечеството, а от поклонението му пред Бога ще се излъчва пример за 

одухотворяване и извисяване на другите народи. 

16 Днес вие все още се съмнявате, че този народ може да изпълни такава съдба, и това 

съмнение се заражда в сърцето ви, когато виждате, че сте материализирани, привързани към 

удоволствията на света, въпреки че слушате Божествения Учител и се наричате Негови ученици. 

17 Разберете, че не исках да ви водя прибързано по пътя на Моите учения, но също така ви 

казах да не спирате. Страхувате ли се от присъдите на хората? Страхуваш ли се от мъченията, 

които можеш да изтърпиш в името на Моето дело? Истина ви казвам, че няма да има трънен венец 

около слепоочията ви, нито ще носите тежък кръст под ударите на бичуващите и юмруците на 

кръвожадното множество. 

18 Обичайте ближните си, сейте навсякъде Моята милост, но никога не се озлобявайте, защото 

хората не възнаграждават добре услугата, която им оказвате. Помнете примера на Исус! 

19 Пътят, който в миналото очертах за вас с кръвта Си, днес съм го очертал за вас със 

светлината Си. Но не слагай върху него петно, нито пък оставяй следа от несъвършенство или 

нечестност, защото тогава утре хората ще кажат, че Този, който е говорил по това време, е бил 

измамник. 

20 Не предизвиквайте Моята Божествена справедливост чрез неподчинение или нарушаване на 

Моя закон. Не давайте повод на земното правосъдие да ви преследва за несправедливи действия. 

21 Искам вашият дух да се изяви и да прелее в този момент, без тялото му да е пречка, която да 

го държи навън, или завеса, която да го скрива, и всяка дума, която излиза от устните му, да е 

изпълнена с живот. 

22 Възлюбени хора, за вас Втората епоха принадлежи на миналото, а за Мен тя е настояще. 

Днес Юдея не е мястото на Моите проявления, Йерусалим не е градът, който приема своя Спасител 

с псалми и маслинови клонки. Това е друго място в света, където се намирам днес, но това са 

същите хора, същите духове. Сега сърцето ти е градът, а псалмите и маслиновите ти клонки са 

вътрешна радост. 

23 Сега не съм заобиколен от Петър, Андрей, Йоан, Яков, Вартоломей, Филип и другите 

ученици; те изпълниха мисията си и ви оставиха примера си; днес Аз подготвям големи множества 

от ученици. Ясно усещате духовните си дарби: При някои дарът на пророчеството се изразява чрез 
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духовни видения и сънища, при други - чрез дара на словото, а при трети - чрез дара на 

вдъхновението, духовния диалог и изцелението. Но във всички вас съществуват същите 

способности, които можете да развиете чрез делата си на любов към вашите братя. 

24 Всички вие сте виждали или усещали преображението по време на Моето провъзгласяване, 

когато гласоподавателят, чрез когото ви предавам Словото Си, изчезва от погледа ви и Христос се 

появява в духовна форма, изпълнен с любов към вас. 

25 Ученици, ние вече се приближаваме към портите на "града". Ето, това е сърцето на 

човечеството. Ще бъде ли тя подготвена да приеме Учителя и Неговите ученици? 

26 Гледайте и се молете, защото, докато някои Ме приемат с хвалебствени песни, фарисеите 

ще ви дебнат, а някои ще ви предлагат и пари за мълчанието ви. Внимавайте да не паднете в 

изкушение, защото от това изпитание ще излязат лоши ученици, които ще предадат вярата си. 

27 Нося ви мир и ново учение. Ако Моята Жертва от Втората епоха премахна 

жертвоприношението на невинни животни, което принасяхте на олтара на Йехова, днес 

подхранването на Моето Божествено Слово ви накара да не представяте повече Моето Тяло и 

Моята Кръв чрез хляба и виното на този свят. Всяка душа, която иска да живее, трябва да се храни 

с Божествения Дух. Който чува словото Ми и го усеща в сърцето си, той се храни с истината. Този 

човек не само е ял Тялото Ми и е пил Кръвта Ми, но и е взел от Духа Ми, за да се храни. Кой, след 

като е вкусил тази небесна храна, ще Ме търси отново във форми и образи, направени от човешки 

ръце? От време на време Аз идвам и премахвам традициите, обредите и обичаите, като оставям в 

духа ви само Закона и духовната същност на Моите учения. 

28 Това е време на възпоменание, на вътрешно събиране и размисъл, позволете Ми да дойда 

сред вас. Аз дойдох от градовете и бойните полета и споделих с децата Си хляба на тяхната 

горчивина. Минах по всички пътеки 

Разпространявах светлина, правех чудеса и давах доказателства за присъствието Си сред хората. Но 

е необходимо да Ме приемете, за да можете да чуете думите Ми докрай. 

29 Погрижете се да намеря жилище, приготвено в сърцата ви, да има там Моята трапеза и на 

нея хляб. Искам да се почувствате ухажвани от Моята любов, както направих с кроткия Йоан. - О, 

хора, подгответе се вътрешно и проявете истинска духовна бдителност, за да не оскверните 

Божественото и да не му позволите да се разкрие. Осъзнайте, че получавате Моя Божествен лъч в 

ума си, въпреки че той все още е пълен с грехове и страсти. Ако през Втората епоха Ме накарахте 

да нося кръста под удари и подигравки, нека днес да живея в сърцата ви. 

30 Изисквам от вас подготовка, което означава обновяване и одухотворяване, така че когато 

дойде 1950 г., множествата да бъдат много големи. Защото сред множеството погледът Ми открива 

онези, които принадлежат към сто четиридесет и четирите хиляди и които трябва да отбележа на 

челата им, и които трябва да накарам да разпознаят задачата си. Но не се безпокойте, ако в 

последния ден (на Моето явяване) дванадесетте хиляди от всяко племе не бъдат (всички) 

отбелязани. 

От безкрайността ще им дам да усетят ласката Ми и ще им възложа задачата, която им е 

поверена. Мястото, на което са отседнали, е безразлично. Казвам ви това, защото само Аз мога да 

определям съдбата и задачите на всяко създание и няма кой да го направи след Моето заминаване. 

31 След 1950 г. ще ви съобщя кои са тези, които принадлежат към това число, дори без да са 

чували Моето Слово; те също ще дадат доказателства за вяра. - След като словото Ми свърши, 

някои ще се опитат да ти подражават, за да злоупотребят с лекомислието на хората. Но вие ще 

бъдете подготвени така, че да откриете всяка лъжа. 

32 Ще запазите в сърцата си Моето прощално слово във вида, в който ще ви го дам. Но нека 

това свидетелство достигне до другите народи и да разкаже на човечеството, че Аз съм много 

близо по дух до всички Мои деца. 

33 Днес ви казвам: Тук е Учителят, когото хората наричаха Равин от Галилея. Давам ви 

вечното учение, учението за любовта. Трапезата, на която ви каня днес, е духовна, а хлябът и 

виното - също. Но днес, както винаги, Аз съм Пътят, Истината и Животът. 

34 Давам ви Силата Си, защото това Трето време е изпълнено с изпитания. Моята топлина 

проникна в сърцето ти, което беше студено като каменната плоча, която покрива мъртвите, и вече 
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усещаш как то бие в любов към своя Баща. Видяхте как сред огромните множества малко по малко 

избрах онези, които да носят Божествения знак на челата си, и че Моето Слово им казва, че тази 

благодат, с която ги облякох, не е за да се издигат над другите и да ги унижават, а че трябва да я 

носят със смирението на човек, който е готов да служи на ближния си, защото осъзнава, че това 

наставление е за всички. 

35 Пред вас е време на благодат; нека този народ да го преживее с просветен ум и с пълно 

познание за всичко, което говори, и за всичко, което вижда. Това време на благодат не трябва да се 

превръща в рутина за вас, а още по-малко да се занимавате с ненужни неща. 

36 Този период от време, в който ви дадох свидетелства за Моето Присъствие с това 

проявление и направих чудеса по пътя на живота на всеки от вас, ще бъде споменът, който ще ви 

укрепи утре в битката, за да можете да извървите пътя си с отдаденост, одухотвореност и любов. 

Моят закон ще блести в съвестта ти и ще осветява пътя ти, както блестеше лицето на Мойсей, 

когато слезе от Синай и потърси хората, които бяха в подножието му. 

37 Дванайсетте племена ще се съберат отново около Моя закон. Начело на тях ще бъдат 

дванадесет хиляди души от всяко племе и когато дойде това време, ще им кажа: Излезте като добри 

Христови ученици, за да донесете благата вест за Моето присъствие. 

38 Всички пророчества ще се сбъднат и човечеството ще види как от най-скритите му и 

непознати кътчета излизат хора, смирени, бедни на материални блага, но силни по дух, ревностни в 

Моя закон и милостиви към ближните си. Неговото светилище ще бъде вътрешно, невидимо и 

недосегаемо, поради което няма да може да бъде разрушено. Там ще гори неугасваща светлина, 

която ще осветява пътя му. Нейните житейски пътища и посещения ще бъдат болезнени и тежки, 

но тя никога няма да отслабне заради тях, няма да се оплаква от недоволство или скръб, нито ще 

Ми обърне гръб, защото има силата на апостола. Хората ще се издигнат от мръсотията, калта и 

греха към закона и добродетелта и ще тръгнат по пътя на любовта и благодатта. Навсякъде ще се 

усеща Моят Дух, всяко око ще Ме съзерцава, всяко ухо ще Ме чува и всеки ум ще разбира Моите 

откровения и вдъхновения. Хората, които са били смятани за несръчни и необразовани, изведнъж 

ще се окажат просветени и ще се превърнат в Мои пророци. От устните им ще излязат думи, които 

ще бъдат като кристално чиста вода за изсъхналите сърца. 

39 Тази вода пророците ще черпят от извора на мъдростта и истината, който съм Аз; в нея те 

ще намерят здраве, чистота и вечен живот. 

40 Цялата болка, която понастоящем се излива върху човечеството, е чашата на горчивината, 

чрез която то ще постигне пречистване. Вдовиците и сираците ще се умножават с всеки изминал 

ден, но над тяхното запустение и плач се е разпростряла мантията на Мария. Моята праведност 

дойде във вашия свят и чрез нея дори лицето на планетата ще се промени. Природата изисква от 

човека да се отчете за своите нечистотии, поради което силите на природата се отприщват. 

Учените, които твърдят, че вярват в Мен, са ужасени и объркани, и когато видяха, че идва Моето 

правосъдие, извикаха: "Отче, Отче!" Но викът им не беше от любов или разкаяние, а от страх за 

живота им и за това, което притежават в света. Пак ви казвам, че не всеки, който Ми казва "Отче", 

Ме обича. 

41 Когато човечеството види всички знаци на съда и тогава богатите ще побързат да споделят с 

бедните това, което притежават; когато тези, които са обидили, ще поискат прошка; ако онези, 

които са се опетнили с кражба, порок или лъжа, се покаят и се заемат да изперат петната си - 

истина ви казвам, че водните потоци ще се върнат леко в коритата си, ураганните бури ще се 

превърнат в лек бриз, а войната, която е завладяла хората, ще се превърне в ангел на мира. Но 

сърцето ти е твърдо; виждаш голия човек до себе си, без да усещаш студенината му, и не усещаш 

глада или болката на ближните си, въпреки че помощта ти може да стигне до тях. 

42 Никой не иска да се замисли за това, че сте само поклонници в този свят, нито пък искате да 

направите нещо, което може да ви бъде полезно по време на пътуването ви към вечността. 

43 Тук съм, човечество - духовно присъстващ, реален и истински, в теб и извън теб, за да чуеш 

гласа на Словото и да тръгнеш да вземеш сандалите, храната за път и бастуна, за да стъпиш по пътя 

на Моите учения в присъствието на Онзи, Който е твоят единствен Бог. 
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44 Народе на Израел, ти си в Моето присъствие. Идвате тук като невежи деца и не осъзнавате, 

че носите със себе си в душата си голяма вина, която трябва да изплатите. Вие сте изпратени още 

веднъж в този период, за да имате възможност да поправите старите си прегрешения и да се 

издигнете до нивото, на което искам да ви видя. 

45 В този ден идваш да чуеш Словото Ми и с несигурност в сърцето се прекланяш пред Мен и 

Ме питаш дали съм се върнал при теб. Но аз ви казвам: Помислете и ще разберете, че Аз ви 

разкрих любовта Си и ви накарах да почувствате Моето присъствие. Аз ви избрах от голямото 

множество, за да получите това наследство и да го предадете на братята си. 

46 Ти Ми представяш своята борба, своя труд и скръб за другите и Аз ги приемам, защото са 

Ми приятни. Виждам ви уморени, с кървящи крака, но с опита, който животът дава. Някои от вас 

ме вземат за пример и изпълняват задачата си с търпение и духовно извисяване. Помислете за тези, 

които идват след вас, и им подгответе пътя; вашият пример ще бъде най-доброто наследство. 

Докато живееш смирено и работиш в послушание на Моите заповеди, ще чувстваш Моя мир. Но 

ако оставиш ушите си да се затварят за Моите наставления, ти се отклоняваш от пътя и не се 

съобразяваш с това, че хората наблюдават действията ти и те съдят във всеки един момент. Как 

бихте могли да говорите за Моята сила и за Моята мъдрост, когато приписвате думите Ми на себе 

си, за да бъдат възхвалявани? почувствайте истинското величие, което съм дал на всяко от Моите 

деца и което е по-голямо от това, за което се представяте. Когато ви дам чудо, радвайте се и 

помнете, че с него ви показах любовта Си. 

47 Изучавайте Моята притча: 

48 "В една провинция живеел достопочтен старец, заобиколен от мъже, жени и деца, които бил 

поканил да участват в празненство. Всички те дойдоха от различни краища и приеха поканата на 

този старец. Високо се чуваше мелодичен звън на камбана и при повикването ѝ те бързаха с дълги 

влакове, изпълнени с преданост, към мястото, където живееше този, който ги призоваваше. 

49 Когато тези тълпи влязоха в жилището, не видяха на масата нито хляб, нито храна, нито 

вода за храна на тялото, и в сърцата на едни се появи разочарование, а на други - подигравки. С 

привидно смирение те преклониха шии, но вътрешно роптаеха срещу стареца. Той обаче, който 

знаеше какво се случва в тези хора, им говореше: 

"Елате при Мен и чуйте! Вие сте били като захвърлени на пътя на живота, без фар, който да ви 

спаси. Вие сте мъртви за любовта и радостта и не познавате целта, за която сте дошли на този свят. 

Вие също сте се оставили да бъдете победени от превратностите на живота, от света и неговите 

страсти и затова ви призовах. Ще ти покажа пътя, който ще те направи щастлив, и ще ти дам 

светлината." Със страх и с усещането, че старецът чете в сърцата им и знае мислите им, те му 

посочват болните си тела, умората си и жаждата си за одухотворяване. 

50 "Бъдете щастливи - каза им старецът, - ще ви дам благата, от които се нуждаете, ще утоля 

глада и жаждата ви." 

51 Сред тези множества имаше както лицемери, така и хора с чисто сърце, и всички те слушаха 

поучението. Той отвори книгата на Своите съвършени напътствия и им даде Своето слово като 

храна, а когато свърши, ги попита: "Наситихте ли глада си? Наситен ли си?" Те благодариха за 

чудото, което бяха получили, защото никога не бяха предполагали, че любовта е толкова силна. - 

Старецът продължи да им говори: "Радвайте се, че ме приехте. Това е хлябът, който храни душата, 

и водата, която утолява жаждата за любов и съвършенство." 

52 След това той даде на хората закони и заповеди, за да ги спазват и да останат достойни да 

получават тази храна. Онези, които разбраха това послание, се заклеха да се подчиняват и да 

живеят по всяко време, практикувайки добродетелите, преподадени от този достопочтен старец. 

Той им казал, че ако се чувстват силни, трябва да пренесат учението му в други области, че 

"първите" трябва да изпълнят тази мисия, а останалите да останат, за да приемат новодошлите. 

53 Назначените за това хора тръгнаха да изпълняват тази мисия, като взеха със себе си силата 

на стареца. Те наблюдаваха, молеха се и започнаха работа. Всички бяха обединени от един идеал и 

ги владееше една-единствена мисъл: да донесат хляба на гладните. По пътя си те срещаха 

трудности и духът им се бореше да ги преодолее. Но скоро те започнаха да отслабват и да съдят 
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стареца (вътрешно), чудейки се дали неговата защита ще ги следва, където и да отидат? Знаеха, че 

от време на време трябва да се връщат в къщата, където ги беше събрал старецът. 

Дойде време, когато народът празнуваше паметта на деня, в който за пръв път чу гласа на 

стареца, и се стичаха големи тълпи; но онези ученици, които си бяха тръгнали, не се върнаха, 

защото се бяха заблудили и бяха изопачили закона. Старецът изпитваше болка от отсъствието на 

тези ученици; той обучи нови пратеници и ги изпрати на работа. Докато първите действаха 

противно на дълга си и забравиха същността на това учение, вторите говореха в името на 

добродетелта, на която учеше онзи старец, и обръщаха сърцата чрез истинността на думите си." 

(край на притчата) 

54 Изучавайте Моята притча и не забравяйте, че трябва да бъдете най-бдителни, ако искате да 

изпълните Моите заповеди. Съберете болните, жадните и гладните и им дайте хляба на Духа. 

Излейте любов в сърцата си и осъзнайте, че сте посланици в Моето дело на светлина и 

възстановяване. Не допускайте високомерие или суета, за да не се лишите от наследство. Не 

отслабвайте в изпълнението на Моя закон. Обичайте се един друг и ще живеете в мир. 

Моят мир да бъде с вас! 



U  69 

95 

Инструкция 69  
1 В този момент ви прощавам всеки грях, но ви казвам и това: Ако искаш, отиди до точката на 

жертвоприношението, но не съгрешавай отново. Написал съм книга в сърцето ти, но ако те помоля 

за тази инструкция, няма да можеш да ми обясниш нито една от страниците й. 

2 За да можете да практикувате активна любов към ближния, ви подложих на малки 

изпитания, като поставих на пътя ви този, който жадува за хляб и утеха. Но колко пъти сте 

затваряли вратите си за Мен. Много пъти съм ви казвал, че се крия в сърцето на онези ваши братя, 

които молят за милост. - ученици, тези възможности, които вашият Господ ви предлага, а именно 

да раздавате духовни и материални блага, са за практикуване на съвършена благотворителност, 

която не очаква награда и която вместо това е записана в книгата на добрите ви дела. Не ви ли 

показах Своята милост чрез това, което направих за вас? Затова се постарайте за братята си. 

Спомнете си колко пъти съм ви давал това, което сте смятали за невъзможно. Ако искате светът да 

разбере, че това е времето на Моето ново откровение, свидетелствайте за това чрез делата си на 

любов и не правете обратното на това, на което ви научих в Моите учения, защото тогава ще 

отречете Моето присъствие. 

3 Ако въпреки усилията си не виждате плодовете на своята сеитба, не се притеснявайте. Това 

дело на любов е като това, което правите на нуждаещ се човек, който чука на вратата на дома ви и 

от когото не очаквате заплащане. Но Аз ще дам на духа ти (след смъртта на тялото) възможност да 

слезе от нивото, на което се намира, за да се наслади на плодородието на семето, което е оставил на 

земята. 

4 Бащи на семейства, имайте усет за проявите на духовния напредък на вашите деца. 

Наблюдавайте поверените ви деца с любов и милосърдие, за да можете да насочвате новите 

поколения по пътя, прокаран от Моята светлина. Не ги водете към пропаст и не им копайте капани. 

Тези души няма да влязат в Содом и Гомор на това време. 

5 Въоръжете се с търпение, защото ще дойде време, когато мнозина ще ви питат за това 

Слово. Сред тях ще дойдат да ви разпитват новите фарисеи и книжници. Не бъдете пристрастни в 

отговорите си и давайте честна информация на всички, защото вие самите трябва да Ми дадете 

отчет за отговорите и поведението, което показвате към тези питащи. 

6 Днес сърцето ти бие с наслада, а молитвата, която отправяш, е като тамян или аромат на 

цветя. Когато мислите ви достигнат тази чистота, те се обединяват с тези на праведните духове, 

които живеят близо до вашия Господ. 

7 Винаги съм ви казвал: Молете се. Днес ви казвам, че чрез молитва можете да придобиете 

мъдрост. Ако всички хора се молеха, те никога нямаше да се отклонят от пътя на светлината, който 

съм очертал. Чрез молитвата болните ще бъдат излекувани, няма да има повече невярващи и мирът 

ще се върне в душите. 

8 Как може човек да бъде щастлив, когато е отхвърлил Моята благодат? Нима той смята, че 

любовта, милосърдието и кротостта не са качества на човешкия живот? 

9 Духовният живот също се управлява от закони и ако се отклоните от тях, много скоро ще 

усетите болезнените последици от това неподчинение. Осъзнайте колко голямо е 

Желанието ми е да ви спася. Днес, както и тогава, ще поема кръста, за да ви възкреся за 

истински живот. Ако Моята Кръв, пролята на Голгота, разтърси сърцата на хората и ги обърна към 

Моето учение, така и сега Моята Божествена светлина ще разтърси душата и тялото, за да ви върне 

към истинския път. 

10 Искам тези, които са мъртви за живота на благодатта, да живеят вечно. Не искам душата ти 

да живее в мрак. 

11 Не чувате ли гласовете на справедливостта? Не виждате ли как природните сили поразяват 

един регион след друг? Мислиш ли, че ако живееш добродетелен живот, ще има нужда Моята 

справедливост да бъде усетена по този начин? Истина ви казвам, нямаше да има нужда да ви 

пречиствам, ако ви намирах за чисти. 

12 Направете така, че тялото ви да бъде послушно в този земен живот, защото не е редно по-

късно душата ви да се пречиства с болка заради вашите слабости. 
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13 Грешниците плачат, когато чуят тези думи, и Ме питат какво трябва да направят, за да 

измият петната си в този живот. На това им отговарям: Правете дела на милосърдие сред братята 

си, вашият свят е подходящо поле за сеене на милосърдие. Тя е населена с милиони страдащи по 

различни начини сърца, с домове в мизерия, с мъже и жени, потънали в пороци. Това е свят, в 

който изобилстват места за изкупление, болници, затвори и бойни полета. Простете, простете 

много в живота си, разберете, че прошката се ражда от любов. Който наистина Ме обича, трябва да 

обича ближния си, защото той е Мое дете, и да му прощава, когато е обиден от него. Помнете, че 

първите Ми думи, когато висях на кръста, бяха застъпничество и прошка за онези, които Ме 

разпънаха. 

14 На всяко място и във всяко семейство ще поставя по едно дете на светлината, за да проправя 

пътя на другите; но не само на земята, а и в духовния живот, за да могат да почистят пътя пред 

братята си и да го направят проходим. 

15 Мнозина идват да чуят словото Ми, но само Аз знам какъв дух е скрит във всяко тяло. 

Някои Ме слушат със студени сърца, други със съмнения, но има много хора, които треперят от 

любов и възторг, когато усещат Моята Божествена духовна сила, докато други са измъчвани от 

угризения, които материалната им природа не разбира. Защото мнозина от тях тогава извикаха към 

Пилат: "Разпни Го, разпни Го!" Но днес те хлипат и в болката си биха могли да извикат със сълзи 

на очи: "Не Го разпъвайте, това е Божественият Учител!" 

16 Много пъти съм ви казвал, че вие и те сте едно и също. Елате да опитате отново виното и 

да ядете хляба от Моята трапеза. Яжте от агнето, то е семето на живота. Елате, вие, които сте 

гладни, жадни, осквернени, укрепете се и се наситете, защото след това ще ви кажа: вземете кръста 

си и Ме последвайте. На Моята трапеза в това време и мъжът, и жената ще бъдат апостоли; на тази 

трапеза ще сложа вашия дух. 

17 Жените са тези, които през това време са държали високо знамето на спиритизма, те са 

оставили по пътя си отпечатъка на апостола, който с усърдие спазва закона на Господа. В новото 

Ми апостолство жената ще бъде до мъжа и няма да има определени възрасти, на които да Ми 

служат: ще го правят и възрастният, и детето, и старецът, и младото момиче, и майката. Защото 

още веднъж ти казвам, че търся твоя дух и че той отдавна е оставил детството си зад гърба си. Няма 

да има дванадесет слуги, както през Втората епоха, а сто четиридесет и четири хиляди, по 

дванадесет хиляди от всяко племе. Те са разпръснати сред човечеството, но Моята любов ги е 

белязала и те са духовно обединени, въпреки че някои от тях живеят в този свят, а други - в 

духовната сфера. Някои от хората, които живеят на земята, говорят един език, а други - друг. 

Езици. Но никой няма да се отклони от пътя на съдбата си, защото светлината на Светия Ми Дух ги 

води. Познавам стъблото на това дърво, клоните и листата му, и това дърво има задачата да 

осигурява сянка на човечеството. 

18 Моят Дух ви дава Своите откровения в изпълнение на обещанията от минали времена. 

Истина ви казвам: вие вече живеете във времената, които ви бяха обявени. Обещах ти да се върна и 

ето ме тук. Дадох ви да разберете знаменията, които щяха да се случат преди Моето идване, и това, 

което щеше да бъде между вас по време на Моето присъствие, и вижте как всичко се случи. 

Обещанието за Моето идване остана живо в духа ви и вие Ме очаквахте. но бичувани от 

страданията, вие бяхте близо до отслабване; но днес, тъй като Аз съм с вас и вие Ме слушате, ви 

моля: кога ще направиш Моите страдания свои? Кога ще обичате истински и ще страдате в името 

на задачата, на която Исус посвети живота си? 

19 Хора, Моето Слово кара сърцата ви да треперят и сълзите да извират от очите ви, когато си 

спомните, че Този, Който ви обичаше толкова много, завърши живота Си на кръста. Спомняш си, 

че Аз кървях на кръста и тогава духът ти се разтърси. Но знайте, човечество, че дори физическата 

болка на Исус да е била жестока, тя е била само слабо отражение на болката на Божествения Дух. 

20 Днес ви предлагам хляба на Моето Слово, хляб, който не е замесен с квас и не е придобит с 

пот на челото. Илия е отворил вратата на дома, за да можете да влезете и да седнете на трапезата на 

Господа в Третата епоха, и е благословил пътя ви, за да можете да влезете в присъствието на 

Учителя. 
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21 Тези, които се смятаха за опетнени и недостойни да се явят пред Мен, днес се чувстват 

чисти и това е така, защото Моята Кръв не е спряла да тече, защото раните Ми все още не са се 

затворили и всеки път, когато хората се отклоняват от пътя или падат в грях, жертвата на Кръста, 

самотата и тъмнината на хората присъстват в Моя Дух. 

22 Също така от духовната трапеза на това време ще се издигне лош ученик, за да скрие 

предателството и покаянието си, а също и днес учениците ще Ми зададат този въпрос: "Кой е, 

Учителю?" 

23 По това време вечерях за последен път, заобиколен само от Моите апостоли, и това, което 

Христос им каза, чуха само те. Днес вечерям духовно с Моите нови апостоли, които са много, и 

сред тях откривам фарисея, лицемера, предателя. Сред множеството мъже и жени от различни 

религиозни общности идват, за да изследват това Слово и тези прояви, а след това да ги оценят въз 

основа на това, което знаят, и да могат да кажат дали това е истина. Изпращам всички вас, за да 

бъдете свидетели на това послание на духовна мъдрост, което ви давам. Това е Третият завет, 

който само Духът на истината може да ви разкрие. 

24 Помислете: израилтяните по плът спазват закона на Мойсей и словото на пророците, а 

християните са обединили закона на Мойсей и словото на Христос в един закон. И така, какво е 

странното в това, че тези спиритуалистични хора обединяват тези два завета с откровенията на 

Светия Дух? Това е съвършеният Ковчег на Завета: тук са Законът на Мойсей, любовта на Христос 

и мъдростта на Утешителя, обещани за това време. 

25 Мъже, вие, които насочвате умовете на хората към пътищата на религията: отворете очите 

си за тази светлина, съзерцавайте този народ, който е избухнал в желание за любов, вика за 

справедливост и иска светлина. Това е само една много малка част от хората, които се издигат като 

човек и търсят Христос, Неговата истина и Неговото обещание. Внимавайте за обръщането на 

човека към вечното, към духовното! Или е възможно, въпреки че имате очи, да не виждате? Аз 

знам всичко и виждам всичко; затова дойдох като крадец през нощта, за да ви изненадам в съня ви 

и да ви събудя за светлината на новия ден. 

26 От дълго време уча този народ и му разкривам ученията, които хората бяха скрили от него. 

Също така им разкрих това, което съм запазил за тях; но все още не съм им казал всичко и няма да 

се изявя в тази форма до 1950 г. Онези, които не са чули Моите учения, ще получат посланието Ми 

чрез книгата, написана от Моите "златни пера". 

27 След Моето заминаване мнозина ще въстанат срещу народа, срещу Моето учение. Моретата 

ще бъдат пресичани от онези, които искат да се бият и да преследват Моите служители. Но кой би 

могъл да потисне светлината на Божествения Учител? Кой може да спре еволюцията на духа или да 

върне времето назад? Ако хората от Втората епоха са вярвали, че ако убият Христос на кръста, 

Неговото учение ще умре, те само са подписали присъдата си със собствената си ръка, защото 

Христос е победил всичко на кръста със Своята безкрайна любов. Истината, подобно на 

светлината, винаги побеждава мрака, колкото и тъмен да е той. 

28 Моят Дух ви дава семената, които да посеете на нивите, които са душите на хората, станали 

плодоносни чрез болка и борба и очакващи само пристигането на Сеяча. Скоро Моето име и Моето 

учение ще бъдат отново на всички устни. 

29 За да ви дам урок по любов, ви умивам нозете, възлюбени ученици, за да можете да 

обедините ученията, които ви дадох в този момент, с тези, които ви разкрих в минали времена. 

Искам - когато дойде 1950 г., последната година на Моето Слово сред вас - тогава онези, които 

днес все още са "деца", да станат ученици. Днес все още Ме слушате с радост, но какво ще бъде, 

когато Ме слушате, знаейки, че това е за последен път? - Напомням ви за изпитанията на Втората 

епоха, но ви говоря с нови думи, чрез органа на човешкия ум, защото ако ви говорех директно, 

нямаше да издържите на силата на Словото Ми, нито на интензивността на светлината му, нито на 

величието на Присъствието Ми. 

30 Ето защо някога дойдох при вас като човек и дори на Йоан, след разпятието Ми, се явих под 

някои символични образи, за да може той да разбере откровенията Ми. Наистина ви казвам, че 

работя върху вас, за да можете да получите проявлението от дух към дух, пряката връзка с Моята 

Божественост. След 1950 г. вече няма да Ме чувате в тази форма, но ще усещате присъствието Ми, 
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защото духовното ви издигане ще бъде по-голямо и тогава ще навлезете напълно във времето на 

духовното общение. А щом единството и братството влязат във вас, това ще бъде времето на 

великите чудеса, времето, когато Моят глас ще бъде чут от хората. Тогава ще настъпи битката и 

преследването, вратите на тези домове за събрания ще бъдат затворени, домовете ви ще бъдат 

оклеветени. Ще ви нарекат магьосници, роднините ви ще се отрекат от вас, а някои от вас ще бъдат 

хвърлени в затвора заради това, че защитават Моето дело. Но Аз ще бъда с теб, за да не се 

отчайваш, защото Аз съм Животът и ако съм в теб, кой би могъл да се бори срещу Вечния живот? 

31 Бъдете бдителни, ученици, защото когато гласът ви събуди онези, които днес все още спят, 

те ще дойдат от секти и деноминации, за да ви кажат, че това, което притежавате, е фалшиво, че те 

притежават Ковчега на Завета и изпълнението на обещанията, както и съдържанието на седемте 

печата. И тогава, ако не знаете как да се борите с оръжията, които съм ви дал - оръжията на 

любовта и мъдростта, - сред човечеството ще настъпи голямо объркване и хората, желаещи 

истината и жадуващи за светлина, ще тръгнат натам, накъдето са призовани, и може да изгубят 

пътя. 

32 Вие, които сте получили мандат да водите и направлявате този народ, дайте пример за 

братство, като се обедините в духа по примера на Исус, Мойсей и Илия, които се явиха обединени 

на Преображението на планината Тавор. 

33 ученици, Аз ви учех през това време не само чрез Словото, но и чрез Моите блага, с които 

постоянно ви дарявах в изобилие. Времената на символите свършиха, днес ще вярвате в Мен без 

символи, ще Ме обичате и ще Ме разбирате, и дори сега символите в Моето Слово стават все по-

малко, защото вече сте в състояние да разберете и вникнете в Моите наставления и да ги 

приложите на практика в делата на любовта си. 

34 Ако вярвате, че Исус не е изпитвал болка, защото е бил Божият Син, грешите. Ако мислите, 

че съм свободен от болка, защото днес идвам в Духа, също грешите. Ако си мислите, че понеже 

знам, че всички ще бъдете с Мен накрая, не страдам днес, също не сте прави. Истина ви казвам, че 

няма по-чувствително същество от Божествения Дух. - Питам ви: Кой е дал разум на всички 

същества? Какво добро можеш да направиш, което да не Ми донесе радост? И какво зло можеш да 

направиш, което да не е като рана за чувствителността Ми? Ето защо ви казвам, че човечеството 

Ме разпна наново. Кога ще бъда свален от кръста си и освободен от трънения венец? 

35 Днес ще възпоменавате вечерята на Исус чрез духовния хляб, който ви давам през цялото 

време. Дал съм ви велики примери за учение: манната в пустинята през Първата епоха, чудото с 

рибата през Втората. Хлябът, който благослових и раздадох на Моята трапеза, представител на 

Божественото, беше учение, което дадох на вашия дух, за да разбере Моята любов. Днес не ви нося 

материален хляб, който да ви говори за небесни учения. Времето на символите изтече. Днес ви 

давам само Моето Слово, в което ви казвам, че това проявление не е най-висшето, което ще 

опознаете, нито пък това, което ви казвам чрез този посредник, е всичко, което имам да ви кажа. 

36 Възлюбени хора, спомнете си и размишлявайте в тези часове за всичко, което направих през 

онази нощ, която беше последната, която прекарах сред вас като човешко същество, а също и за 

всичко, което ви казах в онези моменти, когато ви говорих в Моето учение: Бъдете добре дошли, 

ученици на Третата епоха, които събрах, като ви накарах да дойдете от различни краища на земята. 

Събрах ви, за да образувате новите "кервани" на Израел, които ще прекосят пустинята, простираща 

се пред погледа ви, и там ще получите новите наставления на Господ. 

37 Виждам, че някои не са успели да се освободят от идолопоклонничеството, въпреки 

поученията и изпитанията, през които са преминали. Разберете как съм почистил пътя към вашето 

възходящо развитие, за да можете да вървите по него. Но не позволявайте на съмнението да се 

намеси като облак, който пречи на духа ви да види Моята светлина. 

38 Забелязали сте, че по това време сте по-свободни от човешките изкушения и че съм ви 

предоставил само най-необходимото за живота, и ви казвам: Не търсете излишни неща. 

39 Намерихте палма в пустинята и извор с кристално чиста вода. Това не беше преструвка, не 

беше илюзия, беше реалност. Клоните и сянката на палмата са Моето духовно присъствие, плодът 

й е Моето Слово, а източникът - любовта и мъдростта, които съм излял в сърцето ти. 
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40 Който Ме е слушал внимателно, този път се е научил да чува гласа на съвестта си, да съди 

себе си, да разпознава собственото си дело и да поеме върху себе си болката, която е създал. Тогава 

Духът разкрива на плътта дълбоки учения, за да я убеди, че трябва да бъде нежна и предана в 

изпитанията. Който стигне до тези дълбоки размишления, няма да се противопостави на Моите 

божествени заповеди. 

41 Както и през Втората епоха, Моето Слово не се крие от никого, оставям го да достигне до 

невежите, разбиращите, тези, които са с чисто сърце, и грешниците, искрените и лицемерите. 

Небесната камбана е зазвъняла за всички. Ако това човечество, което в по-голямата си част е пило 

от извора на учението, на което ви научих като Христос, беше бдително и молитвено, когато му 

дадох знаците за Моето ново идване - колко голяма щеше да бъде радостта му, когато почувства 

Моето присъствие. Беше необходимо да ви изпратя човек, който да ви предаде Моето послание 

през 1866 г., и чрез неговите устни Илия ви обяви новото време. Оттогава тази палма разпръсква 

листата си все повече и повече, а Моето Слово достига до нови области, кара запечатаните да си 

тръгнат и учи множествата. Онези, които Ме слушаха кротко и Ме следваха по пътя на духовното 

си развитие, вече не изпитваха умора по пътя си, нито глад и жажда. По пътя си те са изпитали 

неблагодарност, подигравки, презрение и безразличие. Но нищо не ги спира, защото техният идеал 

намира своето осъществяване в края на пътя, а те знаят, че тази цел не е на земята. 

42 Само онези, които се подготвят с тази кротост и духовност, ще получат властта да 

освободят от болка страдащия; защото този, който е изпълнен със суета или използва зле даровете 

си, губи тази благодат. 

43 Не налагайте Моето учение на никого под някакво име, а възкресете този, който е паднал, и 

му кажете да вярва в Мен. Кой може да ви попречи да направите добро на ближния си? 

44 Не мислете повече за земните удобства, за да се подготвите да изпълните задачата си и да 

помислите за онези множества хора, които ще тръгнат в желанието си да стигнат до ковчега на 

спасението на любовта, който е Моето учение, и които трябва да срещнат сърцата ви по пътя. 

45 Кога ще се появят отново апостоли на Моето дело като онези, които Ме следваха през 

Втората епоха? С каква вяра, любов и твърдост защитаваха Моята истина! Вие бихте искали да 

направите тези дела и чудеса, но наистина ви казвам, че бихте могли да го направите, ако вярата ви 

беше толкова голяма, колкото тяхната. Бъдете хора на вярата и ще правите чудеса, дори и да имате 

материални нужди. Чуйте Ме и вникнете в Словото Ми, защото в противен случай Ме оставяте да 

говоря само в празнота. 

46 Бъдете смирени, разпознайте как Исус се поклони пред учениците Си, за да им измие 

краката. Правете такива дела за братята си и с право ще можете да се наричате Мои ученици. 

47 Колко малко са онези, които са гледали и помнят деня, в който Исус умря на кръста. Но 

наистина ви казвам: когато мислите за смъртта на Учителя, помнете, че този момент настъпва за 

всеки от вас. Не ми се налагаше да се страхувам от смъртта, защото аз съм животът, но вие трябва 

да сте загрижени да завършите мисията си подготвени и оборудвани отвътре. 

48 Нека никой не се чувства незначителен и жалък, защото не познава дарбата на словото си, 

нито богатството на сърцето си да обича братята си. 

49 Плачете за позорната смърт, която дадохте на своя Господ на Голгота, и не осъзнавате, че в 

този момент Ме наранявате отново и се подигравате с Моето Слово. Но Аз съм обещал да спася 

всички Мои деца и волята Ми ще бъде изпълнена. Ако Моята кръв, пролята по това време, не е 

достатъчна за това човечество, Аз ще взема духовен кръст, за да се оставя да бъда разпънат на него 

и да разпръсна искрици светлина, които ще достигнат до душите чрез съвестта на хората. 

50 Горко на онези, които в това време със своето безсрамие и непослушание дават лош пример 

на децата, които съм изпратил с духовна мисия (на земята)! Ще бъдете ли като тълпите хора, които 

с викове и подигравки поведоха Исус към Голгота, всявайки ужас в сърцата на децата, които не 

можеха да си обяснят защо измъчват и убиват един човек, който само раздаваше благословии. 

51 Всеки път, когато Исус падаше, тези невинни плачеха. Но истина ви казвам: плачът им беше 

повече от дух, отколкото от плът. Колко от тях по-късно Ме последваха и Ме обикнаха, без да е 

изтрит от сърцата им споменът за това, на което бяха станали свидетели невинните им очи. 
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52 Време е да помислите върху това, което ви казвам. Нека хората Ме чуят, нека болните са 

първите, които идват в Моето присъствие. Молете се за отсъстващите болни и посещавайте тези, 

които са настанени в институции. Спомнете си, че през Втората епоха много от прокажените 

живеели извън портите на града и макар да знаели, че Исус изцелява болните, се примирявали да 

чуват гласа Му само отдалеч, защото си казвали: "Как ще дойдем при Учителя, ако тълпите ни 

прогонват?" След това Исус възнаграждава вярата им пред лицето на човешкото безразличие и 

егоизъм, като очиства телата им от злото, което ги измъчва. 

53 Не се уморявайте да Ме слушате в този момент, защото онези, които чуят последното Ми 

слово през 1950 г., ще го получат в духа си като символ на последната капка кръв, която се отдели 

от тялото Ми на Кръста. 

54 Забравихте закона и чакахте природните сили да ви напомнят за Моята справедливост: 

урагани, преливащи от брега реки, земетресения, суши, наводнения - това са призиви, които ви 

събуждат и ви говорят за Моята справедливост. 

55 Какъв друг плод може да Ми предложи човечеството в този момент освен този на раздора и 

материализма? Този народ, който години наред е слушал Моето учение, също не може да Ми 

предложи приятна реколта. 

56 Никой не избягва Моето правосъдие. Аз съдя живите и мъртвите. Истина ви казвам: ако не 

се вземете в ръце и не практикувате Моето учение истински и силно, човешката справедливост ще 

ви съди. - Колко много се е осквернило това човечество! Кръвта на Агнето показа на хората пътя 

към еволюцията на душата, по който трябва да вървят, за да поправят извършените престъпления; 

но уповавайки се на тази Божествена кръв, вие съгрешихте отново. Светът ви е пленил, но сега Аз 

си връщам от вас това, което Ми принадлежи. 

57 Ще премахна плевелите, които са отровно растение, и ще посея отново златно житно зърно, 

и нивите, които отдавна са безплодни, ще станат плодородни и продуктивни. 

58 От древни времена чрез Моя пророк Йоан вие знаете, че ще дойде време, когато всяко око 

ще Ме види; това време е пред вас. В това време човешкият дух ще отвори очите си за светлината 

на истината и ще Ме съзре. Той ще разбере словото Ми и ще почувства присъствието Ми. От 

камъните не само ще бликне вода, но и ще поникнат цветя. 

59 Днес си мислите, че Моето правосъдие ви наказва, като пуска на свобода природните сили, 

за да сеят нещастие, скръб и глад. Въпреки това един ден ще разбереш, че именно твоите дела са 

причинили това бедствие, този съд, който те е сполетял. Ще научите също, че вашите заслуги, вяра 

и молитва могат да успокоят природните сили. Не сте ли чували, че давам на децата Си власт над 

природните сили, когато ги отлича духовно? Това не може да ви учуди, ако си спомните, че Аз 

дадох на първия човек власт да подчини земното творение. Това е причината понякога да ви 

казвам, че човек все още не е открил себе си и следователно не познава себе си. 

60 Аз съм Цар на Вселената, а човекът тук, на земята, е принц, защото е Мое дете. Знае ли 

човек как да използва добре силата на всички свои способности? Истина ви казвам: Той се отрече 

от Своя Отец и направи Себе Си цар, за да върши Неговата воля в света. 

Но който не обединява волята си с Моята и върви извън божествените закони, създава в себе си 

условия те да го съдят. Вие наричате това наказание и накрая Ме наричате несправедлив баща. 

61 В тази Трета епоха много души ще съзрат Моята Светлина и когато осветят пътя си чрез 

нея, няма да се заблудят отново. По-скоро те ще се обърнат назад към миналото си, за да осъзнаят 

всички свои грешки и да се покаят за тях. Те вече няма да се стремят към човешка слава, а само 

към безсмъртието на душата. 

62 Хората ще се изкачат на върха на планината и оттам ще видят образа на Обетованата земя - 

Новия Йерусалим, който ви очаква като най-голямата награда във вечността. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 70  
1 Аз съм съкровищницата на мъдростта, която човечеството досега не е успяло да проумее. 

Дадох ти ключа за одухотворяване, за да можеш да отвориш с него сандъка и да разпознаеш какво 

съм приготвил за теб. 

2 Ако някое от Моите деца се смята за недостойно или се чувства неспособно да отвори 

вратите на Моята любов, Аз ви казвам истината, че всички Мои деца са достойни за Моята любов. 

Всички вие притежавате ключа за отваряне на тази врата. Не го губете, за да не последвате племето 

на Юда, което се скита в този живот, безпокойно бродейки по земята. 

3 Не искам да ви виждам като богати или просяци, а като поклонници, в чиято торба с 

провизии никога не липсва храна за тях самите и за гладните, които срещат по пътя си. 

4 Искам да познаваш пътищата, да умееш да различаваш различните "дървета" и да 

разпознаваш своя брат във всеки срещнат пътник, така че когато те попитат: "Къде отиваш?", да 

отговаряш искрено и твърдо, като винаги казваш Моята истина. 

5 Така ще бъдете като пътника, който вярва в утрешния ден, който върви без грижи за себе си 

и може да мисли за другите; защото Аз ви уча да усещате болката на ближния си и да я 

успокоявате с капка балсам, който ви давам, за да можете да помагате на братята си с нея. 

6 Колко много трябваше да пречиствам душата ти през цялото време! Мислиш ли, че ще те 

оставя да се оскверниш, за да започнеш да проповядваш Моите учения в това състояние? 

7 Аз ви подготвям да бъдете силния Израел сред хората. 

8 Чувайки словото Ми, духът ти се разтрепери, спомняйки си, че е чувал този глас преди, и се 

пита: Къде беше? И аз ви казвам: това беше в пустинята, по планините и по бреговете на реките в 

Юдея, от устата на Исус от Назарет, в когото се съмнявахте, макар да признавахте, че в Неговото 

слово има божествена сила, любов и мощ, които ви дават живот, здраве и мир. 

9 Ти си възкръснал в това време и духът ти отново е чул Моето учение, сърцето ти е 

потреперило от звука на този глас, който вече познава. Словото Ми е просто и скромно, но не 

гледайте само цвета на плода, а го изяжте, за да откриете семето му в него. Това е семето, което ще 

отгледате утре. Ако се грижите добре за него, то ще ви даде добър плод. Тогава ще разберете, че 

дървото, от което е произлязло, е носило любовта на вашия Отец. 

10 Трупайте заслуги, за да стигнете до мястото, което ви принадлежи и което не е на 

престолите или в дворците на земята, нито е със славата на света, с ласкателства или земни 

почести. Мястото ви тук, на земята, е в борбата за мир и доброта, а в отвъдното ще бъде с Моята 

любов. 

11 Това не е обетованата земя, вие все още не познавате този дом, обещан на духа ви, нито пък 

духът ви изпитва горещо желание да го достигне поради земната си привързаност. 

12 На всички хора от различните вероизповедания и религии казвам, че те не знаят как да 

поставят материалните богатства на мястото им, а след това да поставят духовните на полагащото 

им се място. Ако хората изпълняваха Моите закони, те вече щяха да виждат оттук отражението на 

Обетованата земя и да чуват гласовете на нейните жители. 

13 Твърдите, че вярвате в Моето съществуване и в Моята божественост; казвате също, че 

Моята воля трябва да бъде изпълнена. Но наистина ви казвам: Колко малка е вашата вяра и 

подчинение на онова, което Аз постановявам! Но Аз събуждам у вас истинска вяра, за да бъдете 

силни в пътя, който съм ви приготвил. 

14 Работете върху себе си, не чакайте смъртта да ви застигне неподготвени. Какво сте 

подготвили за времето, когато ще се върнете към духовния живот? Искате ли да бъдете 

изненадани, докато все още сте оковани с вериги на материята, страстите и земните притежания? 

Искате ли да навлезете в отвъдното със затворени очи, без да намерите пътя, отнасяйки със себе си 

умората от този живот, отпечатана в душата ви? Подгответе се, ученици, и няма да се страхувате от 

идването на телесната смърт. 

15 Не въздишайте, защото трябва да напуснете тази земна долина, защото макар и да 

признавате, че в нея има чудеса и слава, казвам ви в интерес на истината, че те са само отражение 

на красотите на Духовния живот. 
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16 Ако не се събудите - какво ще правите, когато се окажете в началото на нов път, осветен от 

непозната за вас светлина? 

17 Отидете си от този свят без сълзи, без да оставяте болка в сърцата на близките си. Отделете 

се, когато настъпи моментът, и оставете върху лицето на тялото си усмивка на мир, която говори за 

освобождението на душата ви. 

18 Смъртта на тялото ви не ви отделя от съществата, които са ви били поверени, нито ви 

освобождава от духовната отговорност, която носите за тези, които са били ваши родители, братя и 

сестри или деца. 

19 Разберете, че за любовта, за дълга, за усещанията, с една дума - за душата, смъртта не 

съществува. 

20 Аз говорих на онези, които се смятаха за мъртви, и те Ми казаха: "Кой ми говори?" Аз ги 

докоснах и те Ме попитаха: "Кой Ме докосна?" И чуха глас, който им казваше: "Аз съм Този, 

Който възкреси Лазар, Този, Който възкръсна от мъртвите, за да ви даде духовен живот." 

21 Моето учение никога не може да ви доведе до фанатизъм, нито пък ви натрапва суеверни 

или идолопоклоннически идеи; напротив, то освобождава духа ви от оковите, които човечеството 

му е поставило. Моят път е тесен, но който върви по него, притежава и се радва на истинска 

свобода. 

22 Не искам да ви заробя с Моето учение, защото в него няма догми, осъждания или 

порицания. Искам да дойдете при Мен от любов, по заслуги, с вяра, с убеждение. 

23 Позволих ви да опознаете вероизповеданията, сектите и доктриналните системи, за да 

можете, опитвайки плодовете на различните дървета, да прецените вкуса на плодовете, които ви 

предлагам. Но аз ви питам: Ще можете ли все още да питате духовниците и свещениците дали е 

вярно, че Аз се проявявам чрез човешкия орган на ума? Защо искаш да се върнат онези, които са 

забравили обещанието Ми и които дори не се подготвят да Ме приемат? Истина ви казвам: и най-

невежият от вас ще се убеди, че Аз съм Този, за Когото ви говоря. Ако Моето Слово накара духа ви 

да потрепери, ако той се събуди и се развълнува, това ще ви докаже, че Аз съм с вас, защото Аз съм 

единственият, който има власт над духа. 

24 Човешките думи могат да накарат сърцето ви да трепне или да впечатлят чувствата и 

интелекта ви. Но ако има нещо, което ви е накарало да бъдете дълбоко развълнувани отвъд 

чувствата, сърцето и интелекта си, това нещо е било гласът на вашия Господ. 

25 Казвам ви, че онзи, който не е бил дълбоко развълнуван, когато е чул това Слово, може 

наистина да отрече Моето присъствие, но то остава отпечатано в духа му и ще дойде време, когато 

той ще каже: "Гласът, който чух, беше гласът на Господа". 

26 За да ви помогна да продължите да носите кръста си, Аз раздавам манната, която храни 

душата ви, подготвям сърцата ви и ви правя Мои слуги. 

27 Времената се промениха, сега ви освобождавам от всякакъв фанатизъм и 

идолопоклонничество, така че да Ми предлагате само своето одухотворяване. 

28 Изпращам призива до Моите избраници в различни региони и ги търся по различните им 

житейски пътища, така че всички те да усвоят духовното значение на Моето Слово, да достигнат 

до ясното и истинско разбиране на Моето учение и да практикуват същото в делата си на любов 

сред своите братя. 

29 Макар че сега сте малки деца, утре ще бъдете ученици, по примера на учениците от Втората 

епоха, и както те отидоха и свидетелстваха за истината, за Моите чудеса и за Моята любов, така и 

вие утре трябва да отидете и да свидетелствате за Моята истина. 

30 Разкрих ви добродетелите, които трябва да практикувате, и с дарбите, които вашият дух 

притежава от самото начало на вашето сътворение, трябва да се изявите сред хората. Сега обучавам 

новите Си работници, които утре ще посеят това семе по целия свят. Малко по малко огромни 

множества идват към Моето дело, привлечени от светлината на Светия Дух, който изпраща лъчите 

си сред всички хора в тази Трета епоха. 

31 Аз дойдох "на облак", за да говоря на човечеството, което - тъй като е непоколебимо в 

своята поквара - не е усетило стъпките Ми или присъствието Ми, нито е забелязало връзката Ми с 

вас чрез човешкия интелектуален орган. Ще бъда неуморен, за да ги събудя от летаргията им, и ще 
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видите, че хората постепенно ще дойдат от различни пътища, за да се обединят с вас. Мнозина ще 

се обърнат към спиритизма, защото сега Аз премахвам фанатизма и идолопоклонничеството, 

застоя и объркването на човечеството. 

32 Това е Третото откровение, обявено от Мен и от пророците. Това е моментът, в който 

светлината на Шестата лампа озарява човечеството. Това е обещаното време, когато ще дойда в 

сияйна светлина, за да изпълня словото Си. Дойдох, за да ви съобщя същия духовен и божествен 

закон, както във всички времена. 

33 Благословеният народ на Израел: През всички времена Аз ви избавях от робството на 

фараона и ви казвам: Ако не искате да продължавате да бъдете роби, елате при Мен, защото Аз ще 

ви дам силата и властта да разкъсате веригите си. Искате ли да се изкачите по небесната стълба, 

която е готова за вашата душа? Тогава бъди упорит, изучавай и вниквай в Моето Слово, за да 

можеш най-накрая да го разбереш в неговата същност и духовност, за да придобиеш заслуги по 

този път, който ще те отведе при Мен. 

34 Някой Ми казва: "Татко, искам да бъда Твой работник, искам да Ти служа, искам духът ми 

да бъде близо до Твоя дух, но не знам какво да направя, за да заслужа Твоята прошка." И Аз 

отговарям на сърцето, което се обръща така към своя Отец: Обнови се, откажи се малко по малко 

от старите си навици, от земната си привързаност, за да се научиш да Ме разбираш и да 

разпознаваш задачата си. Но всеки, който желае да се обнови, трябва да премине през много 

изпитания, защото изкушението ви преследва и когато види, че отвръщате душата си от грешните 

пътища, трябва да се бори ужасно, за да ви откаже от решенията ви, а ако се окажете слаби, то ще 

се възползва от тази слабост и ще се опита да ви накара да се върнете към старите си навици; но 

Моята воля не е да му позволите да ви победи. Искам стъпките ви винаги да вървят напред, вярата 

ви да е твърда и решението ви да се одухотворите да е вярно, основано на това, което сте научили. 

35 Ако сте Израел, то е само, че се учите да Ме обичате и да Ми се покланяте от дух на дух, че 

външните белези на вашето поклонение стават все по-малко и по-малко, докато достигнете 

одухотворяване. С времето Моят Дух ще ви освободи от всяко лошо тълкуване на Моето дело. - 

Човекът е изтълкувал погрешно Моите учения, Моите доктрини, Моите пророчества и Моята воля 

е Моят народ Израел да се появи с духовните дарби и чудеса, които придобива чрез 

одухотворяването си. 

36 Ще ви представя на хората като Мои слуги, като тринитаро-мариански духовници от 

Третата епоха - духовници, защото трябва да бъдете повече дух, отколкото материя; тринитарни, 

защото сте получили Моето откровение в три времена; мариански, защото обичате Мария, вашата 

универсална Майка, която бди над вас, за да не се отчайвате по пътя на живота. 

37 Това проявление чрез човешкия интелектуален орган ще приключи, но след това трябва да 

Ме търсите от дух на дух, за да получите Моите напътствия. Затова изисквам от вас обновление, за 

да можете да постигнете това одухотворяване. Аз ще продължа да ви уча да се свързвате с Моя Дух 

и ще се съживите, когато постигнете онази форма на общение, достойна за всеки, който нарича 

себе си тринитаро-мариански спиритуалист. 

38 Бъдете смели и се защитавайте във всички изпитания чрез молитвите си. Моите духовни 

блага ще продължат да се изливат върху вас заради вашата упоритост и готовност да се борите. 

Няма да сте сами, Моят духовен свят ще бъде там, за да ви даде защита, да ви напътства и да ви 

подкрепя в борбата ви. 

39 Аз съм светлината, която те кани да запалиш лампата си с Мен, за да осветиш духа си и да 

откриеш Моето присъствие в него. От деня, в който научите как да проникнете в себе си, ще ви 

бъде лесно да достигнете до сърцето на братята си. 

40 При Моето слово "първите" плачат, а "последните" се радват. - Защо? - Защото "първите" 

стават все по-уморени и носят все повече рани със себе си, въпреки че трябва да ви кажа, че 

именно те правят кръста си тежък и чашата, която пият за изкупление, горчива. Защото винаги съм 

им давал помощта Си по пътя им, така че пътят на живота да е поносим и стъпките им да са твърди. 

41 Нито за миг не сте пропуснали помощта Ми, словото Ми не е престанало да се изявява. 

Никога не съм ви оставял сами в изпитанията ви; дори до леглото на болестта ви Моят духовен 

свят е слизал, когато болката ви е притискала, и неговата помощ и съвет не са ви липсвали, за да 
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помогнете на нуждаещите се, които идват при вратите ви ден след ден. Даровете на интуицията, 

вдъхновението и духовното виждане са се събудили във вашето същество и са осветили пътя ви. Аз 

съм бил с вас в ежедневния ви човешки живот, не ви е липсвал насъщният хляб на трапезата ви. И 

все пак, след като ви дадох толкова много доказателства за Моята любов и запазих мира във вашия 

народ, докато светът се превърна в огнище на омраза и страсти, вие продължавате да се оплаквате 

от бремето на вашия кръст? О, ученици на Третата епоха, не забравяйте, че кръстът, който светът 

някога Ми наложи, беше направен от мрак, неблагодарност, подигравка и презрение, и Аз го приех, 

защото именно Моите деца Ми го наложиха! За разлика от това, помислете за кръста, който ви 

поверих: Колко успокояващо и лесно е, когато знаеш как да го понесеш с любов! 

42 Необходимо е да познавате произхода си и целта, към която ви водят стъпките ви, за да 

приемете съдбата си с любов и да прегърнете кръста си, докато не умрете от него, както направи 

Христос, вашият Учител. 

43 Дойдох в този момент, за да ви говоря за вашия произход, за вашата задача и за целта, която 

ви очаква във вечността на духа. Който не е разбрал Моето Слово и се чувства слаб, след като е чул 

Моите поучения, не е подхранвал и укрепвал духа си, винаги е желаел благата, които принадлежат 

на света, които никога не са съществени в живота ти и ти се дават наготово. Защо се оставяте да 

бъдете изкушавани от света? Трябва да се научите да се издигате над земните превратности, 

защото в много случаи те са просто дреболии, нещастия, на които придавате прекалено голямо 

значение. Ако се грижехте за духовните блага така, както се грижите за материалните, нищо 

нямаше да ви липсва и развитието ви щеше да е голямо. 

44 Забравете миналото си, избягвайте всички грешки, които са ви съпътствали дълго време, и 

тогава постепенно ще изпитате абсолютна промяна в същността си, защото тогава ще сте 

започнали изкачването си към одухотворяването. 

45 Разберете, че ви предлагам достойно място както тук, на земята, докато живеете на нея, така 

и в отвъдното, след като заживеете в духовното царство. 

46 Какво чакате, за да направите решителната крачка? Искайте, искайте, за да ви бъде дадено. 

47 Приеми Моето семе на любовта в сърцето си и започни да го отглеждаш, без да го 

пренебрегваш, тогава то скоро ще ти даде плод, който ще ти служи за храна в твоите странствания. 

48 Разговаряйте помежду си, като вземате за тема на разговора Моето Слово, но винаги се 

стремете да се поучавате взаимно. Тази обмяна на мнения и знания ще ви бъде от полза и ще 

извиси душата ви. Обещавам да присъствам в тези моменти на духовен разговор, за да ви 

вдъхновявам и винаги да ви водя към разбиране и светлина, но никога не превръщайте това, което 

трябва да бъде духовно общение, в обикновена дискусия, защото тогава Моето присъствие няма да 

бъде с вас. 

49 Искам да говоря на онези, които все още не са усетили изцеляващия Ми балсам върху 

телата си и Моят мир не е навлязъл в сърцата им. 

50 Истина ви казвам: Аз излях балсама Си върху вас, но вие не бяхте готови да го приемете. 

Някои са го отхвърлили чрез хули, а други - чрез липса на вяра. 

51 Казвам ви, че греховете ви са простени, но трябва да се научите да придобивате чрез 

заслуги право на всички благодати, които искате от вашия Отец. Защото, ако ти ги дам, без да 

направиш нещо в замяна, духът ти няма да напредне. На какво бихте могли да научите страдащите 

утре? Какъв опит бихте натрупали от изпитанията си? Помислете за болните, които са получили 

чудо от Мен, и ще откриете, че всеки от тях е придобил заслуги, за да получи награда. При някои 

вярата възтържествува, при други настъпва обновление, трети изпитват истинско покаяние, а 

четвърти се самонаказват за своите слабости или за своята гордост. 

52 С какво удовлетворение се издига духът, след като е водил битка и е излязъл победител! 

Какво удовлетворение биха могли да изпитат онези, които без никакви заслуги са получили полза 

от своя Баща? Те не биха оценили полученото, нито биха знаели как да го съхранят, тъй като 

получаването му не им е коствало никакви усилия или жертви. Но онзи, който е спечелил мир след 

голяма борба, не се излага на опасността да го загуби; той го пази и бди над него. Този, който 

възвръща здравето си благодарение на отказ и жертва, не го излага отново на опасност, защото знае 

какво му е струвало да го спечели. 
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53 Не се страхувай, ти, който ми представяш изтощението си и слабата си душа, Аз не искам от 

теб нищо невъзможно. - Слушайте: На този ден ви моля само да ми обърнете внимание и да 

позволите на Словото Ми да влезе в сърцето ви, защото то ще събуди дремещите ви чувства и ще 

просветли духа ви, така че вярата и надеждата да горят в сърцата ви като пламък. Това е 

необходимо, за да можеш да проправиш пътя и чудото, което очакваш от Мен, да се случи. 

54 Осъзнайте, че вече не живеете във времената, когато Отец ви е давал всичко без ваше 

участие, защото духът ви не е имал развитие, опит и знания; че сега трябва да направите много, за 

да получите това, което желаете или от което се нуждаете. 

55 Отчайваш ли се, защото ти говоря така? Вие, които сте болни, отчайвате ли се? В този 

момент Аз давам Моя лечебен балсам на всички, които са на път да приемат кръста на 

обновлението, на подобрението, на моралното и духовното възстановяване. Давам здраве и на 

някои, които скоро ще забравят Моята благодеятелност, защото дори няма да разберат защо 

техният Учител ги е излекувал. Но Аз предварително съм вложил в душите им семето, което излезе 

от наставленията на този ден, и в подходящото време те ще трябва да Ми дадат отчет. 

56 Болката на едните и на другите стига до Мен, защото в Моята любов има капка божествен 

балсам. 

57 Почувствай Ме близо до себе си, оздравей и се въздигни към живот, за да свидетелстваш за 

Моята истина. 

58 Хората, пророците умираха, но посланията им оставаха неизличими. В Исус много от тези 

пророчества са изпълнени, но за останалите е трябвало да дойде това време, за да намерят своето 

изпълнение. 

59 Изминаха деветнадесет века, откакто ви дадох последната Си дума на кръста, но когато 

отново оставих гласа Си да се чуе сред хората, открих, че вместо да се обичат, те се мразят, не се 

признават за братя и дори се убиват - точно както предсказаха пророците и обяви Исус. Но точно в 

този момент, когато покварата е достигнала голямо развитие, се е появил народ със семето на 

одухотвореността, който трябва да събуди хората с пророчески глас, който чрез властта си над 

природните сили и болестите трябва да даде на учените доказателства за благодатта и силата и 

който чрез проникването си в даровете на Духа трябва да даде на онези, които преподават религия, 

доказателства за тяхната истинност. Появата на този народ е предсказана и от пророците. 

60 Аз се изявих чрез органа на ума на тези носители на гласове, за да напиша в сърцето ви 

Моите Божествени наставления; но по своята грубост те приличат на камъка, върху който написах 

заповедите на Закона в Първата епоха. 

61 Щом се замислите за ученията, които ви дадох, за времето, в което живеете, и за начина, по 

който се изявих, ще разберете, че всичко - както пристигането Ми, така и времето, през което се 

проявих, и денят, в който то приключи - беше съпроводено с множество изненадващи и 

поразителни събития и случки както в човешкия живот, така и в духовното царство. Тогава човек 

ще разпознае във всички тези събития знаците, които са били обявени от онези времена за Моето 

завръщане. 

62 Учените, религиите и богословите няма да могат да открият в това време как действа Моето 

правосъдие, но на вас го разкрих. - Всяко човешко сърце е живо доказателство за Моята 

справедливост и мъдрост. Понякога в сърцето на един нещастник се крие душата на човек, който в 

друго време е носил корона на главата си, или в затвора е затворен човекът, който в друг живот е 

лишил един народ от свобода. Цялото ви съществуване е безкраен урок по любов към съвършените 

души, за да могат те да достигнат лоното на своя Отец като доброволни и послушни деца. Но 

докато тази тъмнина, която сега обгръща човечеството, се сгъстява, хората, когато ги обземе страх, 

ще трябва да викат: "Боже мой, Боже мой, защо си ни изоставил?", без да осъзнават, че светлината 

на Моя Дух е готова да проникне в сърцата им, щом се издигнат към вярата. Но тази тъмнина няма 

да продължи вечно, дори не е твърде дълга, макар че на хората им се струва, че е продължила цяла 

вечност заради интензивността на болката им. Постепенно в душите им ще се появи светлина и те 

ще възкликнат от радост: 

"Осанна, осанна, Господ е вече с нас!" 
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63 Хора, помислете за всички борби на това човечество, помислете за тълпите, които се стичат 

към местата за поклонение в желанието си да Ме видят! Сърцата им изпитват необясним копнеж, 

защото духът им очаква Моето завръщане. 

64 Обновете живота си, пречистете сърцето си! Защото ви казвам, че в духовната сфера живеят 

много духове на светлината, които само чакат вашата подготовка, за да дойдат в плът сред вас и да 

донесат своето послание на човечеството. Те са обещаните и обявените поколения, те ще бъдат 

твои деца и потомци. Затова ви казвам да изпиете чашата си с търпение, за да бъде чисто 

наследството, което им завещавате, и те да намерят пътя, проправен от вашата любов и вяра. 

65 Дали онези, които са чули това слово, ще го отрекат, когато ги попитат? - Дано не се случи 

така, че да плачете горчиво след това! Свидетелствайте с думи, с дела, с мисли, с молитви, с 

мълчание - това е вашата задача. 

66 Вашият Господ ви казва: Блажени са онези, които изпълняват волята на Отца, защото макар 

и да плачат, когато чуят Словото Ми за последен път през 1950 г., след това ще Ме видят 

присъстващ "в облака", без никога повече да се откъсват от него. 

67 На много места в твоя народ съм осигурил молитвени домове, за да можеш да чуеш в тях 

Моето Слово. 

68 Моят народ е толкова скромен, колкото и местата, където се изявявам. Но Моята воля е 

отново да удивя човечеството чрез смирените и смирените по сърце; чрез тях ще покажа, че това е 

времето на светлината и благодатта. 

69 Моят призив събра този народ, който търпеливо подготвях под Моята закрила, за да бъде 

достоен да приеме Закона и да го донесе на хората като послание на Божествената любов. 

70 Казвам ви, че обръщането на един грешник оказва голямо влияние върху сърцата на хората, 

защото им служи като стимул. Това е причината, поради която не съм търсил праведните, за да 

сформирам новата си група апостоли, а грешниците, за да ги направя Мои ученици и да докажа на 

хората, че са се отклонили от пътя на доброто и че е възможно да се върнат към него, като се 

обновят и променят. 

71 Изпратих ви праведен човек, който да постави началото на тази епоха - Роке Рохас, чрез 

чиито устни говори Илия, Пътникът. Той прокара пътя на Господа, за да се изявя пред хората и вие 

да чуете гласа Ми. От момента, в който прозвуча за първи път, вие го чувате постоянно и имате 

Моето проявление. На никого не е казано, че трябва да се скрие, за да Ме чуе, нито че трябва да се 

оттегли на определено място, за да изпълни мисията си. Не са били необходими нито катакомби, 

нито скрити места, за да ви радвам със Словото Си и да ви посвещавам. Но аз ви научих на закона, 

който сега трябва да живеете, а именно: "Обичайте се един друг! 

72 Дадох ти време да изпълниш задачата си и поле без граници, за да го засееш. Не съм ви 

посочил конкретно място или час. Отново ви казвам: "Бог е Дух и вие трябва да Му се покланяте с 

дух и истина". 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 71  
1 Възлюбени ученици, през това време вие получихте благодатта да седнете на Моята 

трапеза; елате и бъдете с Мен духом. Пазете Словото Ми в сърцата си и от Моите учения за 

любовта ще съставите паметна книга с чудесна мъдрост. 

2 Светлината на Светия Ми Дух ще осветява пътища и пустини, за да може човечеството да 

намери истинския път - пътя на духовното си развитие нагоре. Идвам, докато покварата и 

корупцията са в разгара си. Моето Учение ви се представя като спасителен ковчег; светът е океан 

от болка; когато човечеството види този ковчег, няма ли да пожелае да намери спасение в него? 

3 Ученици, всички вие познавате пустините и кръстопътищата (на живота); затова сте 

подходящи да търсите множествата, които копнеят за светлина. 

4 Отидете при "прокажения" веднага щом в сърцата ви няма повече "проказа". Говорете с 

любов на онези, които са превити от болка, и когато Моето учение се отрази в чувствата ви и 

почувствате любов и състрадание към братята си, вие сте напреднали в духовното си развитие. 

Покажете на братята си пътя и не се обиждайте, ако накрая ви оставят сами от неблагодарност. 

Удовлетворението ви ще дойде от съзнанието, че онези, които са били изгубени, се приближават 

към Мен, и ще почувствате Моята помощ в самотата си. 

5 Тогава манната ще се спуска, за да ви храни, и винаги ще имате какво да дадете на 

нуждаещите се. 

6 Обичам те и искам да те видя съвършена. Ето защо Моето правосъдие се разкрива 

безмилостно сред хората. Всички минали и привидно забравени Божии дела ще бъдат съдени през 

това време, когато въплътеният дух може да разбере, приеме и разбере Моите решения. Царе, 

съдии, владетели - всички, които по някакъв начин са посели семето на злото сред своите братя, ще 

присъстват на съда на Господа. Но Аз ви казвам, че вместо да ги оковавам във вериги, да ги 

лишавам от светлина или да ги подлагам на вечни мъки - както може да вярват хората в своето 

невежество - Аз ще им възложа задача в Моето спасително дело, за да могат да пречистят душите 

си, да поправят прегрешенията, които са извършили, и да разберат, че Моята справедливост 

произтича от Божествената любов. Ако използвам тези велики грешници, много от чиито имена са 

останали в историята ви, в подходящото време, за да извърша дела на братство и мир между 

хората, защо понякога смятате някои от вашите братя за пречка по пътя си? Защо изобщо искаш да 

отстраниш от предначертания ти път онези същества, които Моята воля е поставила там? О, ако 

знаехте, че именно те често Ми служат по-добре и че са на път да ви помогнат да дойдете при Мен. 

7 Нека сърцето ви бъде като тези места за срещи, където се събирате, за да чуете Моето 

Слово. През чиито врати са минали онези, които са престъпили много пъти: които са изцапали 

ръката си с кръвта на брат си, които крият кражби, клевети и безчинства; и все пак - кога са били 

отхвърлени от Мен? Или кога дори са били изложени на риск пред другите? Милостив воал от 

нежност е покрил петната им, а Моят Дух е говорил само на тези грешници. Вижте как се учат да 

се молят, като слушат Словото Ми, как издигат мислите си към безкрайното, как в тях се събужда 

усещането, че всеки, който се обръща към духовното, получава сила, светлина, вдъхновение и 

лечебна сила, смелост да живее и мир. 

8 Благословени хора, в тези моменти, когато войната разтърсва света, ви помолих да 

застанете и да се молите за вашите ближни, да съчувствате на тяхната болка и да им изпращате 

чувства на светлина и мир. Но трябва да ви кажа, че първо трябва да се научите да обичате, да 

служите и да прощавате на хората около вас, за да знаете как да обичате и да служите на онези, 

които са далеч. Обичайте съдбата си, приемете чашата си, прегърнете кръста си с любов. Никой не 

знае коя душа оживява неговото същество, нито пък знае причината за изкуплението си, докато е 

на земята. 

9 Духът ще просветли душата, а душата ще ръководи материята. 

10 Откажете се от тъгата и безнадеждността си, всички вие можете да достигнете до обещания 

дом на Отца; Аз ще ви помогна в това. Какви по-благоприятни времена от сегашните чакате, за да 

тръгнете? Чакате ли да настъпят мирни времена, за да придобиете заслуги? Истина ви казвам, че 

това е най-подходящото време за постигане на изкупление и придобиване на заслуги. 
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11 Хора, казвам ви: Използвайте божествените указания, които ви дадох, защото след 1950 г. 

ще останете без тях. По-скоро слънцето ще престане да грее, отколкото да не се изпълни словото 

Ми. Но онези, които не са го запазили в сърцата си, ще трябва да плачат за своята неблагодарност, 

въпреки че това не е Моята воля. 

12 Непрекъснато ви разтърсвам и с всяко указание работя върху вас, за да не се отклонявате от 

пътя и да не осквернявате повече душата си. 

13 Не бъдете маловерни, осъзнайте, че това, което съм ви обещал в миналото, съм го изпълнил 

в Третата епоха; от друга страна, човекът не знае как да изпълнява своите обети и задължения. 

14 На моменти се събирате, за да Ме следвате, когато чувствате, че Аз ще ви помогна в 

изпитанията и че Моята милост ще ви помогне да ги преминете невредими, но после отново 

забравяте поради неблагодарността си. 

15 Сред вас има и такива, които Ме обичат и които само чакат времето на посещенията и 

гоненията, за да докажат своята вярност и сила. Те ще бъдат тези, които ще се отправят към земите, 

поразени от природните сили, за да раздадат милосърдната си помощ на нуждаещите се. Аз ще ги 

накарам да разпознаят подходящия момент да отидат да изпълнят (задачата си) и ще им позволя да 

усетят в сърцата си посланието, което ще им каже да не вземат втори пакет за пътуването и че 

трябва да се доверят на Моята небесна сила. 

16 Други работници ще бъдат изпратени да говорят за Моето дело в други народи и там те ще 

се противопоставят на войната чрез делата си на любов и молитвите си. Тогава, когато настъпи 

времето за тяхното изпълнение, те няма да се противопоставят на Моята мисия, защото ще трябва 

да оставят своето и своите блага. Те не трябва да вземат пример от богатия скъперник. 

17 Който се оплаква, че трябва да остави всичко, което притежава, за да Ме последва, ще 

направи пътя си тъжен и кръста си труден. Който пък предаде всичко на Моите грижи с отдаденост 

и доверие, ще има мир и сила в битката, а когато се върне, ще намери всичко така, както го е 

оставил. 

18 Разкрих ви духовните дарби, които притежавате, и начина, по който трябва да ги 

използвате, така че никога да не ги използвате, за да вършите дела, които не са в рамките на Моя 

закон, защото тогава, вместо да давате светлина, ще разпространявате тъмнина и заблуда. 

19 Не давайте повод дори на роднините си да ви преценяват погрешно и да се отделят от вас 

заради несъвършените ви действия. Те ще ви разберат, когато вие Ме разберете. 

20 Искам Моите ученици винаги да бъдат готови да се отзоват на повика на страдащия и да го 

изцелят с истинско милосърдие. 

21 Вижте колко много болни хора има около вас и помнете, че няма дом, който да е свободен 

от болести. Погледнете многото обладани, които не получават милост от никого. 

Там са вашите полета за сеене: носете духовните си дарби, носете светлината и ги освобождавайте 

от оковите им, без да забравяте, че трябва да се отнасяте с любов и милост и към невидимите 

същества, за да ги водите към светлината. 

22 Защо ставате лениви, когато ви заливам с мир и щастие? Необходимо ли е болката винаги да 

те съпътства, за да си спомня сърцето ти за Мен и духът ти да остане буден? 

23 Станете и не грешете повече, не се разслабвайте в земните удоволствия, защото ще трябва 

да Ми отговаряте както за душата, така и за тялото си, и ще дойде моментът, когато това, за което 

молите, няма да ви бъде дадено (повече), дори ако виковете ви се издигнат до Небето, защото 

първия, втория и третия път ви е било дадено и въпреки знанието си сте го оставили неизползвано, 

защото сте признали, че Аз съм Любов над всичко; но не забравяй, че Аз съм безмилостен в Своето 

правосъдие. 

24 Гледайте, защото скоро ще дойда като съдия във всяка секта и религиозна общност и ще 

попитам всеки религиозен водач, всеки пастор или свещеник какво е направил с поверените му 

души. Всички ще попитам какво са направили със закона Ми и с учението Ми и всички плевели ще 

бъдат унищожени. 

25 Застанете и за мира на тази нация, която съм определил да слуша и изучава Моето Слово в 

нея. Войната, алчността, жаждата за власт и лъжливите учения дебнат вашия народ. Но Аз ще ви 
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освободя от ръцете на фараона, който иска да ви направи свои васали, защото сега вие служите на 

Моето дело. 

26 Но ако желаете ново робство, то ще ви бъде дадено, но не забравяйте, че ви е отредено да се 

молите за мира по света и да не позволявате на войната да изтръгва децата от ръцете на родителите 

им. Молете се, за да може чрез вашата молитва мракът да се разсее. 

27 Майки, молете се за човечеството! Момичета, останете в молитва и в добродетел! Вие сте 

източникът, от който ще произлязат утрешните поколения, които ще свидетелстват за Моята 

истина. 

28 хора, не думите, които изрекохте в молитвата си, отвориха Моята сърдечна стая; това беше 

гласът на вашия дух и пулсирането на вашето сърце. приемете всичко, което ви предавам, защото 

не искам да усещам никаква скръб или нужда сред този народ, който толкова много обичам. Не 

губете мантията на мира, с която ви покривам. 

29 Духовният олтар, невидим за материалните ви очи, ви приканва по всяко време да положите 

върху него своята жертва, която също трябва да бъде духовна. 

30 Слушайте Словото Ми, то е семето, което ще посеете; неговата същност е любов. Давам ви 

го без никаква стойност в замяна. Това е подаръкът, който се пази за вас за този път. Няма да се 

уморя да обсипвам децата Си с любов; няма да се уморя и да чакам завръщането им в добрия път. 

Но човечеството със сигурност ще се умори да продължава да сее омраза, насилие и егоизъм. Всяко 

семенце на омраза, което посеят, ще се умножи така, че силите им няма да стигнат, за да пожънат 

реколтата. Този непредвиден резултат, който не е по силите й, ще я спре в нейния спиращ дъха и 

безумен ход. След това ще направя чудо във всички сърца, като позволя на любовта към ближния 

да се появи там, където е имало само егоизъм. Хората отново ще Ми приписват цялото 

съвършенство, всезнание и върховна справедливост. Те ще си спомнят, че Исус е казал: "Нито един 

лист от дървото не се движи без волята на Отца". Защото днес - според мнението на света - листът 

на дървото, живите същества и звездите се движат случайно. 

31 Истина ви казвам: ще ви докосна с жезъла на любовта Си и ще направя да бликне вода от 

"скалите". Вината и греховете, които са тежали на човечеството в продължение на векове, ще бъдат 

простени и в душите ще настъпи мир. "Елате при Мен, о болни, о слепи духом, Моят лечебен 

балсам е готов да се излее във всеки от вас! Елате при Мен, вие, които някога сте били господари, а 

сега търпите лишения, унижения и страдания, вие, които някога сте имали празнични одежди и 

почести, а сега криете сълзите си в уединението на спалнята си. Приближете се до Мен, мъже, 

които криете плача си от жена си и децата си, за да не се отдръпнат от живота. Отвори сърцето си 

пред Мен и Ми разкажи всичките си скърби. Ще ти дам ключ, хляб и монета, за да се превърне 

горчивината ти в радост." - Днес не притежавате нищо, домът, в който живеете и в който са родени 

децата ви, не е ваш. Вие сте като птици и не знаете как, но живеете! 

32 Това е време на съд и посещения. Времето на задоволство, когато сте имали всичко, е 

отминало. Придобийте заслуги в изпитанията и Аз ще ви даря с правда, светлина и мир за душата 

ви, а всичко, от което се нуждаете на земята, ще ви бъде дадено отгоре. 

33 Колко много страдание виждам във вашия свят! Дори детето познава чашата на горчивината 

и рано сърцето му се ожесточава. Цветовете увяхват в младостта си, а косата започва 

преждевременно да блести в сребристо-бяло. Приемам сълзите ви като дар; те пулсират пред 

вратите на Моето Милосърдие и Аз ги отварям, за да ви изпълня с надежда и мир. 

34 Не чувствате ли, че се връщате към живота? - Вие сте изложили пред Мен своя плач и 

изповед на вината си, знаейки, че сте чути и утешени, защото Аз съм Възкресението и Животът. 

35 Днес ти идваш под облака на Моето обещание, за да намериш сянка, и душата ти е озарена 

от сиянието, което Моите учения ти дават. 

36 Живеете във време, предсказано от пророци и ясновидци от минали времена, чийто дух сега 

вижда изпълнението на божественото Слово. 

37 Ако бяхте духовно подготвени, щяхте да можете да виждате в безкрайността множеството 

духовни същества, които щяха да приличат на огромен бял облак пред погледа ви, а когато 

емисарите или пратениците се отделяха от него, щяхте да ги виждате да се приближават към вас 

като искри от светлина. 
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38 Духовното ви зрение все още не е проникнало и затова трябва да ви говоря за отвъдното, за 

всичко, което все още не сте в състояние да видите. Но ви казвам, че ще дойде време, когато 

всички вие ще бъдете ясновидци и ще се наслаждавате на онзи прекрасен живот, който сега 

чувствате далечен от вас, но който всъщност вибрира близо до вас, заобикаля ви и ви просветлява, 

вдъхновява ви и непрестанно чука на вратите ви. 

39 Това учение има за задача да раздвижи всички спящи фибри във вашето същество, така че 

човекът от този свят вече да може да зърне частица от светлината на Царството, което го очаква. 

40 Многовековният материализъм тегне над човечеството, но това не е неговата съдба. Човек 

не е осъден да остане завинаги без познание за висшия живот. Ако той все още не познава много от 

славата на творението, това не е защото Бог ги е скрил от него, а защото любовта му към света е 

заслепила очите на духа. Но сега той ще ги отвори за светлината и тогава ще разбере, че Баща му 

винаги се е стремял да му разкрие съдържанието на Книгата на истинския живот. 

41 Колко силни ще бъдат хората, когато се обединят със своите братя, които живеят в 

царството на светлината! Но за да дойде това време, човечеството трябва да изпие още много 

горчивини. 

42 Болката ще бъде чашата на страданието, която ще възвърне на хората чувствителността, 

благородството, чистотата и духовността. Но истина ви казвам: не Отец ви подава тази чаша, а вие 

самите сте я напълнили и трябва да я изпиете, за да познаете вкуса на плодовете на всичките си 

дела. Но след тази присъда можете да се издигнете до истинския живот, чийто път ще бъде осветен 

от светлината на съвестта. 

43 Възлюбени работници, направихте ли си проверка на съвестта, преди да Ми предложите 

плодовете си? 

44 Защо виждам плач сред вас? Защо в очите ти има сълзи?..: Защото не сте съгласни с това, 

което сте направили. 

45 Не се страхувайте, ученици, Аз приемам вашата любов, всяко ваше дело на милосърдие и 

дори тези сълзи, които сте пролели. Облегнете главата си на Мен, починете си, докато слушате 

Моето благодатно Слово, и ще се възстановите от всичките си рани. 

46 Задачата, която съм ти възложил, е трудна и точно когато чуваш гласа Ми, с нарастващо 

разбиране сравняваш съвършенството на Моите учения с оскъдността на твоите дела и тогава ги 

намираш за малки и недостойни за Мен. Но аз ви казвам, че само вашият Отец може да прецени 

дали делата ви са честни или не. 

47 Изправени сте пред хора, които ден след ден ви търсят за изцеление, съвет, светлина и 

утеха, и понякога се страхувате да не им дадете това, което съм ви поверил. 

48 Харесвам страха ви и усърдието ви към задълженията, защото това ще ви помогне да 

напреднете в развитието си, чрез което ще разгърнете и използвате всички дарби, които съм ви дал. 

49 Желаете ли да се усъвършенствате? След това слушайте внимателно Моите поучения. 

Никой не може да ви поправи с любовта, мъдростта и нежността, с които го правя аз. 

50 Искате ли да отмиете петната? Тогава позволете на Моята милосърдна любов да ви нарани 

със своята мъдра и съвършена справедливост. 

51 Не те укорявам пред братята ти, нито те изобличавам пред тях. Знам как да достигна всяка 

душа със светлината Си и да говоря на всяко сърце тайно, с тих, но настоятелен глас. 

52 Ще дойдат дни, когато Моето слово ще се проявява по-строго, защото колкото по-дълго 

слушате Моето учение и приемате Моите заповеди, толкова по-голяма е вашата отговорност. Ако 

не искате Учителят да ви говори със строг тон, можете да го избегнете чрез вашата покорност, като 

се подчинявате на Моите заповеди, като не позволявате на тази благословена проява да се превърне 

в обичайно ежедневие за вас и като бъдете неуморни сеячи на милост, светлина и мир. 

53 Позволете на Словото Ми да ви освободи от петната и нечистотиите и не чакайте болката 

да ви пречисти. Тук, в дъното на Моето Слово, можете да намерите всичко, от което се нуждаете, 

за да разберете съвършения начин да практикувате Моето учение и да имате вяра за изпълнението 

на вашето изкупление. 
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54 Когато правите решителна крачка по пътя на одухотворяването, помнете, че след вас ще 

дойдат поколенията, които ще постигнат още по-голям напредък. Вие ще останете като здрави 

основи, за да могат вашите братя да се издигнат върху тях с пълна вяра. 

55 Вие ще създадете ново апостолство в рамките на Моята работа. Нека ви насърчават 

високите примери на онези, които Ме последваха през Втората епоха. Но когато осъзнаете, че 

някои от тях са имали моменти на слабост, които са ги направили недостатъчни, внимавайте да не 

попаднете в тези грешки. Не се страхувай като Петър, за да не се отречеш от Мен, и не подхранвай 

мечти за земна слава или величие, за да не предадеш Делото Ми за мизерни пари като Юда 

Искариотски, и никога не се съмнявай в Моето присъствие като Тома, за да не изпитваш болезнени 

угризения. 

56 Знайте, че ви обичам, тъй като ви явявам тази любов във всяка Моя дума; но не забравяйте, 

че бих се отнесъл към вас и сурово, за да ви разубедя от грешките ви или от упорството ви в нещо, 

което е неприсъщо за Моите ученици. - Какво ви липсва, за да бъдете Мои добри ученици? - Имате 

всичко. Прегърнете кръста си, носете го с любов, защото чрез него ще се издигнете до светлината, 

която очаква душата ви, когато задачата ви бъде изпълнена. 

57 Радостта ви е много голяма, когато виждате, че Моята любов подготвя нови органи за 

разбиране, чрез които ще ви дам Моето Слово, защото разбирате, че няма да ви липсва манна в 

пустинята. Това Слово ще бъде храната, която ще ви даде сили да стигнете до портите на 

Обетованата земя. 

58 Молете се, хора, Моят глас ви отдалечава от света и ви помага да се издигнете вътрешно. 

Колко пъти ви се е налагало да чакате момента, в който Моят лъч ще слезе при вас, за да можете да 

се молите, защото преди това не сте били в състояние да го правите. Обърнете внимание на това 

как душата ви усеща Моето присъствие все по-близо и по-близо, докато се пречиства. Вече е 

минало времето, когато Ме чувствахте далечен, когато Ме смятахте за Цар, който не може да слезе 

при вас, защото се смятате за недостойни и жалки. Затова дойдох на три пъти, за да се направя 

напълно разпознаваем за човека. 

59 Днес ви казвам: Подгответе се вътрешно, за да почувствате Моята любов и да Ме разберете. 

Онези, които умеят да се одухотворяват, откриват следите Ми навсякъде и във всеки момент 

усещат присъствието Ми в себе си. 

60 Елате неуморно, за да Ме чуете. Давам ви необходимите оръжия, за да можете да 

преодолеете препятствията и лошите влияния, които могат да попречат на пътя ви. Преодолейте 

света, преодолейте себе си и ще стигнете до Мен. Борете се и аз няма да ви изоставя в борбата ви. 

61 Не случайността ви доведе тук, за да Ме чуете в този момент. Моята бащинска любов те 

избра сред огромното множество хора, защото духовно те признавам за първороден. Моят закон и 

Моята правда са слезли върху вас отдавна. С теб беше законът на пророците и кръвта на Агнето. 

Сега върху вас е светлината на Светия Ми Дух, който ви обяснява тайните. 

В минали времена Аз създадох народ от вашите души - народ, който е скрит сред хората в това 

време, в което е въплътен. Днес раса, кръв, име, племена не ви обединяват; единият дори не знае 

къде се намира другият, но въпреки това ще бъдете обединени от Духа. Само Моят проницателен 

поглед може да ви открие, но не и погледът на земните владетели. Кой би могъл да ви намери, за да 

ви отведе в робство, в затвор? 

62 Въпреки че те нарекох първороден, не очаквай никой да се преклони пред теб; не унижавай 

никого. Само аз знам кой е "първи" и кой "последен" по този път. Но както Аз направих вас 

наследници, така и вие направете братята си наследници. Обединете се в духа, във въображението 

си, в мислите си. Създайте връзки на любов и добра воля помежду си, тогава ще бъдете силни и 

никой повече няма да ви унижава. Фараони, царе, цезари и палачи са били над вас в минали 

времена в моменти на слабост на Моя народ. Кой ще ви потисне в това време, ако не станете 

слаби? Не е нужно да отказваш уважение на никого, за да изпълниш Моя закон. Не бива да 

отхвърляте учените, нито духовниците на която и да е деноминация или религия. Задачата ти се 

свежда до това да разгласяваш откровението, което съм ти донесъл. 

Говоря ти по този начин, защото когато те създадох, вложих в твоето същество Моето семе на 

съвършенство. Искам да приличате на Мен чрез делата си. Не се задоволявайте да приличате на 
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Моята Божественост, като притежавате дух, интелигентност, съвест и други качества, защото 

всичко това е Мое дело. 

63 Няма да ви предложа плод и да ви кажа: "Яжте го и ще бъдете като богове!" Аз ви казах: 

"Яжте този хляб, за да живеете в Моята благодат." Но защо човек не е постигнал да бъде като своя 

Учител чрез делата си...? Защото в материализма той се е обезобразил духовно и морално и докато 

копнее за земната слава, не може да притежава Обетованата земя. 

64 Казах, че по-скоро камила ще мине през иглени уши, отколкото богат скъперник ще влезе в 

рая. Но ако някой Ме попита дали този, който е бил богат, е осъден никога да не се наслади на 

блаженството на Моето Царство, Аз му казвам: щом това сърце се освободи от алчността, егоизма 

и материализирането, то вече няма да е богат скъперник и тогава ще може да влезе в Моето 

Царство. Моето правосъдие не осъжда никого и със сигурност не завинаги. Огънят, за който ви 

говорят Писанията, е неумолимата съвест, която ще гори като огън, докато не изчисти душата от 

всяко петно, и този огън се прекратява веднага щом следите от греха изчезнат. Разберете, че не Аз 

съм този, който ви осъжда, а вие самите. 

65 Времето, в което навлизате сега, е времето, когато ще откриете съкровището, с което Моята 

бащинска любов е дарила всяко човешко същество и което никой на земята не ви е научил да 

откривате. По-скоро тези учения бяха скрити от вас и укрити от хората от страх да не би да се 

разпознаете. Но сега съм дошъл и знам, че никой няма да се изгуби по пътя на развитието на 

душата и духа, и ви насърчавам да продължите да изследвате, изучавате и опознавате същността си 

- това е началото на намирането и опознаването Ми. Кой може да ви попречи да се вгледате в 

собствената си същност? Кой би могъл да преживее момента на твоето духовно общение с Мен? 

Кой би могъл да затвори очите ви за светлината на истината? 

66 Вие откривате себе си и чрез Духа получавате откровението на Духовния живот. Кой от 

тези, които са се събудили и съзерцават тази светлина, би могъл да се противопостави на 

собствения си дух? Кой би се осмелил да лиши тялото си от съществуване, след като има представа 

какво е Отвъдното? Знайте, че не сляпа случайност ви е изпратила на земята. Нищо не се случва 

без Моята воля. Изпратих ви тук, за да бъдете пазители на мира, който трябва да споделяте с 

братята си чрез молитва, слово, мисъл, като общувате от дух на дух с Моята Божественост. 

67 Възприемайте войната, глада, чумата и смъртта като мрачна погребална процесия, която се 

движи от народ на народ, сеейки скръб, нещастие и разруха. Борете се срещу войната, имате 

оръжията на любовта и милосърдието. Вие вече можете да бъдете поданици на Моето Царство на 

мира в този свят, ако се обичате един друг. 

Моят мир да бъде с вас! 



U  72  

113 

Инструкция 72  
1 Блажени са онези, които с благоговение и смирение навлизат в божествените откровения с 

очите на Духа, защото тяхното свидетелство за Моето проявление като Светия Дух ще бъде вярно. 

Отидете при хората и посейте семето на Моята любов дори в безводните полета и го напоете с 

водата на Моята любов. 

2 Има много хора, които виждат духовното в този момент, но не мислете, че всички те Ме 

обичат. Вече ви казах, че не всеки, който Ми казва "Отче, Отче", Ме обича, а този, който 

мълчаливо проявява милост към братята си и смирено общува с Мен. 

3 Способността за духовно виждане е дар от Светия Дух. Но докато едни са смирени и 

треперят от възторг и страх пред виденията, други се хвалят с дарбата, която притежават. 

4 Защо има ученици, които се стремят към първите места, въпреки че Аз не облагодетелствам 

никого на Моята трапеза? Аз, Който съм Учителят и Който трябва да заема почетното място на 

трапезата, заобиколен от любовта на Моите деца, когато влязох в сърцето на всяко едно от тях, в 

някои от тях намерих съд, в който се съдят думите и делата Ми, в други - тъмно подземие, където 

Ме бичуват и се подиграват, а в трети - кръст, готов за нова жертва. 

5 Някои от Моите деца страдат, когато виждат неразбирането на хората, които винаги не се 

подчиняват на Моите заповеди и директиви. 

6 Въпреки това и въпреки толкова многото егоизъм има хора, които посещават затворника в 

килията му, болния в лагера му, а някои бързат към болниците, за да донесат лъч светлина на 

онези, които страдат там забравени. Тези, които са активни по такъв начин, Ме обичат в ближния 

си и Ме почитат чрез делата си. 

7 Успокойте съзнанието си, помислете, че миговете, в които сте присъствали в това 

проявление, вече са кратки. 1950 г. вече е съвсем близо, а аз виждам, че все още сте потънали в 

дълбока летаргия. Причината за това е, че чувате думите Ми чрез грешно тяло като вашето и затова 

те нямат заслужената достоверност за вас. Но ще дойде ден, в който пророческото Ми слово ще се 

изпълни, и тогава ще се разкаете за неразбирането си. 

8 Това е времето, обявено от Мен, в което говоря на човечеството; след това ще дойде вашето. 

Но ако затвориш устните си и не оповестиш Моето учение, камъните ще проговорят и природните 

сили ще те събудят. 

9 Хора, искам да ви освободя от болката, която ви тежи. Подкрепете Ме в тази работа: имате 

ли волята да го направите? Тогава се учете от Мен, слушайте наставленията Ми, използвайте това 

време, което бързо ще премине за вас. 

10 Ако трапезарията остане празна, а масата - изоставена, нека причината да е, че учениците се 

разпръснаха на четирите ветрове и разпространиха Благата вест, а не защото Ми обърнаха гръб и 

не се вслушаха в призива Ми. 

11 Обещавам ви, че след Моето заминаване, но преди да се разпръснете по света, ще дойда в 

духа си, за да ви дам светлината, която ще ви помогне да разберете всичко, което съм ви разкрил с 

Моите учения, и ще ви дам необходимата сила, за да изпълните задачата си. В тези моменти 

светлината на Светия Дух ще бъде във всеки ум; някои ще Ме видят, други ще Ме чуят и всички 

ще почувстват Моето духовно присъствие. 

12 Направете се достойни за тази благодат; нито едно от Моите думи няма да изчезне от 

сърцето ви, защото бихте изпаднали в забранени пътища. 

13 Научете се сега, изпълнете духа си с Моята светлина, защото ще дойде моментът, когато ще 

почувствате импулс да тръгнете и да изпълните задачата си. Но какво може да научи този, който не 

е научил нищо? Може ли слепец да води друг слепец? 

14 С истинска вяра усещате, че Аз присъствам сред вас, но се чувствате неспособни да 

вършите велики дела в полза на вашите братя. Но наистина ви казвам, че въпреки вашата 

студенина, в това време сред вас ще се появят ученици, които ще се откажат от всичко, за да 

следват Моята пътека, точно както грешните жени, които при Моята дума започват нов живот, не 

грешат повече и са пример за своите братя и сестри. 
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15 Знайте, че светлината на Шестия печат осветява духа ви. Книгата е отворена, защото 

печатите са разпечатани от първия до шестия. Сега събирам онези, които ще носят Моя знак, за да 

им поверя една много трудна задача. В края на този период Аз ще приема онези, които са го 

изпълнили, а онези, които не са спазили указанията Ми или са ги фалшифицирали, ще ги укоря 

много строго и словото Ми ще се окаже тежко за тях. 

16 Хора, разберете, че вече не трябва да си губите времето с дреболии, с придобиване на 

ненужни богатства или с нови светски приключения. Разберете, че всеки миг, който ви давам, е 

светлина и напредък за вашия дух. 

17 Моето Присъствие изненадва това човечество, което не е готово да Ме приеме. Моето 

проявление в Духа в тази Трета епоха съвпада с най-големия материализъм на науката, който е 

достигнал своя връх. Виждам оръжията, с които хората се готвят да се борят с Моето учение, а 

именно науката, философията, материалистичните теории, самолюбието, амбицията и 

високомерието. Но аз притежавам меч, който е истината и на чието сияние никой не може да устои. 

Нейната светлина ще озари човечеството в този период, ще разобличи всичко фалшиво и ще 

разпръсне мрака. Когато Моята светлина засияе по всички пътища и истината е във всички души - 

кой все още ще може да даде убежище на лъжата? Кой ще успее да измами брат си? 

18 Човешкото сърце се е ожесточило, докато накрая е станало безчувствено към духовното, 

което е неговата най-съкровена същност и произход. Казвам ви: Докато Моята бащинска любов 

чука на сърцето ви, без да получи отговор, съществата, по-ниски от човека, и всички сътворени 

неща усещат присъствието на Създателя. Говоря на планините и те Ми отговарят; говоря на 

птиците и те Ми отговарят с радост; благославям полята и те разстилат килим от цветя. От друга 

страна, ако говоря на хората, за да бъда чут, трябва да умра пред очите им като човек. Но Аз 

дойдох отново, защото знам, че духът им ще се издигне до светлината на Моите учения, за да се 

върне към истинския път. 

19 Възлюбени хора, давам ви името Израел, защото ви дадох отново Моя закон и ви научих на 

съвършено поклонение на Бога. Вие далеч не се покланяхте на природните сили и звездите, както 

правеха древните, но открих, че по това време изпадате в ново идолопоклонничество. Моето Слово 

трябваше да се бори срещу вашите грешки и все още в много сърца има корени на предишни 

обичаи, вярвания и традиции. 

20 Къде са златните и сребърните идоли, които хората са направили в миналото, и къде са 

боговете, които човешкото въображение е създало? Камък след камък постепенно падат от 

несъвършено издигнатите олтари. 

21 Днес идвам при вас с едно учение, което, веднъж възприето, е най-лесно да се изпълни, 

дори ако на света му се струва, че е невъзможно да се осъществи. Аз ви уча на култ към любовта 

към Бога чрез вашия живот, вашите дела и духовна молитва, която не се изрича от устата на 

определено място, нито пък се нуждае от култови действия или образи, за да бъде вдъхновена. 

22 Моята воля не е да продължавате да живеете в тъмнина. Ето защо ви изпратих Моята 

светлина и ви поканих да общувате с вашия Бог от дух на дух. 

23 Моето учение ви учи да Ме възприемате отблизо като любящ Баща, а не като далечен Бог, 

както Ме възприема по-голямата част от човечеството. Тя ви показва и най-чистия, най-лесния и 

най-безопасния начин да влезете в Моето присъствие. 

24 Хора, давам ви съвършено указание. Стремете се да се издигнете, борете се да изкачите 

планината, пречиствайте се, за да може душата ви да се освободи от светските страсти и да изпита 

щастието да живее в Безкрайността. Разбери, че душата ти жадува да бъде подхранвана от Моята 

любов в районите, където царуват вибрациите на Моята сила, Моят дух на любов и Моето 

универсално излъчване. 

25 Ако сте успели да напреднете с няколко крачки, не се възгордявайте, защото се смятате за 

първите хора на земята, притежатели на истината. Не забравяйте, че без смирение всичките ви дела 

ще бъдат фалшиви. 

26 Искам да се отличавате с активна благотворителност, с одухотворяване, с добродетели, така 

че с живота си да дадете на човечеството най-доброто свидетелство, че сте "Израел", Божият народ, 

в чието лоно Моето Слово кани всяка душа да влезе. 
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27 Днес искате да обясните защо сте Израел, а нямате аргументи; искате да обясните защо сте 

духовници, а нямате думи. Опитвате се да обясните какви са вашите духовни дарби, но ви липсват 

доказателства и духовно развитие, за да ги обясните убедително. Но когато вашата възходяща 

еволюция стане истинска, необходимите думи ще долетят до вас, защото с делата си на любов ще 

покажете кои сте, кой ви е учил и накъде отивате. 

28 Настъпват времена, пълни с изненади и неочаквани събития за човечеството. Искам този 

народ да знае как да тълкува правилно тези събития, защото всичко, което трябва да се случи, ви е 

разкрито в Моето Слово. 

29 Вие се намирате в божествения тигел на Моето дело за изпитване и подготовка. Но не се 

отчайвайте в лицето на болката, защото е необходимо да бъдете шлифовани. Научете се да 

изпразвате чашата на страданието с търпение, за да имате правото да утешавате страдащите и да не 

проклинате болката. Защото когато го почувствате в себе си, ще можете да разберете по-добре това 

на вашите братя. 

30 Обучавам ви, за да можете скоро да станете лекари на душата и на тялото. Но знайте, че 

пред Мен този, който лекува душата, е по-важен от този, който лекува само болките на тялото. 

31 На мъжете, жените и децата, които чуват Моето Слово, казвам: Пазете го в сърцата си и 

помнете Моите учения и заповеди в светлината на съвестта си, защото утре те ще бъдат оръжията, 

които ще ви послужат да разпространявате учението и да оповестявате какъв ще бъде вашият кръст 

на любовта и спасението, за да ви кажа: Бъдете благословени, защото все повече разпознавате 

истинския път на Духа, от който мнозина се отклониха, защото е дълъг, и който тогава Ми каза: 

Господи, не можем да те следваме. 

32 Мнозина са тези, които Ме слушат, но малцина са тези, които Ме следват, и тях Аз 

използвам, за да насърчавам онези, които са се отклонили от тесния път - да накарам слепите да 

прогледнат, глухите да чуят, куците да проходят и да възкреся "мъртвите". Чрез Моите служители 

съм извършвал и продължавам да извършвам чудеса сред хората, за да ги събудя от дълбокия им 

сън. 

33 През Втората епоха Ме оставихте сам на кръста, когато изпих чашата с жлъчка и оцет, а на 

Голгота се проля само Моята кръв. Но сега ще Ме придружаваш с кръста си и ще имаш своя 

Господ за помощник, както Аз имах човек по пътя на болката, който Ми помогна да нося кръста. 

Животът ви е пътят на горчивината, по който падате и отново се издигате стъпка по стъпка, докато 

стигнете до върха на планината, където можете да кажете на своя Отец: "Господи, в Твоите ръце 

предавам духа си." 

34 Кои са онези, които Ме следват докрай, без да се хвалят? Вие не знаете. - Кои от тях ще 

стигнат дотам? Всички - казва Учителят - първо някои, после други. Някои с по-малко болка, а 

други - с големи жертви, според пътя, който всеки избира, и начина, по който върви по него. 

35 Правият път е най-краткият; той е проправен от светлина, любов и добродетел. Това е пътят 

на закона. 

36 Криволичещите пътеки удължават пътя на развитие, но накрая всички ще стигнете до мен. 

37 Вие не познавате мястото на мира, до което достигат душите, достигнали "планинската 

височина", но вярвате в съществуването на Обетованата земя и затова ви казвам отново: Блажени 

са онези, които са повярвали, без да виждат. 

38 Отдавна пророчествата ви съобщават, че в това време всяко око ще Ме види - и грешното, и 

благочестивото; но Исус в човешки образ няма да бъде видян от всички. Моето присъствие ще бъде 

видяно с очите на вашата вяра, любов и духовно извисяване. 

39 Гласът ми ще резонира в най-съкровената част на вашето същество и ще почувствате, че 

живея с вас. Но ти трябва да очистиш стаята на сърцето си, за да не се срамуваш да Ме приемеш в 

нея, когато тя е осквернена. Потърсете помощта на духовните си братя и те ще ви помогнат в 

подготовката. 

40 Вече сте започнали своето странстване по пътя на духовната си еволюция, продължавайте 

го без страх. Окуражавах ви в изпитанията, които ви налагах. Каква човешка сила би могла да 

извади на бял свят този, който е паднал в бездната? Кой е могъл да направи възможно 
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невъзможното, което се е случило в живота ви? Кой би могъл да унищожи примките на 

изкушението, които обсаждат душата ти? 

41 Аз съм единственият, който може да върши тези дела сред вас, без да иска възнаграждение. 

Не изброявам благата Си, за да ви се похваля с това, което ви давам, а защото не искам учението 

Ми да остане незабелязано и духът ви да го проумее и разбере. Искам сърцето ви да стане добро, за 

да помага на душата да върши добри дела и да посява пътя на братята ви с любов и милосърдие. 

42 Вие идвате на тези скромни места за срещи, където чувате Моето Слово, като в училище, 

където трябва да научите това, което по-късно ще приложите на практика по пътя на живота си. 

Разберете, че ако просто слушате инструкциите, все още не сте изпълнили задачата си. Поверявам 

ви света, за да разпространите в него семето на Моето учение. Поверявам ви дома си, показвам ви 

областите на дейност и пътищата, които да следвате. Затворите, болниците, сиропиталищата, 

местата, където царуват порокът и развратът, са подходящи полета за действие за вашата молитва и 

дела на милосърдие. 

43 Победете себе си и пътят ще стане лесен за вас. Тогава ще можете да победите звяра, който 

Моят апостол Йоан видя в своето Откровение. 

44 Много пъти си искал да се закълнеш да Ме следваш, но Аз съм запечатвал устните ти, за да 

не произнесат обет. Други сред вас искаха да напишат клетвата, че винаги ще Ме обичат, а Аз 

спрях перото ви, защото искам това да бъде вашият дух, от който да извира неотменимото решение 

да Ме следвате. 

45 Ако можехте да видите за миг собствения си дух, щяхте да се изненадате, че сте такъв; 

щяхте да се удивите на светлината му и да почувствате уважение към себе си. Но въпреки че не 

можете да го видите с очите на тялото си - вярвайте в него заради проявленията му, тогава тялото 

ви вече няма да е тъмница или пречка за издигането му. Помнете, че вашият дух, като същество, 

подобно на Създателя, е предназначен да върши дела, достойни за Онзи, който му е дал живот. 

46 Сега повече от всякога трябва да съберете сили, за да се погрижите за съзряването на 

душата си, което за много от вас е оставило след себе си следи от болка, скръб и сълзи. Но сега, 

когато сте напуснали града на греха и стъпка по стъпка се приближавате към новата земя, която ви 

очаква с любов - не обръщайте лицето си назад, вървете към целта. 

47 Помислете за заблуденото човечество - заблудено, защото големите религиозни общности, 

които наричат себе си християнски, отдават по-голямо значение на ритуала и външното, отколкото 

на самото Мое учение. Словото на живота, което запечатах с делата на любовта и с Кръвта на 

Кръста, вече не живее в сърцата на хората, то е затворено и нямо в старите и прашни книги. И така, 

има едно "християнско" човечество, което нито разбира, нито знае как да следва Христос. 

48 Ето защо в този момент имам само няколко ученици - тези, които обичат страдащите си 

братя, тези, които облекчават болката, тези, които живеят в добродетел и я проповядват с примера 

си: Това са учениците на Христос. 

49 Който знае Моето учение и го крие или го оповестява само с уста, но не и със сърце, не е 

Мой ученик. 

50 Аз не съм дошъл в това време, за да търся каменни храмове и да се изявявам в тях. Търся 

души, сърца, а не материални празнични одежди. 

51 Поглеждам с милост към онези хора, които отричат съществуването Ми, защото са се 

заблудили по пътя на науката. Дори онези, които се опитват да Ме унищожат в сърцата на хората, 

не ги смятам за врагове; обичам ги и им прощавам, защото са Моите много обичани деца. 

52 Вниквайте в Моето слово, но го правете с уважение и не изисквайте да знаете това, което 

може да знае само вашият Господ. Но почувствайте безкрайната радост да знаете, че имате 

съвършено, мъдро и справедливо Същество като Бог. 

53 Възлюбени хора, вижте това потиснато и болно човечество, което не знае за времето, в 

което живее, нито за Моето присъствие сред хората. 

54 Събудете се, хора, защото ви давам послание за светлина, вяра и спасение за това 

човечество. Освободете се от летаргията си и помислете за задачата, която имате през това време 

на земята. 
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55 Не ви казвам, че ще бъдете спасители или изкупители на това човечество, не; но ви казвам, 

че трябва да разнесете Благата вест в провинциите и народите. Вашата мисия няма да се ограничава 

до повтаряне на Моите доктрини, а до тяхното разясняване и укрепване по всяко време с дела на 

милосърдие и сеене на любов сред братята ви. 

56 Не се съмнявайте в правомощията си да вършите дела, които изненадват и убеждават 

ближните ви. Фактът, че сте прости и необразовани, не е пречка да изпълните мисията, която съм 

ви поверил. Във вас има дух на светлината, който се нуждае само от вашата вяра, за да се прояви. 

57 Сред тези тълпи от бедни и лишени от наследство Аз ще просветя онези, които ще бъдат 

съветници, лекари на душите, тълкуватели на Моето дело, пратеници на мира и пророци. 

58 Някои от тях ще заминат при други народи, а останалите ще очакват пристигането на онези, 

които наричате чужденци - чужденците, които търсят мир, светлина, братство и гостоприемство. 

59 Казвал съм ви, че тази нация в момента се подготвя да се издигне като знаме на мира и 

одухотворяването сред народите на земята в часа, определен от Моята воля. Тя ще приюти, ще 

бъде убежище и ще защитава онези, които идват при нея, налегнати от болка. Голяма е съдбата на 

този народ, затова го изпитвам и го карам да почувства Моята справедливост. 

60 Няма ли сърцето ви да се изпълни с радост, ако видите бежанските влакове, които идват до 

вратите ви в търсене на мир? Не бихте ли се радвали да споделите хляба си с гладните? 

61 Подгответе сърцата си и облагородявайте чувствителността си, защото не знаете нито часа, 

нито деня, когато ще се сбъдне словото Ми. Развивайте дарбата на изцеление, с която ви направих 

духовно богати, защото заедно с бездомните ще дойдат и много болни, а други ще бъдат потиснати 

от изтощение. Ще ги измъчват познати и непознати болести; но Аз ви давам един лечебен балсам 

за всички болести, независимо дали са духовни или физически. За да върши чудеса, този балсам 

изисква истинско милосърдие, в чиято основа е молитвата. 

62 О, благословена нация, в която пуснах да влезе Моят лъч светлина, който се превърна в 

слово, в която пуснах да се появи Моят народ: Унищожете религиозния си фанатизъм, освободете 

се от невежеството и никога повече няма да бъдете роби! 

63 Благослових тези земи, за да може, когато дойде денят, върху тях да падне манната на 

милостта и огромните множества, които търсят истината, да я изядат. 

64 Пазете наследството си, пазете дарбите си, защото ви е отредено да учите човечеството на 

одухотворяване - учението, което разкрива най-голямата мъдрост и осигурява мира на 

човечеството и възхода на духа. 

65 Задачите и мисиите, които ви поверявам, в никакъв случай не са иго или бреме за вас. Не 

сте понесли бремето на своите несъвършенства и не сте влачили със себе си веригите на 

унижението и робството, за да ви предложа ново иго. Задачите, които ви възлагам, са несъмнено 

трудни и много отговорни, но изпълнението им гарантира вашия мир, благополучие и спасение. 

66 Ако се справяте добре със задачата си, вместо да бъде тежък кръст или болезнено бреме, тя 

е неизразима радост за духа и огромно удовлетворение за сърцето. 

67 Това е епохата на Илия, който е дошъл при вас в Духа, изглаждайки всички пътища, 

разрушавайки преградите, внасяйки светлина в тъмнината, разбивайки веригите на невежеството и 

показвайки пътя на всички души. 

68 Точно както Мойсей освободи Израел от египетското иго и го въведе в Ханаанската земя, 

така и Илия ще ви освободи от тъмнината на този свят в този момент, за да ви въведе в светлината 

на Духовното царство, новата Обетована земя. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 73  
1 Жадните множества дойдоха в Моето присъствие и приеха Словото Ми като каскада от 

кристално чиста вода, която изми петната им. Благодарността е накарала много сърца да се отворят 

за любовта като чашелистчета на цветя. 

2 Това е моментът, в който ви предложих да се върна при вас. Беше необходимо болката ви да 

бъде много голяма, за да дойдете при Мен, но всичко беше подготвено от началото на времето и 

всичко беше предсказано. Не сте бдели и не сте се молили, затова сте се отклонили от пътя. Но 

истина ви казвам: въпреки толкова много "тръни и камъни", които покриват "земята" днес, въпреки 

толкова многото капани, пропасти и бездни, които съществуват в нея, пътят на Господа винаги е 

разпознаваем за онзи, който избере да върви по него. Дойдох, за да премахна плевелите и 

препятствията по пътя ви, така че да можете да съзерцавате великолепието на Обетованата земя. 

Утре хората ще наричат това време "времето на светлината". 

3 Голяма ще бъде трансформацията, която човечеството ще претърпи в рамките на кратък 

период от време. Социалните организации, принципите, вероизповеданията, доктрините, обичаите, 

законите и всички порядки на човешкия живот ще бъдат разтърсени из основи. 

4 Да, това е времето на светлината. Казвам ви, че светлината е сила, искреност и истина. Ето 

защо тази искреност и тази истина трябва да прозират във всички пътища и дела на хората. - 

Мнозина ще кажат: "Господи, колко дълго се криеш от очите ни! Но Аз ще им отговоря: Не че Аз 

се скрих, но вие покрихте очите си с плътна завеса, за да не Ме видите. 

5 Човечеството е Моята нива, Аз съм нейният култиватор. Но виждам, че безброй язви са се 

изсипали по пътищата му и това е направило изкуплението ви изключително трудно. 

Материализмът, войната и грехът са язвите, които непрестанно поразяват Господните полета. Но 

силата да ги изкореня е в Мен и скоро ще дойде времето, когато те ще бъдат премахнати завинаги. 

Тогава полетата ще процъфтяват, в сърцата ще има мир, а в домовете - хляб в изобилие. Човешкият 

живот ще бъде като поклонение, въздигащо се към Мен, когато изпълни заповедта, която ви казва: 

"Обичайте се един друг". 

6 Всеки, който чуе Моето учение и иска да стане "сеяч", да го отпечата в духа си и да 

използва семената, земеделските инструменти и водата, за да се отправи към неплодородните ниви, 

които ще направи плодородни с любовта си. 

7 Какво по-голямо наследство бихте могли да оставите на братята си от това да сте служили 

на своя Господ в Неговите благословени полета? Един ден паметта ви ще бъде благословена и 

примерът ви ще бъде подражаван. 

8 Разберете, че това е времето, когато трябва да се изкупите чрез собствените си дела. В 

Третата епоха на човечеството не само аз трябва да се похваля. 

9 За да ви помогна, дойдох отново, за да ви покажа пътя на доброто с Моята светлина в такъв 

дълбок мрак, така че скоро да достигнете царството на мира, за което сърцето ви копнее, дори и да 

не го познава. 

10 Не знаете крайната дестинация на пътя, но имате вяра, че ще я достигнете. Вие не познавате 

напълно Отец, но Неговият глас събужда в сърцата ви безусловна вяра и нерушима надежда. На 

тези, които вярват по този начин, ще кажа отново: "Блажени са онези, които вярват, без да виждат. 

11 Не бъдете повече земни хора, които всеки миг настояват Отец да слезе в жилището на 

сърцето им, без да са го подготвили преди това. Бъдете сега тези, които са способни да се издигнат 

до своя Създател. Направете се достойни, за да заслужите диалога между духовете. 

12 Ако сте получили доказателства за Моята истина по пътя на живота, нека те да бъдат 

свидетелство и стимул в ежедневната ви работа. Но не позволявайте на плътта да затваря очите ви 

за истините, които вашият дух получава, защото тя е сляпа, слаба и неблагодарна и нейната 

непокорност може да попречи на пътя ви на развитие. 

13 Дадох ви необходимата сила, за да изпълните задачата си, и с това, което ви говорих досега, 

ще можете да спасите цялото човечество. Но вие сте слаби и Аз ще продължа да давам ученията Си 

на Моя народ, докато не настъпи посоченият час, когато това проявление ще приключи. 
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14 Бих могъл да разделя Моя народ на две групи: Един, който Ме е разбрал, и друг, който не е 

разбрал Моята истина. И двамата са получили едно и също наставление, но този, който не Ме е 

разбрал, се оплаква, чувства се нуждаещ се и провален. Понякога тя вярва, че е преследвана, а друг 

път, че е вързана и не може да се бори с изкушенията. По пътя си тя усеща, че тръните бодат крака 

й на всяка крачка, и всеки ден пролива сълзи от болка; по тръните на пътя тя оставя парченца от 

дрехата на благодатта, с която я украсих. - Другата група е тази, която пее победна песен, когато 

свърши ежедневната си работа, тази, която знае как да се изправи в битка, за да Ме благослови; 

която не се оплаква, не моли, не ругае. Тя е тази, която, когато Ми говори, Ми казва само: 

"Господи, безкрайно Ти благодаря, защото изпитах Твоята бащинска любов в мен, защото Ти се 

изяви в моите изпитания, които усъвършенстват духа ми. Благодаря Ти, защото сред тези 

изпитания ще имам Твоя мир и подкрепа." 

15 Така Ме възхваляват онези, които са Ме разбрали. За тях всеки ден, всяка зора е нова 

светлина на надеждата и нова стъпка по пътя на тяхното развитие. Но аз не искам да ви разделям, а 

да ви обединя в едно семейство, в което не виждам начинаещи и ученици. Не искам по-висши 

същества да стоят до по-нисши. Тъй като съм предоставил една и съща власт на всички, искам и 

вие да я оцените по същия начин. 

16 Вие, които постоянно се оплаквате, слушайте Ме: Когато ти, скрит в човешкото си тяло, 

дойде в Моето присъствие, ти го донесе пред Мен уморен и изтощен, болен и разложен. Но Аз го 

изцелих, възстанових силата му, изпълних сърцето ти с радост и надежда. Дадох в ръцете ви 

ключовете, за да отворите портите за работа, и ви дадох хляб. Благослових и пречистих близките 

ви и изчистих пътя ви от препятствия. Събудих духа ти от дълбокия му сън и не му дадох никакъв 

допълнителен дар, само защото той притежаваше всичко от създаването си. Но аз трябваше да 

освободя душата от умората, от болестта и да я преценя в този момент чрез съвестта ѝ. След като 

тялото и душата бяха укрепени, Аз ги слях в едно същество, в една воля, така че то да изпълни Моя 

закон. Какво повече можете да поискате? Казвам ви: изпълнете този закон и ще имате мир на този 

свят, а след това духът ви ще бъде в Царството небесно. - По този начин ви събудих, за да 

разберете кои сте и по този начин да се научите да разбирате възвишеността на вашата съдба и 

вашата задача. 

17 Сега ви казвам: Не се ограничавайте само с това да Ме слушате, а трябва и да действате! 

Станете силни и се учете в изпитанията! Ако само слушате и не мислите, няма да сте научили 

нищо и няма да можете да приложите нищо. Гледайте на тези места за срещи като на училище, в 

което Учителят ви учи, и гледайте на света като на обширно поле за работа, където можете да 

прилагате наученото. 

18 Този свят е подходящото поле за работа. В него има болка, болест, грях във всички форми, 

порок, раздор, заблудена младост, старост без достойнство, наука, използвана за зло, омраза, война 

и лъжа. 

19 Това са нивите, на които трябва да работите и да сеете. Но ако борбата, която ви очаква сред 

хората, ви се струва гигантска - наистина, казвам ви, макар и да е голяма, тя не може да се сравни с 

тази, която трябва да започнете от себе си: борбата на душата, разума и съвестта срещу страстите 

на плътта, тяхната самовлюбеност, егоизъм, материализация. И докато не сте победили себе си, как 

можете да говорите искрено за любов, за послушание, за смирение и одухотворяване на вашите 

братя? 

20 Осъзнайте, че най-мощният ви враг е в самите вас. 

Когато го победиш, ще видиш под краката си седемглавия змей, за когото ти говори апостол Йоан. 

Само тогава ще можете да кажете истината: "Мога да вдигна лицето си към Моя Господ и да Му 

кажа: Господи, ще Те следвам." Защото тогава не само устните, но и духът ще го кажат. 

21 Ако очите на тялото ви можеха да видят за миг собствения ви дух, щяхте да бъдете 

зашеметени, че знаете кой сте и какъв сте. Бихте имали уважение и милост към себе си и бихте 

изпитвали дълбока болка, когато видите къде сте донесли тази светлина. 

22 Днес дойдох да ви кажа кои сте, защото вие не се познавате. Продължавате да казвате, че 

имате дух, без да знаете какво означава това, без поне да вярвате, че имате дух; защото не сте го 

видели, както сте искали в своя материализъм. Ако не я познавате, как можете да я развиете? 
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Вече не бъдете тъмница или палач на ума си. Не позволявайте на тялото да бъде негов 

собственик или господар. Нека се освободи, нека отхвърли светските наклонности на плътта, както 

човек прогонва вълка, който го дебне на всяка крачка. 

23 Онези, които вътрешно чувстват, че са Ме разбрали, и които вярват, че изпълняват задачата 

си, ще помагат на онези, които ги следват. Но все още не Ми предлагайте плодовете си, защото 

делото, което сте създали - не само в това време, но и във всички времена - все още не е достойно 

за Мен. 

24 Не се срамувайте от това и не губете кураж. Ако ви кажа, че вече сте достигнали 

съвършенство и че делата ви нямат недостатъци, ще се постараете ли да продължите по пътя на 

духовното си съзряване? 

25 Не стойте повече на едно място, не гледайте в миналото. Това, което си оставил след себе 

си, е болка, сълзи и грехове. Оставихте града Содом зад гърба си, не обръщайте повече лицата си 

към него. Това е градът на греха. Отправете се към нова земя, чиито извори с кристално чиста вода 

и плодородни полета правят съществуването ви прекрасно и щастливо. 

26 Ето, има много пътища, които се откриват пред духа на човечеството. И все пак ви казвам, 

че не виждам нито една съвършена религиозна общност в този свят, дори и някои да са основани на 

Моето учение. Аз не идвам в противоречие със Словото, което ви дадох през Втората епоха, не 

мога да се отрека от Себе Си. Но аз ви питам: Къде е това Слово, това Учение? Търся го в сърцата 

на хората и не го намирам. Тя е запазена в старите и прашни книги и дори има хора, които са се 

осмелили да я фалшифицират. Затова ви казвам, че не намирам сред вас съвършена религиозна 

общност. Защото вместо любов и милосърдие, смирение и справедливост намирам само обреди, 

традиции и суета, много страдания и невежество. Но това са грешки, които не достигат до Мен. 

Само любовта, кротостта, справедливостта и търпението достигат до Мен. 

27 Който обича, живее Моето учение. Този, който усеща болката на своите ближни, страда 

заради тях и им носи утеха, е Мой ученик. Този, който учи на добродетел чрез дела, чрез 

собствения си живот, е учител. Който обича истинно своя брат, е Мое достойно дете. 

28 Който знае Моя закон и го крие, не може да се нарече Мой ученик. Който предава Моята 

истина само с устните си, но не и със сърцето си, той не Ме взема за пример. Всеки, който говори 

за любов, а доказва обратното с делата си, е предател на Моите учения. 

29 Който отрича чистотата и съвършенството на Мария, е глупав, защото в своето невежество 

предизвиква Бога и отрича Неговата сила. Този, който не признава Моята истина в Третата епоха и 

отрича безсмъртието на душата, все още спи и не се вслушва в пророчествата от минали времена, 

които обявиха откровенията, на които човечеството е свидетел в момента. 

30 Това е причината за Моето трето откровение. Не съм се явявал в лоното на синагоги или 

църкви, защото те не са Мой дом. Каменните храмове, построени от човешка ръка, не могат да 

бъдат Моят храм, а самото сърце на хората, където е олтарът на тяхната любов, светлината на 

тяхната вяра и жертвата на техните заслуги. 

31 Търся сърцата и душите, за да се открия в тях. 

32 Ако искате истината да живее във вас, практикувайте любов, разпространявайте светлина с 

думи, дела и мисли, лекувайте болните по душа и тяло. 

33 Ако някои се издигнат като Мои врагове, Аз не гледам на тях като на такива, а само като на 

нуждаещи се. Онези, които се смятат за учени и отричат съществуването Ми, гледам със 

съжаление. Онези, които се опитват да Ме унищожат в сърцата на хората, смятам за невежи, 

защото вярват, че имат силата и оръжията да унищожат Онзи, Който е Авторът на живота. 

34 Само същество, което е всемогъщо като Мен, може да се бори с Мен. Но вярвате ли, че ако 

от Мен се появи божество, то ще бъде против Мен? Или вярвате, че то може да възникне от 

нищото? - Нищо не може да произлезе от нищото. - Аз съм Всичко и никога не се раждам. Аз съм 

началото и краят, Алфата и Омегата на всичко сътворено. 

35 Можете ли да си представите, че някое от съществата, създадени от Мен, може да стигне до 

Бога? Всички създания имат граници, а за да бъдеш Бог, е необходимо да нямаш граници. Онези, 

които са пазели тези мечти за власт и величие, са изпаднали в мрака на собствената си гордост. 
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36 В Мен не може да има егоизъм. Затова, тъй като Аз съм велик в Моята Божественост, Моята 

воля беше и вие да бъдете велики. Знам, че докато сте малки, ще бъдете слаби и няма да можете да 

Ме следвате, да Ме разбирате и да Ме обичате. Ето защо ви търся, за да ви науча и да ви направя 

велики по дух и разбиране. Обичам те и искам да се чувствам близо до теб. Един баща никога няма 

да бъде щастлив, докато знае, че децата му отсъстват и че страдат. 

37 Домът на Отца Ми е приготвен за вас. Когато стигнете до него, ще му се насладите 

истински. Как може един баща да живее в кралски покои и да се наслаждава на вкусна храна, 

когато знае, че собствените му деца са като просяци пред портите на собствения му дом? 

38 Деца Мои, вие сами си подготвихте присъда, като нарушихте Моя закон. Вие се препънахте 

по пътя, като вярвахте, че Аз ви наказвам, и Ме нарекохте безмилостен, забравяйки, че Този, когото 

наричате несправедлив и безмилостен, е вашият Небесен Отец. 

39 Не разпознахте ли любовта на Отца в суровия съдия на Първата епоха? И не открихте ли 

Отеца в любящия Учител от Втората епоха? Спомнете си, че ви казах: "Който познава Сина, 

познава Отца". 

40 Днес, когато Моят Свети Дух ви говори, наистина ви говори Мъдростта на Отца и Любовта 

на Сина. 

41 Не искам да ви унижавам с величието Си, нито пък да се хваля с него, но все пак ви го 

показвам, доколкото е Моята воля, за да почувствате най-голяма наслада от това, че имате за свой 

Баща Бога, който има цялата сила, мъдрост и съвършенство. 

42 Радвай се на мисълта, че никога няма да изпиташ края на Моята сила и че колкото по-

високо е развитието на духа ти, толкова по-добре ще Ме разпознаваш. Кой не би се съгласил да 

знае, че никога няма да достигне величието на своя Господ? Не се ли съгласихте на земята да 

бъдете по-млади на години от земния си баща? Не му ли предоставихте доброволно опит и власт? 

Не се ли зарадвахте да видите, че имате за баща по-силен мъж от вас - горд, смел и изпълнен с 

добродетели? 

43 ученици, никога не използвайте тази светлина, която съм вложил във вас, за зло. Изтъквам 

ви това, защото тази форма на Моето проявление скоро ще приключи, а благодатта, която съм 

излял сред вас, е толкова голяма, че някои, когато Ме видят да си отивам, ще се почувстват 

свободни в своята неразумност да използват властта и духовните си дарби само за да се издигнат 

пред хората. 

44 Защото горко на онези, които търсят ласкателство, суета и пари! Защото болката и 

изпитанията ще накарат братята им да дойдат и да се поклонят пред тях, за да получат капка 

лечебен балсам. Но горко на онези, които се смятат за богове, без да осъзнават, че властта им се е 

превърнала в зло, а светлината им - в мрак! Горко на добрите Ми ученици, защото ще трябва да 

страдат заради тях, защото ще настъпи объркване! 

45 Винаги, когато искате да разберете дали пътят, който следвате, е пътят на възходящата 

еволюция, трябва да се консултирате със съвестта си и ако в нея има мир, а в сърцето ви има 

милосърдие и добра воля към братята, ще сте сигурни, че вашата светлина все още свети, а словото 

ви утешава и лекува. Но ако откриете, че алчността, злата воля, материализмът и плътта са пуснали 

корени в сърцето ви, можете да сте сигурни, че вашата светлина се е превърнала в тъмнина, в 

измама. Искате ли, когато Отец ви призове, да представите нечиста реколта вместо златна 

пшеница? 

46 Запазете тези думи в най-дълбоката си същност, за да останат незаличими. Изпълнявайте 

(поръчката) в живота си с кротост и ще имате мир. Искам хлябът да е сладък в устата ви, домът ви 

да не е крехка лодка, да сте единодушни, така че когато дойдат при вас онези, които не вярват в 

това слово, бурният вятър на думите им и злите им намерения да не помете вярата ви. 

47 През Втората епоха мнозина бяха обезпокоени от Моето присъствие в Исус, защото то 

предизвика разделение в семействата. От петима, които живееха в един дом, трима бяха срещу 

двама и двама срещу трима, и докато трима Ме последваха, двама Ме отхвърлиха. Същото се 

случва и в момента. Има домове, в които бащата Ме е разпознал, а другарят и децата са се 

надигнали срещу него. В други случаи съпругата, майката на семейството, идва при Мен и със 
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сълзи на очи Ми казва: "Учителю, аз Те следвам и искам и моите да Те следват. Но те, моите 

собствени деца, ме оцениха погрешно." 

48 Колко редки са семействата, в които всички следват Моите наставления в пълна хармония! 

49 Така този народ търпи неразбирането на роднини и съседи, отказват му хляб, затварят 

вратите пред него, устройват му засади, хвърлят върху него клевети и лъжливи свидетелства. Не се 

страхувайте, бъдете силни, защото тези, които ви оценяват най-зле, ще бъдат тези, които ще дойдат 

в разкаяние да търсят пътеката, която следвате. 

50 Аз ви обичам и винаги ще ви спасявам, а по време на житейския ви път ще получите Моята 

милост, която ще изненада дори невярващите, когато видят, че имате мир в сърцето си, хляб на 

трапезата си и сила в духа си. 

51 За да ви помогна, ви изпращам Моята нежна ласка, о, ученици. Когато Божественият Ми 

лъч се върне при Мен, Моят Мир ще пребъде във вас. Но днес Учителят ви казва: Събудете се, 

хора! Това не е време за сън. Бурите ви връхлитат всеки момент и вие трябва да останете силни. 

Това е времето за съд и размисъл: настъпват мор, глад, война, смърт и всички видими и невидими 

трудности и язви. Молете се и работете в тишина. Не гасете лампата си и не крийте дарбата, която 

имате. Винаги бъдете готови да посрещнете този, който почука на вратата ви, и тогава ще вземете 

за пример верните девици от Моята притча - онези, които очакваха целомъдрения съпруг с горяща 

лампа. 

52 Вашето одухотворяване ще повлияе на мислите на всички, на които искате да помогнете. 

Така ще можете да осветявате пътя на братята си, които ви управляват на земята. Те ще държат 

вратите на сърцата си отворени и ще приемат чужденеца, и ще му предадат посланието за мир, 

което Аз ще им дам. 

53 Този народ ще има трудна мисия сред другите народи на земята. Но за тази цел първо ще 

изтръгна всеки плевел от корен. Ще накарам хората да свалят маската на лицемерието и да 

изпълнят сърцата си с искреност, братство и светлина. И в духовните въпроси тази нация ще трябва 

да дава пример, но е необходимо да одухотвори поклонението си пред Бога и да изкорени 

религиозния фанатизъм и идолопоклонническите култове. 

54 Моето учение трябва да бъде изживяно от вас, за да могат другите да повярват в него; но 

когато този народ се издигне духовно, във всички райони на земята ще се появят просветени хора, 

които ще разпространяват Моето учение. Тогава те ще Ми благодарят, защото няма да се чувстват 

сами и ще разберат, че всички притежават дарове на благодатта. Защото, преди да дойдат на земята, 

те ги получиха от Моята бащинска благост заради обета да изпълнят мисията си. 

55 Блажен е онзи, който разгръща духовните си дарби, воден единствено от вътрешния глас на 

съвестта си, подобно на пророк Йоан, когото вие наричате Кръстител, който вървял по пътя си, 

озарен от светлината, която получил от своя Господ. Кой друг би могъл да го научи или да му 

говори в пустинята? 

56 Станете за нов живот, о, хора, не падайте в разруха! Не забравяйте, че винаги съм ви 

наричал "деца на светлината". Нека всеки ден в духа ви блести поне искрица светлина. "Как може 

да се случи това?" - пита Ме сърцето ти. На това отговарям, че човечеството е пълно с нуждаещи се 

хора и вие можете да им дадете нещо от това, което притежавате като духовно богатство. Отдавна 

съм ви предопределил за тази задача и това, което направих през това време, когато отбелязах 

челата ви, е само потвърждение на съдбата и духовните дарби, които сте получили от Мен от 

самото начало на вашето съществуване. Мирът, силата, вечната светлина, властта над обърканите 

души, дарът на изцелението, (вътрешното) слово, духовната молитва и много други дарове, които 

украсяват духа ви, са оръжията, с които можете да създадете мира на този народ, който ще бъде 

плодородна земя за пророци, емисари, учители и апостоли на доброто. 

57 След като всички тези пророчества се изпълнят и хората потърсят някакво съобщение за тях 

в Писанията, те ще бъдат изненадани да открият на всяка крачка ясно указание за всичко, което 

очите ви са видели в това време и което ще видят в идващите (времена). Тогава човечеството ще 

каже: Наистина, това е Третото време, Второто пришествие на Господа! 
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58 На някои ще им се стори, че този народ се ползва с привилегия, но след това целият свят ще 

разбере, че Духът на Господа се е излял върху цялото Му вселенско семейство, без да бъде 

облагодетелстван. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 74  
1 Това е часът на благодатта, в който Аз се проявявам сред хората в името на вашето духовно 

издигане. Когато Ме чуете, вие се отвръщате от света, за да се съберете духовно. 

2 Чувствайте, че сте на Моята трапеза и чакате Аз да раздам хляба и да ви дам виното. Знаете, 

че ви говоря образно, като ви напомням за Моето Слово от Втората епоха, защото хлябът е Моето 

Слово, а виното е божествената същност, която е в Словото. 

3 Хлябът и виното, тялото и кръвта, манната и водата - всичко това е символ на думите, 

любовта и живота, които са вечната храна за вашия дух. 

4 Манната в пустинята и водата от скалата символизираха в своето време хляба и виното на 

Духа; те са същите символи, които използвах на Тайната вечеря, когато, заобиколен от учениците 

Си, им казах: "Яжте и пийте, това е Моето тяло и това е Моята кръв". С това учение открих нова 

епоха за човечеството - тази на любовта. 

5 Днес около Мен се събират нови ученици и множествата отново следват стъпките Ми. Но 

средствата, с които правя божествените учения разбираеми за вас, вече не са само алегорията или 

притчата; това е непогрешимото Слово, което говори на ума ви с божествена същност, която 

можете да възприемете само с духа. 

6 Размишлявайте върху тези учения, ученици, и в крайна сметка ще разберете, че времето на 

алегориите и символите е към своя край, защото вашето духовно развитие и умствено разгръщане 

ви позволяват да разберете по-добре истината. 

7 Аз съм сред вас, въпреки че не можете да Ме докоснете с ръцете си или да Ме видите със 

смъртните си очи. Аз идвам в духа, за да ви говоря и да ви науча как да Ме търсите в молитвите си. 

8 Няма да оставя никаква материална следа от новото Си проявление, както не оставих такава 

през Втората епоха, въпреки че живях сред вас. Човечеството е склонно към идолопоклонничество 

и към посвещаване на материални неща, за да ги смята за божествени и да ги превръща в обект на 

своето поклонение. Какво би направило човечеството, ако можеше да запази Тялото Ми, Кръста на 

Моето мъченичество или Чашата от Тайната вечеря с учениците Ми? Но всичко беше заличено, за 

да остане само Моята Божествена същност в духа на човечеството. 

9 Дори в отдавна отминали времена Аз отстраних от очите на хората както предметите, които 

служеха за символи, така и пратениците или проповедниците на словото. Първият път, когато 

Мойсей е на планината, той изчезва от народа си, който го боготвори. Илия, пророкът на огъня, 

изчезва в "облак", който го отвежда далеч от земята. И двамата, подобно на Исус, са оставили в 

душите на хората само следите от своите дела като духовна същност. 

10 Сега Аз съм тук, в изпълнение на едно от Моите обещания, обединявайки всички поколения 

в един народ и хора от различни раси в един и същи апостолат. 

11 Завещавам на човечеството още едно завещание, изпълнено със светлина и яснота. Вижте 

как религиозният фанатизъм е достигнал най-високата си степен при някои от Моите деца, докато 

при други материализмът и липсата на вяра са взели душите им за плячка. Голяма и кървава е 

битката, която очаква и двамата, докато светлината не засияе отново сред хората и не ги накара да 

почувстват истинския мир, който произтича от любовта на едни към други. 

12 В условията на истински хаос от страсти и светогледи хората ще трябва да излязат наяве 

като свидетели и носители на Моите нови учения. За да намерят вяра, ще е необходимо да се 

подготвят и да се облекат в смирение, послушание, духовност, сила и милосърдие. 

13 Не се страхувайте от бурята, възлюбени ученици, защото Аз ще бъда с вас в лодката и ако 

имате вяра в Мен, няма да загинете. Ще се бориш с вяра, като имаш предвид, че както ти имаш 

благословията да получиш Моето Слово, така и всички твои братя заслужават да го узнаят, защото 

вече има много хора, които го очакват. 

14 Не казвайте, че Моето учение е трудно за прилагане или че ви налага тежки изпитания. 

Тези, които Ме следват с любов, не усещат тежестта на кръста си. 

15 Това е Моето Слово, запечатай го в духа си, защото скоро ще зависиш от него. 
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16 Звънът на мелодичната камбана ви е събудил, звукът ѝ е отекнал в духа ви и тогава сте си 

спомнили, че това е ден на благодатта, когато Учителят ви се явява. Бързо сте станали с желанието 

да чуете това божествено слово, което е живот за духа ви и изпълва сърцето ви с увереност. 

17 Наистина, Моето Слово ви разкрива пътя, който бурите на живота са скрили от вас. 

Разберете, че Аз съм близо до вас, както съм близо до всички хора; Моята светлина е с всички. - 

През това време много души ще тръгнат по пътя на светлината и повече няма да се заблуждават. 

Ще се изненадате, ако видите, че коравосърдечните и закоравелите са тези, които най-бързо 

тръгват по следите Ми. Но причината е, че дадох на всички необходимото време, за да се събудят 

за светлината на духовния живот. 

18 Колко много закоравели в греха хора дойдоха да чуят Словото Ми през това време и още 

преди да е завършила Моята поучителна реч, със сълзи на очи Ми казаха: "Това си Ти, Учителю!" 

Това се случи, защото Моето чисто, любезно и убедително Слово заговори на сърцето на тези хора. 

И ви казвам, че този, който веднъж е почувствал Моето присъствие, няма да може да се заблуждава 

с фалшиви преструвки. - Вие, които сте Ме чули през това време, се подгответе, за да знаете как да 

свидетелствате за Мен, защото трябва да представяте учението Ми така, както съм ви го открил, а 

не според вашето удобство или желание. 

19 Както вие сте имали приятел по пътя на живота си, който ви е донесъл благата вест, така и 

цялото човечество, тънещо в труд, ще получи сигнал, че Господ е тук и ще Ме чуе. 

20 Какво би станало с вас, ако Аз, в Своята милост, не съкратя дните на вашата скръб? Всички 

вие вече щяхте да сте загинали. В това време търся грешници, за да им дам задача в Моето 

Божествено дело и да им кажа, че Моята Любов никога не ги е изключвала. Какво удовлетворение 

и радост ще изпитат един ден тези души, когато постигнат духовно издигане чрез практикуване на 

милосърдие. - В безкрайността съществува любов, която е на Отца и която не желае нищо друго 

освен вашето спасение и постигането на вечен мир. 

21 От 1866 г. насам Аз отново отворих извора на Моята любов, която се излива върху вас като 

утеха и откровение. Не чаках деня на Моето заминаване, за да ви кажа да започнете да прилагате 

Моите учения, а от първия момент, в който ги чухте, ви казах: "Упражнявайте милосърдие, 

утешавайте болните, говорете за Моето ново откровение, довеждайте нуждаещите се и 

изгубените". И това е така, защото не исках да се превърнете в теоретично настроени ученици, 

които говорят прекрасно за Моето дело, но не са способни да протегнат ръка, за да докоснат 

болния и да облекчат болката му. Нима сърцето ви не се изпълни с радост, когато неизлечимо 

болният човек се върна към живота благодарение на вашите грижи и молитви и чухте как устните 

му ви благославят? 

22 Наближава времето, когато тези Мои деца вече няма да ви предават Моето Слово. Аз ще си 

отида и Учителят повече няма да ви дава тези наставления. Искам дотогава желанието за активна 

благотворителност в сърцата ви да се е пречистило и одухотворяването да е намерило път в живота 

ви. Илия, вашият духовен пастир, обяви Моето идване при вас и също така предсказа деня на 

Моето заминаване. 

23 Словото Ми, което е просто и скромно по форма, е дълбоко по съдържание и така ще бъде 

до последния ден. Не искай от Мен да ти говоря с избрани думи, защото духът ти не се нуждае от 

тях, за да разбере Моите наставления. 

24 Познавам онези, които прилагат Моето учение според Моята воля, и онези, които се 

отклоняват от същността си. Нищо не е скрито от Моята мъдрост и наистина ви казвам: ако искате 

да Ме достигнете, изкачете се по стълбата на любовта, милосърдието, справедливостта и 

смирението. 

25 Не се стремете да превръщате тази духовна работа в материална с надеждата да видите 

нейните плодове тук, на земята. Не се съмнявайте в победата на Моето учение, вярвайте в него и 

ще успеете да превърнете равнините в планини, а пустините - в зелени пасища. Спомнете си, че във 

Втората епоха, когато Исус умира на Кръста, изоставен от учениците Си с изключение на Йоан, те 

смятат, че всичко е приключило. Въпреки това по-късно божественото семе започва да покълва в 

сърцата, което не може да умре, защото е постоянно напоявано с кръвта на мъчениците - кръвта, 

която е любов и вяра. 
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26 Казвам ви, че през това време божественото Ми семе трябва да бъде напоявано с дела на 

милосърдие, със сълзи на покаяние и помирение. 

27 През това време ви освободих от ново робство: изкушенията, удоволствията, пороците, 

които са като тираничния и жесток фараон, който ви постави във вериги. Утре човечеството ще 

отпразнува това ново освобождение - не с празненства или традиции, а чрез духовната любов на 

единия към другия. 

28 Животинските жертви, които принасяхте на олтара на Йехова, бяха приети от него. И все 

пак това не е най-добрата форма да издигнеш духа си към Господ. Тогава дойдох при вас като 

Исус, за да ви науча на Божествената заповед, която ви казва: Обичайте се един друг. Сега ви 

казвам, че ученията, които ви дадох през Втората епоха чрез делата на Исус, понякога бяха 

променяни, а понякога и зле тълкувани. Ето защо дойдох, както ви съобщих, за да осветля Моята 

Истина. Тогава моята жертва предотврати много животински жертви и ви научи на по-съвършено 

поклонение на Бога. Моето ново откровение в този момент ще накара човечеството да разбере, че 

не трябва да използва символичните форми на поклонение, без да е изяснило тяхното значение, 

защото те са само алегорично представяне на Моите учения. 

29 Преди да бъда усетен от някое сърце, Илия му се явява, за да му каже да се покае за 

греховете си, защото Господ наближава. Същото прави и във Втората епоха чрез Кръстителя, 

когато им заповядва да се покаят и очистят, защото Небесното царство наближава. 

30 Моята бащинска любов достига до умовете и сърцата на много хора, които Ме слушат в 

този момент. Това е обявеното време, когато Духът на истината слиза при хората. Чуйте гласа Му в 

безкрайността, разпознайте Го в невидимото, почувствайте Го в сърцето си. Моята любов и Моето 

вдъхновение помагат на духа ви да се издигне и да получи Моите учения. 

31 Хората тълкуваха погрешно Моя закон и изопачаваха Моите учения. Ето защо в този 

момент изливам светлината Си върху всеки дух и върху всеки ум, за да се научите да разбирате 

урока, който съм ви дал през живота. Този свят, който е бил дом на несъвършени същества, на 

души в изкупление, ще се превърне в място на светлина и одухотворяване. Днес Моето правосъдие 

почиства нивите и изтръгва плевелите от корен, за да ги унищожи чрез огъня на изкуплението и 

любовта. 

32 Братоубийствените войни, обявени от древни времена, ви карат да треперите ден след ден. 

Съобщенията за тях ви тревожат, а последиците от тях ви карат да се разплачете. Хората, които 

предизвикват войни заради желанието си за власт и омразата си, са Моите деца, които Ме търсят 

пред олтарите и Ми се покланят в скиниите, без да осъзнават, че Ми предлагат кръвта на жертвите 

си вместо дар от любов. Ах, слепци, които в своето високомерие смятат, че управляват 

безгранично, забравяйки, че са много малки в сравнение с Моята Божественост! - Човешката суета 

е достигнала своя предел и е необходимо да ги накарам да почувстват Моето присъствие и Моята 

сила. Не е необходимо да използвам цялото Си всемогъщество, за да ви докажа величието Си. 

Достатъчен е лек тласък или леко докосване на природните сили, за да докажа на глупавия и суетен 

човек неговата малоценност. 

33 Точно както тогава е било премахнато златното теле, така и поклонението на богатството 

ще изчезне през това време. И както търговците бяха изгонени от храма, така и сега ще бъдат 

засегнати онези, които, възползвайки се от слабостта и невежеството си, се възползват от болката 

на ближните си. 

34 Хората са започнали битка със своя Господ, но накъдето и да се обърнат, виждат, че Аз 

преграждам пътя на злите им дела. Но онези, които не се вслушват в гласа на съвестта си в тази 

битка, ще намерят смърт и съд, а след това и изкупление. 

35 О, ученици, които Ме слушате - изследвайте разкриването на Шестия печат! Там ще 

откриете всичко, което виждате, чувате и преживявате днес. Но ако имате вяра в Моето Слово, 

вникнете в него и го пазете в сърцата си. Защото 1950 г. вече е съвсем близо и в края й вече няма да 

чувате гласа Ми в тази форма. 

36 Вихрушка обгръща това човечество. Но наистина ви казвам, че Моето Слово няма да 

увеличи объркването ви. Това е светлина, която насочва духа ви и осветява проницателността ви, 

за да ви помогне в духовното ви развитие. 
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37 Аз съм отново с вас и ви напомням за вашата мисия на любов сред човечеството. 

Междувременно Илия ходи навсякъде, за да търси изгубени овце и да ги върне на раменете си в 

кошарата, за да намерят любовта на своя Създател. 

38 Помнете, че Аз съм Пътят, който кани онзи, който го е забравил. Разпространявам Словото 

Си сред вас, за да можете утре да го засвидетелствате с делата си на любов. Мнозина ще потърсят 

простите къщи, в които съм се проявявал, и ще ви напомнят за времето, когато съм ви говорил чрез 

Гласоносителя, за да им обясните начина, по който съм се проявявал, и делата на любов и чудесата, 

които съм вършил сред вас. Под тези покриви ще остане само споменът, защото Моето слово и 

неговото ехо ще се съхранят в сърцата ви. - В момента подготвям младежите да приемат по-късно 

онези, които не са чули Словото Ми и които се нуждаят от любяща помощ. Колко много ще 

плачат, защото не са Ме чули! но ви казвам също: колко от тези, които Ме чуха, ще плачат, защото 

не са се подготвили, и когато разберат, че Словото Ми вече не се проявява, ще осъзнаят, че не са 

използвали дара на любовта на Отца, за да научат Неговото Божествено учение, Неговото учение 

за безкрайната милост и любов Те ще погледнат към мястото, където Носителят на Словото е 

седнал, за да произнесе Божественото Слово, и ще видят само празнота. 

39 Годините минават бързо, те са като мигове; скоро вече няма да Ме чувате, затова ви казвам: 

позволете Ми да ви излекувам, да ви погаля, да ви утеша и да ви дам Моите наставления. Дойдох 

да ви оставя болни, но ако сте слаби във вярата и волята си, ще се разболеете и кой в света ще може 

да ви говори, да ви наставлява и да ви изцелява, както направих Аз? 

40 Ако ви кажа, че винаги съм искал да се свържа директно с духа ви, като направя гласа Си 

чуваем в сърцето ви, няма да Ми повярвате. Но само твоята земност и твоето съмнение бяха 

причината, поради която Господ се изяви чрез определени органи за разбиране, които Той подготви 

чрез Своята любов, за да можеш да Ме чуеш по този начин и да разбереш величието на Моята 

милост, като изучаваш Моето учение. 

41 Ако ти кажа, че понякога по време на съня на тялото ти душата ти се отделя, приближава се 

до праговете на отвъдното и Ме търси, ще се усъмниш в това. Но на вас ви липсваха екипировка и 

вяра, за да се възползвате духовно от тези моменти, и аз трябваше да събудя ясновидци и пророци, 

които да ви помогнат и да ви говорят за утрото, да ви разтърсят и да ви увещаят да се събудите и да 

се молите. 

42 Вярваш ли, народе Мой, че този човек, чрез когото Аз се изявявам, е този, който ти дава 

Словото? Не, деца Мои, това е вашият Учител. - Вярвате ли, че Божият Дух е в носителя на 

словото, докато той говори? Това също не е вярно. - Казвал съм ви, че един лъч от Моята светлина 

е достатъчен, за да просветли и вдъхнови органа на ума му, поставяйки на устните му неизчерпаем 

поток от думи, изпълнени със значими поучения като доказателство за невярващия. Слушайте Ме 

внимателно през това време, за да бъдете силни за предстоящите времена на изпитания. 

43 Преди да приемете Моето духовно присъствие, вие се молихте на Небесната си Майка да ви 

помогне да подготвите светилище за Мен в сърцата си. За това ви благославям, Мои ученици. 

Слушайте словото Ми, което е пътят, водещ към съвършеното, към вечното. 

44 Питате Ме: Какви са божествените домове и животи на съвършените същества? Истина ви 

казвам, не питайте за това, което не можете да разберете в този момент. Действайте според Моите 

закони, това действие ще ви изведе стъпка по стъпка по-високо по стълбата към съвършенството, 

откъдето ще можете да видите, да се възхитите и да признаете колко много е приготвил Отец за 

щастието на Своите деца. 

45 Въпреки че духът ви е бил жител на духовната сфера, той е видял много малко и не знае 

почти нищо за този живот. Как ще съзерцавате оттук праговете на това, което наричате блаженство 

или рай? 

46 Очите на вашето тяло в най-добрия случай са могли да погледнат към най-близките звезди; 

вашата наука не ви е отвела много по-далеч, а вашият дух, който би могъл да премахне 

разстоянията и да разкрие невидимото на човека, тъй като усеща в себе си и извън себе си 

духовното познание, което го заобикаля, се оставя да бъде увлечен от материализма на света, слива 

се с тялото си и вместо да се издигне, се смирява, а вместо да се възхищава, се съмнява. 
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47 Понякога, докато се удивлявате на чудесата на творението, възкликвате с умиление: 

"Господи, колко е велика Твоята сила!", без да осъзнавате, че всичко, което ви заобикаля, е само 

бледо отражение на това, което е Вечният живот. 

48 Вярно е, че с Моите думи искам да събудя интереса ви към духовния живот, но разберете 

какво ви казвам: за да достигнете до този живот, трябва да го постигнете чрез развитието на духа 

си, а не само чрез интелекта си. Интелигентността, сърцето, чувствата и всички ваши способности 

трябва да се обединят с духа, тогава ще постигнете необходимото висше развитие, за да можете да 

съзерцавате славата на вашия Отец. Но ако духът се повери на способността на ума и му се отдаде, 

тогава неговата способност за познание ще бъде ограничена, както и всичко човешко. 

49 Небето не е конкретно място във вселената, Моята слава е навсякъде - в духовното и в 

материалното. Нима не казвате, че Бог е на небето, на земята и на всяко място? Разберете, прочее, 

какво казвате, за да разберете, че където е Бог, там трябва да бъде и Неговата слава. 

50 Искам да живеете в този безкраен Дом на Отеца, да се издигнете духовно, така че където и 

да се намирате във Вселената, да усещате блаженството на Божественото, да се радвате на Вечния 

живот и да изпитвате присъствието на Създателя. Тази планинска височина е достигната само от 

онези, които са Ме приели за свой модел, а любовта - за свой път. 

51 Който разбере това учение, трябва да осъзнае, че този свят е само малка обител, която 

временно задържа духа, за да му разкрие основните учения. От най-древни времена факелът на 

вярата е горял, за да осветява с духовната си светлина пътя на хората. Но колко малко от тях са се 

присъединили към него! Колко малко са тези, които са издържали на пътя, и колко много от тях, 

когато са стигнали до кръстопътя, където ги спира смъртта, е трябвало да се явят пред духовния 

свят като чужденци, без да познават пътищата, законите и задълженията на духовния свят, който е 

истинският дом на духа! Колко несправедливи сте били към себе си! 

52 Днес ви разяснявам Моите учения, за да се покаете и, осъзнавайки целта, която преследвате, 

да поемете по пътя към истинския живот. И тогава, когато смъртта дойде, за да ви освободи от 

плътта, душата ви ще може да се издигне и да достигне духовния свят, без да бъде обзета от 

объркване, което е нещо по-лошо от смъртта. Когато знаете всичко това, ще можете да живеете с 

убеждението, че сте само преходни хора на земята, малки деца, които трябва да преминат през това 

училище. Не проклинайте плътта си, колкото и непокорна и непокорна да е тя, нито се 

отвращавайте от живота в този свят, който сте смятали за измамен рай, пълен с изкушения и 

пропасти. Защото тази плът, която имате като средство за живот на тази земя, няма да бъде пречка 

за вашето духовно възходящо развитие или за добродетелен начин на живот, ако успеете да 

овладеете нейните слабости, страсти и трудности, за да позволите на семето на одухотворяването 

да покълне в сърцата ви. Тогава тази земя и природата, която заобикаля човека, крие нови уроци, а 

също и тайни, които бъдещите поколения ще опознаят. 

53 Вече няма да поправя хората болката на Учителя, нито войните, които поразяват 

високомерието на народите, нито страданието, което пречиства сърцето на хората. Други, 

непознати досега уроци ще бъдат дадени на хората от онези времена, които ви съобщавам днес. 

54 Благославяй болката си, не изтривай сълзите си от гняв, благославяй хляба си, колкото и 

оскъден да е той. Защото колкото и продължително да ви се струва страданието ви тук, на земята, 

щом влезете в духовния живот, ще ви се струва, че е било само минута, и ще осъзнаете колко добро 

ви е донесло. 

55 Небето е състояние на съвършенство. Представих ви го като неизмеримо голям и 

ослепително бял град, който трябва да превземете с помощта на смелостта си, вярата си и 

непоколебимата си воля. Бъдете войници на тази кауза! Обединете се всички, които вече са си 

поставили тази висока цел, напредвайте неуморно и печелете битките в живота, докато успеете да 

накарате този град да се предаде на онези, които са го завладели с любовта си. Този град е вашият 

дом, този дом е безкрайната вселена, където Творецът живее със Своите деца. 

56 Носете Словото Ми в сърцата си и в уединението на стаята си или в спокойствието на 

природата го помнете и го осмисляйте. Бъдете Мои добри ученици. 

57 На вас, които сте имали благодатта да Ме чуете в тази форма, казвам: пазете словото Ми, 

изучавайте го, прилагайте го в живота си, защото скоро то няма да бъде чуто повече. Искам, когато 
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това се случи, да останете като учители, здраво стъпили на Моето учение, а не като объркани 

ученици или като деца, които се чувстват сираци. 

58 Днес все още можеш да призовеш хората да чуят Моето проявление; утре, когато 1950 г. 

свърши, те ще чуят само гласа на Моите ученици и свидетели. 

59 Не се съмнявайте в хората, колкото и упорити и фанатични да са те в практикуването на 

религията си. Всяка душа се намира в състояние на развитие и за всяка от тях е настъпил 

подходящият момент да получи тези откровения. 

60 Ученици, разберете задачата си и я приемете с онази любов и послушание, с които Исус 

прие Своята съдба. Молете се, бдете, пийте чашата на страданието с търпение и носете кръста си с 

любов. Благославяйте всичко вътрешно и прощавайте на тези, които са ви наранили, от сърце и с 

дела. 

61 Блажени са онези, които Ми казват със сълзи: "Учителю, предавам болката си в Твоите 

ръце, да бъде Твоята воля за мен". Моята воля е да имате Моя мир, о, търпеливи и бедни хора, но 

забравете за няколко мига вашите страдания и се молете за света, молете се за народите. Обичайте 

се един друг! 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 75  
1 Вие осъзнавате, че сега е подходящият момент да се превърнете в Мои ученици. Разбирате, 

че този път ще ви отведе до съвършения дом, който не познавате, но за който знаете, че съществува 

и ви очаква. Очите на тялото ви никога няма да могат да видят това, което може да види само духът 

ви. Но за тях остават безкрайни чудеса, на които могат да се наслаждават, и докато им се 

възхищават, възкликват: "Господи, колко велика е Твоята сила, колко прекрасно е Твоето творение, 

колко неизмерима е Твоята любов!" - Истина ви казвам: Не се спирайте в рамките на това, което 

можете да видите със смъртните си очи, защото отвъд всичко това има съвършен и вечен живот. 

2 Не се опитвайте да си представите какъв ще бъде Домът на Божествения Отец. Изчакайте, 

докато духът ви го опознае, когато го достигне, издигайки се благодарение на собствените си 

заслуги. Истина ви казвам, няма да се почувствате разочаровани, защото това е Божествената 

изненада, която е запазена като награда за всяко Божие дете. 

3 Този земен живот е преходен и ви служи като стъпало за издигане и като тигел за постигане 

на истинския живот. Учението, което ви разкривам, ще ви покаже пътя, за да можете в този живот 

да постигнете светлина и мир и да се освободите от материалните окови, които ви правят зависими 

от света. Този, който още тук подготвя духа си за този преход чрез делата си на любов към братята, 

при навлизането си в духовната сфера ще се почувства в истинския си дом, в истинското си 

отечество; той не е чужденец там. Който обаче навлезе в тази безкрайна сфера неподготвен, ще се 

почувства чужденец в чужда 

страната трябва да се чувства. - Някои не вярват в този живот, други вярват в него, но се страхуват 

от него, но има и такива, които жадуват за него горещо заради безбройните си страдания. На тези 

последните казвам: Не желайте да навлезете в духовния живот само защото вярвате, че в него ще 

намерите освобождение от страданията си; защото ви обещавам нещо повече от това в това 

съществуване. Упорствай, понасяй болката си, моли се и размишлявай, и разстоянието, което те 

дели от Мен, ще се скъси. Плачът ви на този свят не е вечен, не съм ви създал, за да ви налагам 

тежки мъчения. Разберете, че всяка болка си има причина и че тази причина е някакво ваше 

несъвършенство. Затова изпийте съдържанието на тази чаша, която ще ви разкрие много учения. 

Помислете за всичко това, преди гласът Ми да ви призове към отвъдното. 

4 Така говоря на цялото човечество. Но на учениците Си казвам: Вие ще бъдете Моите смели 

войници, тези, които оставят след себе си следа от любов и носят като знаме мир, братство и добра 

воля. Разберете Моето учение, за да не бъдете объркани от многото теории и учения, които 

съществуват в съвременния свят. Но ако в крайна сметка някой се отклони от пътя си, това е знак, 

че не е разбрал Моето слово. Затова ви казвам: Ако искате, изследвайте критично Словото Ми, но 

не позволявайте на вятъра да го отнесе. Пазете го в сърцата си, спомняйте си го в уединението си и 

го повтаряйте в спокойствието на открито, и ще почувствате отново Моето присъствие, Моята 

любов и Моята милост. 

5 Кои от тях ще станат майстори в Моето учение? - Разберете, че трябва да поучавате не само 

със слово, но и с дела, защото те ще бъдат първото нещо, което ще покажете на света. Човечеството 

е уморено от думи. Дали това е жертва за изпълнение на Закона, на който те е научил твоят 

Господ? В Негово време ви казах: "Обичайте се един друг, както Аз ви възлюбих". И Илия ви е 

казал сега: "Обичайте ближния си и пак обичайте братята си, и ще получите Моята 

Отец в цялата Му слава." 

6 Вие съставлявате народ или по-скоро общност от духовни същества, сред които Аз съм се 

разкрил сега и винаги. 

7 Месията, предсказан от пророците и очакван от патриарсите, Учителят, който даде на света 

Своето Слово и Своя Живот и обеща, че ще се върне, е същият, Който се появи днес в смирението 

на този народ, невидим за материалното око, но пълен със слава и величие пред вашия дух. Не съм 

дошъл да ви нараня, като ви упреквам за начина, по който някога се отнесохте към Мен. Нима Бог 

не е могъл да предвиди съдбата, която Го е очаквала, когато е станал човек? Истина ви казвам: 

Отец доброволно положи тази жертва от любов към вас. Още преди да дойде, Той знаеше, че Го 
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очаква кръстът, но също така знаеше, че Неговата жертва ще ви даде съвършен урок по най-чиста 

любов и ще ви покаже пътя, по който ще получите прошка на греховете си. 

8 Разберете, че Аз съм верният страж, който бди над всички - и над праведните, и над 

грешниците. Подобно на крадеца, който чака нощта, за да изненада спящия, аз влизам в сърцето ти. 

Оттам вземам със Себе Си само болката, като ви оставям Моя мир като доказателство за Моето 

присъствие. Научете се да Ме усещате в събитията от материалния си живот. Почувствайте Ме, 

когато седнете около масата, за да ядете хляба си. Наистина, казвам ви, в този момент присъствам. 

Яжте с мир и Аз ще съм този, който ще ви раздаде хляба - хляб на съгласие, мир и благословия. 

9 Колко страда Божественият Дух, когато открие в семействата раздор, неприязън и липса на 

любов! Когато се върнете към пътя на любовта, веднага ще почувствате мира на Моето присъствие. 

10 Моите учения са много подробни, за да можете да усвоите част от тях. Когато тези, които 

наричате чужденци, дойдат в този народ и научат за това откровение, те с любопитство ще Ме 

попитат: "Господи, защо обичаш този народ толкова много и го облагодетелстваш чрез учението 

Си?" На това ще им отговоря: "Обичам го, както и вие, и цялото човечество. Но не всички от тях 

биха Ме разбрали във вида, в който им се изявих - не бива да ги смятате за чужденци, трябва да ги 

настаните на трапезата си и да разговаряте с тях, защото сред тези сърца има такива, които ще 

отнесат Словото Ми на други народи. Те ще сеят по своя път и ще се бият като добри войници. Но 

щом битката приключи и мирът се появи като божествена дъга на небесния свод, духовна песен на 

възхвала ще се разнесе от всички Мои деца, които са били в различни точки на земята, но са били 

обединени в молитва и в битка. Този хвалебствен химн ще бъде този, който гласи: "Слава във 

висините Богу, а на земята мир на хората с добра воля". 

11 Днес вие все още сте като деца, които се нуждаят от любовта на своя Баща. Затова ви 

обсипвам с ласките Си, защото Аз съм вашият Отец. Прониквам в сърцето ти и знам всичко, което 

пазиш в него. Никой не може да има тайни от Мен, защото Аз живея във вас. 

12 Когато едва бяхте започнали да чувате това Слово, пламъкът на вярата ви беше слаб, а 

светлината му - малка. Но когато постепенно разбрахте Моето учение, светлината на вашата вяра 

се превърна в пламтящ факел. 

13 Истина ви казвам, че само с вяра и непоколебимо желание да изпълните Моя закон ще 

можете да преминете през тази пустиня като Силния Израил от Първата епоха. 

14 Не се отдръпвай от изпитанията на живота и не хвърляй на вятъра Моите учения, защото те 

формират душата ти. 

15 Силни ще бъдат онези, които най-добре свидетелстват за Моето проявление и Моята 

истина. Слабите ще търсят начин да се преструват, че изпълняват мисията си, докато в 

действителност не свидетелстват с делата си за любовта и милостта на Моето учение. 

16 Все още остават няколко години, в които можете да продължите да слушате тези учения, за 

да сте надлежно подготвени да предавате Моите учения, когато Моето (изговорено) слово свърши. 

17 Дори сега ви казвам, че не сте нищо повече от всички останали, че убеждението, което сте 

си изградили, че сте нация от привилегировани същества, е грешка, защото Творецът, в 

съвършената си любов към всички Свои създания, не привилегирова никого. Казвам ви това, 

защото утре ще представите на братята си Учението, което ви донесох през това време, и не искам 

да изглеждате на тези, които идват след вас, като по-висши същества, нито пък да изглежда, че 

заслугите ви са ви направили достойни да бъдете единствените, които са чули Словото Ми. 

18 Трябва да бъдете разбиращи, смирени, прости, благородни и милосърдни братя. 

19 Трябва да сте силни, но не самонадеяни, за да не унижавате слабите. Ако имате големи 

познания за Моето учение, никога не се хвалете със знанията си, за да не се чувстват братята ви по-

слаби от вас. 

20 Трябва да сте наясно, че всичко, което сте натрупали в сърцата си, не ви е дадено, за да го 

трупате, а за да разгласявате Моята истина на братята си, от които всеки работник има определен 

брой от Мен. 

21 Защо да си повтаряте на всяка крачка, че каквото и добро да направите, то ще е за доброто 

на душата ви? 
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22 Не хранете егоистични желания, мислейки само за спасението и наградата си, защото 

разочарованието ви ще бъде много болезнено, когато влезете в духовния свят, защото ще откриете, 

че всъщност не сте спечелили никаква награда. 

23 За да разберете по-добре това, което искам да ви кажа, ви давам следния пример: Има и 

винаги е имало мъже и жени, които са си поставяли за цел да вършат благотворителни дела сред 

своите братя, но когато са идвали при Мен, не са могли да Ми покажат никакви заслуги за своето 

духовно щастие. Каква е причината за това? Можете ли да си представите, че те са били жертви на 

несправедливост от страна на баща си? Отговорът е прост, ученици: те не можеха да пожънат 

добро за себе си, защото делата им не бяха искрени. Защото когато протягаха ръка, за да дадат 

нещо, те никога не го правеха от истинско чувство на милосърдие към страдащия, а мислеха за 

себе си, за своето спасение, за своята награда. Някои са били подтикнати към това от личен 

интерес, други - от суета, но това не е истинско милосърдие, защото не е било нито почувствано, 

нито безкористно. Казвам ви, че който няма искреност и любов в себе си, не сее истината и не 

получава награда. 

24 Привидното милосърдие може да ви донесе много удовлетворения на земята, които идват от 

възхищението, което предизвиквате, и ласкателствата, които получавате; но привидното не достига 

Моето царство, достига го само истинското. Там ще отидете всички, без да можете да скриете и 

най-малката сквернота или нечестност. Защото преди да се явите пред Бога, ще трябва да оставите 

настрана парадните наметала, короните, отличията, титлите и всичко, което принадлежи на света, 

за да се явите пред Върховния съдия като прости души, които дават отчет пред Създателя за 

възложената им задача. 

25 Разберете, че вие сте хората, които се скитат от Първия път. Обединете се сега в една воля и 

тогава ще можете да преживеете Моите чудеса и да кажете: Бог ни е простил, Господ ни 

преизпълва с любовта Си. 

26 Някои от вас идват тук в земната дреха на дете, други - на младеж или девойка, а трети - в 

образа на старец. В тези тела само Моят поглед може да те открие. 

Само аз знам какво бреме носи всеки от тях и какво изкупление извършва. Само Аз виждам 

бодлите, които са се впили в краката ти, и Моята любов ги премахва, за да излекува раните ти. 

27 Искам Моето Слово, което ще получите до 1950 г., да обедини всички вас и това да не е 

болка. Но докато казвате: "На такова място не е истина това, което се предава", ще пазите в сърцата 

си семената на разделението и раздора. Вашето високомерие и суета ви карат да се чувствате по-

добри от другите (братствата) и първи; но по този начин не приемате Божествения Учител за свой 

образец. Словото, което е едно с Отца, стана човек от любов към грешниците, но вие не сте в 

състояние да отхвърлите високомерието си, фалшивото си самочувствие, за да обичате братята си, 

както ви научих. 

28 За да се изявя пред този народ, трябваше да направя гласа Си чуваем материално, като 

използвам човешки гласоподавател, който дори не е с чист ум и сърце. Вие преценявате действията 

на братята си и ако ги намирате за несъвършени, ги отхвърляте и се дистанцирате от тях. Но аз ви 

питам: Това ли е учението, което ви дадох? Що се отнася до новия Лазар, казах на този народ: 

"Стани и ходи!" Но животът, който съм му дал, е да го посвети на любов и служба на ближния. Но 

вие не се опитвате да живеете в кротостта на Агнето, вие сте твърдоглави, коравосърдечни и затова 

сред вас има борба и разделение, което ви прави подобни на народите, които воюват. Помни, че ти 

казах: Не съдете брата си, защото вашият Бог и Господ ще дойде навреме да ви съди. Не 

подражавайте на лошите примери на мъжете, а действайте като своя Учител. Имате съвършен 

пример, който да ви учи по пътя на развитието ви към Обещания град, където ви очаква любовта на 

вашия Отец. 

29 Искате ли да се появят сред вас онези пророци от Първата епоха, които ви предупреждаваха 

по улиците и площадите с викове за бедствие, за да се покаете и разкаете за престъпленията си? 

Истина ви казвам, ще ги сметнете за луди и няма да им повярвате! Някои обаче ще се издигнат и 

ще говорят пред тълпите по портите на църквите и местата за поклонение, където хората се 

събират, за да Ми се поклонят, и ще разобличат фалшивостта на идолите и ще провъзгласят 

поклонението, което Бог иска от Своите деца. 
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30 Тук, сред вас, всеки носител на глас, духовен инструмент или ясновидец е бил пророк. 

Техните гласове, обединени в едно, се издигнаха, за да научат този народ на пътя (на спасението) 

чрез молитва, упражняване на милосърдие и поклонение на Бога чрез делата ви на любов към 

вашите братя. Как става така, че понякога се отклонявате от пътя, въпреки че той е белязан с кръвта 

на Божествената любов? Възможно ли е да го бъркате с пътищата, които хората са белязали с 

кръвта на братоубийците? 

31 Съвестта ви знае колко основание имам да ви говоря по този начин. Но твоето сърце се 

съпротивлява и смята, че ти говоря с прекомерна суровост. Тогава ме питаш с угризения и сълзи 

дали принадлежиш към онези, които напускат този път с петна или изпълват с болка сърцето на 

своите братя? Казвам ви, че няма да се заблудите, защото пътят Ми е ясен и светъл и който отвори 

очите си и го потърси, скоро ще го намери. 

32 Ще завърша Словото Си и по-късно ще дойдат хора от далечни земи да те питат дали е 

вярно, че Бог е дошъл при теб и ти е говорил като Учител. Какво ще отговорите тогава и какво ще 

бъде вашето свидетелство? 

33 От дълго време чукам на вратата на сърцето ти и затова казах, че съм близо до теб, но ти не 

ми отвори вратите, за да вляза и да се вселя в теб. Останах отвън и продължих да чукам търпеливо. 

34 Един от най-сериозните недостатъци на характера е лицемерието. Не говорете на висок глас 

за любовта, докато не сте в състояние да Ме обичате в ближния си. Колко от онези, които осъждат 

целувката на Юда, не искат да разберат, че са дали на брат си целувката на привидно братство и са 

го предали в гръб! Колко от тези, които казват, че служат на нуждаещите се, виждат да носят 

светлина, истина, благотворителност в замяна на пари? - Защо, когато някой те плашеше с 

въпросите си, ти постъпи като Петър в моментите на слабост, като се отрече от Мен и потвърди, че 

дори не Ме познаваш? Защо се страхувате от "човешкото правосъдие", а не от Моето? Но наистина, 

казвам ви, между Божественото правосъдие и вашите грехове е застъпничеството на Мария, вашата 

Небесна Майка, която винаги се застъпва за вас. 

35 Аз ви уча да водите множествата, въпреки че през Втората епоха вече ви показах как да ги 

водите, без да се уморяват, а именно като ги съживявате чрез добротата на Моето Слово, като ги 

храните в пустинята и като извършвате чудеса, за да запалите вяра в сърцата им. 

36 Казвал съм ви, че с 1950 г. ще приключи Моето провъзгласяване, което ви съобщавах чрез 

умовете на носителите на гласа. Но също така ви казвам, че преди да го прекратя, ще има 

гласоподаватели, чиито умове ще затворя преди указаното време поради тяхната нечистота и липса 

на духовност. Но това ще стане, за да не объркат никого с учения, които не съдържат Моята 

истина. 

37 Моята светлина осветява, но не заслепява и не обърква. Аз съм истината. Вникнете в това 

Слово, после в това откровение и съвестта ви ще ви каже дали то ви учи на истински живот. 

38 Не забравяйте, че човечеството е преживяло две епохи досега: Първата, която е просветена 

от светлината на познанието на Божествения закон; втората, която е укрепена от учението за 

Божествената любов, което ви дадох в Исус. Новото време вече започва да разпръсква лъчите си 

над хората, но те все още сеят и жънат семената на злото, унищожават се един друг, вредят си и се 

борят до смърт брат срещу брата. 

39 Минаха векове и векове, а хората не се умориха да сеят и жънат толкова много зло, не се 

умориха да причиняват толкова много сълзи, не се умориха да напояват земята с човешка кръв. До 

каква степен на горчивина ще изпразнят чашата на болката, за да може тя да ги спре в неумолимия 

им път и да ги върне на истинския път? Вашият Отец не иска да изпиете маята, която е останала на 

дъното на чашата. Но вие се стремите към това с гордостта и омразата си. 

40 Възлюбени хора, помнете, че хората са жадни за мир. Защо не се подготвите да им донесете 

Благата вест с делата си на любов, да ги възпитате във вяра и истински живот? Защо да не им 

подадем братска ръка, щедра и искрена, като ги призовем към размисъл и молитва? 

41 Със сигурност ще се сблъскате с арогантността на учените, които вярват, че знаят и 

контролират всичко, че са открили тайната на безкрайността. Но с каква мъдрост и справедливост 

ще ги наскърбя и това ще бъде времето, когато този народ, който вече умее да свидетелства за 

Моето учение, ще говори за Духа, за вечния живот и за познанието на духовното общение с Бога. 
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Гласът му ще достигне до народите на земята и това свидетелство ще бъде като покълнало семе, 

което пада на плодородна земя. 

42 Хората ще отворят духовните си очи за светлината. Но истина ви казвам, че преди това да се 

случи, те ще трябва да получат много посещения от природата, от които човечеството ще бъде 

ужасено и разтърсено. 

43 Когато всичко това се случи, неумолимата Божия справедливост ще се яви и ще сложи край 

на толкова голямото оскверняване и на толкова безмерната гордост. 

44 Когато тежкото изпитание приключи, мнозина от онези, които са Ме забравили, ще се 

обърнат към молитвата, а мнозина, които са вярвали, че за да открият и опознаят тайните на 

природата, е необходимо да се откажат от всякаква духовна вяра и почит към Бога, ще осъзнаят 

грешката си. Моята светлина ще ги залее и ще им даде това, което бедният им интелект никога не 

би открил. 

45 Учените са били много неблагодарни, защото са забравили Този, Който е създал всичко, с 

което те днес толкова се гордеят, мислейки, че са го открили. 

46 Глупави и неразумни са били и те, защото са били изпълнени с гордост и чувство за 

превъзходство, вярвайки, че са проникнали в познанието за творението, въпреки че го познават 

само повърхностно. 

47 Никой не може да проникне в тайния съвет на Бога, освен ако Той не сметне за добре да 

разкрие нещо от съдържанието му на Своите деца. Това трябва да ви помогне да разберете, че 

всеки, който иска да узнае какво Господ пази в скритото си гнездо на мъдростта, трябва да го търси 

по пътя на смирението, любовта и одухотворяването. 

48 Най-висшето познание не е запазено за хора с високоразвити умове, а за хора с висока 

зрялост на духа. 

49 Достатъчно е вие, свидетелите и слушателите на това Слово, да разгласите това учение, за 

което хората не са се замисляли, и веднага, просветени от своя дух, да разгадаят Моята истина в 

думите си. 

50 Имам нужда от хора с добра воля, смели и верни хора, чувствителни към чуждата болка и 

ревностни в изпълнението на Моя закон, така че като Мои пратеници да преминават границите, да 

прекосяват страните и да разпространяват знанието за това Божествено послание - хора, които 

обясняват причината за посещенията, за Моето правосъдие, за войните, разрушенията и болката; 

които също така показват сигурния начин за намиране на мир и здраве, било то на душата или на 

тялото. 

51 От този народ ще излязат вестителите, пророците на Моето ново Слово, работниците и 

сеячите на това учение за любов и одухотворяване, поради което сред вас трябва да има 

пречистване и осъждане. 

52 Откровението на Моя Дух, което беше обещано от Мен през Втората епоха, е това, на което 

сте свидетели в момента, хора. Не забравяйте, че краят му вече е близо. Използвайте всяко от 

Моите учения, защото след 1950 г. те вече няма да бъдат чувани под тази форма. Часът е определен 

и Моята воля е неотменима. Ако не спазвах думата Си, нямаше да бъда вече ваш Отец, защото щях 

да падна до нивото на онези хора, които днес се укрепват в намерението си, а утре се предават. 

53 В Божиите планове не може да има промяна, тъй като Той познава бъдещето и не може да 

греши. 

54 Бог е предвидил всичко от самото начало, с върховна справедливост и съвършенство. 

55 Разберете това, което ви казвам, за да бъдете и вие постоянни в делата си, както ви е научил 

вашият Учител. 

56 Говоря ви за сияйния облак от светлина, който Моите ученици от Втората епоха видяха във 

Витания и който ясновидците видяха сега. Истина ви казвам, че дори онези, които Ме видяха да се 

разделям между облаците, не разбраха смисъла на тази проява. Тези, които Ме видяха да слизам в 

духа по онова време, също не разбраха значението на този "облак", докато Моето Слово не ви 

обясни всичко и Моите духовни пратеници не ви го разясниха с подробното си и ясно слово. - 

Дори при учениците от Втората епоха, в моментите, когато са наблюдавали възнесението на своя 

Учител, без да го разберат, е присъствало духовно същество, което им е обяснило, че светът ще 
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види този Исус, когото те са виждали да се носи нагоре между облаците, да слиза по същия начин, 

т.е. в дух, в ново време. 

57 Настоящата проява е изпълнение на това обещание, народе. Ако начинът, по който съм 

дошъл, изглежда твърде невпечатляващ за някое от Моите деца, то е защото те не са били в 

състояние да се издигнат духовно, за да видят сияйната светлина, с която Моят Дух осветява 

новата ера. 

58 Също така през Втората епоха много хора, които мечтаеха за идването на обещания Месия, 

се чувстваха разочаровани, когато виждаха само външния вид на Христос, и затова се отричаха от 

Мен. Те не са могли да открият присъствието на Небесното царство, Царството на светлината и 

истината, чрез външната бедност на Исус. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 76  
1 Това е ден на благодат за вас. Идваш да чуеш Моето любящо Слово, което залива сърцето 

ти с любов. Вие тръпнете от възторг при мисълта, че сте предтечи на онези поколения Мои 

ученици, които скоро ще дойдат на земята. Тогава признайте пред Мен, че сте твърде тромави и 

слаби, за да изпълните задача, достойна за Мен. Вие се съмнявате, защото не сте Ме разбрали. Но 

не бих те изпратил да изпълниш такава трудна мисия, ако те виждах слаб, какъвто си в момента. 

Моите поучения идват при теб ден след ден, за да те учат и укрепват, така че да мога да те изпратя 

в битката веднага щом укрепнеш във вярата си. 

2 Истина ви казвам, ако някой мисли, че грешниците не са достойни за Моето спасение, той 

не Ме познава. Не искам смъртта за никое от Моите деца и отново съм готов да се жертвам, за да 

ги спася и да ги доведа до истинския живот. Разберете, че не е възможно да съществува същество, 

което - създадено с определена цел - да е в състояние да промени волята на Създателя; а вие сте 

създадени, за да се издигнете към Мен по пътя на истината. Това е пътят, който хората са изгубили 

поради своя материализъм и който Аз ви показвам отново чрез Моята любов. 

3 Аз ще накарам това човечество, също като народа на Израел, да разкъса веригите на 

робството и да се отправи към подножието на планината, където ще чуе гласа Ми, който ще му 

покаже пътя към Обетованата земя. 

4 Не дадох на цялото човечество благодатта да чуе Словото Ми в тази Трета епоха; направих 

го само с онези, които можеха да Ме усетят в тази форма и да Ми повярват. Това проявление, това 

Слово, трябва да послужи като подготовка, за да може по-късно цялото човечество да почувства 

Моето присъствие в една единствена форма - духовната. 

5 Не се страхувайте, хора, имайте увереността, че в този Час на съдбата няма да сте сами; 

защото природата ще говори и силите на природата ще свидетелстват и ще изпълнят Моите 

пророчества, за да може човечеството да разбере, че това е Третото време, времето на 

проявлението на Светия Дух. 

6 Моето правосъдие ще се стовари върху всяко създание и ще засегне всеки човек, както 

Ангелът Господен дойде върху Египет и извърши Моето наказание, в което се спасиха само онези, 

които бяха отбелязали вратата си с кръвта на агне. 

7 Истина ви казвам, че в това време ще се спаси всеки, който бди и вярва в Словото и 

обещанията на Спасителя, Божествения Агнец, който се пожертва, за да ви научи да се молите и да 

изпълнявате със съвършена любов задачите на вашето изкупление, защото Моята Кръв ще ви 

закриля като мантия от любов. Но който не бди, който не вярва или който богохулства, ще бъде 

сполетян от беда, за да се събуди от летаргията си. 

8 Наближава 1950 г. и скоро ще настъпи времето на съда, за което ви говоря, времето на 

битката на светлината срещу тъмнината. Подгответе се, хора, гледайте и се молете, усетете болката 

на братята си. виждат как телата и душите стават все по-болни; изпълнени със страх от 

опасностите, които ги дебнат, търсят фар, който да ги освети, и балсам, който да излекува 

болестите им. Подготвил съм ви да бъдете пастири на тези изгубени овце и да ги доведете при Мен, 

за да пречистя душите им, да излекувам телата им и да проправя пътя за тях, като им вдъхна любов 

и правда, за да започнат нов живот. 

9 Моята светлина се появи на тази земя и се разпространява навсякъде; тя събира около Мен 

Моите деца от всички раси и вероизповедания. Вие, които сега слушате словото Ми, възвърнахте 

духовните си дарби, изцелихте се и се изпълнихте със сила. След като човечеството преживее тези 

събития, то ще ви нарече благословени. Те ще ви помолят да им дадете малко от тази истина, която 

ви разкрих, и с нетърпение ще слушат думите ви. Има много хора, които вече трябва да четат тази 

книга, но които са отложили идването си и които ще дойдат, когато словото Ми бъде завършено. 

Но за онова време ще бъдете подготвени и ще ги учите с любов, както Аз ви научих. 

10 Не се страхувай от тъмнината, в която живеят братята ти, нито от "проказата", нито от меча 

на езика им. Те ще се приближат към вас, някои с неохота, други с разбиране, и всички вие ще ги 

наставлявате с любов. Говорих ви с любов и думите Ми бяха ласка и утеха за всички Мои деца. Аз 

дойдох пред големи множества хора, без да се интересувам, че едни вярват на думите Ми, а други 



U 76 

137 

ги отричат. Отглеждал съм човешкото сърце, без да проявявам фаворитизъм. Това поливане с 

Моята любов ще го направи плодоносно и за кратко време животът на човека ще се преобрази. 

След като словото Ми свърши, вие ще продължите да бъдете там като Мои ученици, ще следвате 

стъпките Ми и ще свидетелствате с делата си за истинността на Моето учение. 

11 Искам да ви направя силни хора, бойци, които преодоляват препятствията и достигат целта 

на мисията си, за да спечелят високата награда, която съм му обещал. Когато ви помазах, ви дадох 

да познаете духовните си дарби и да бъдете подготвени за великото дело на деня. Не подлагайте 

тези духовни дарби на изпитание, а вярвайте в тях и не нарушавайте вярата. Не Ме подлагай на 

изпитание, защото ако го направиш, Аз винаги ще покажа Кой съм! Но ако ви подложа на 

изпитание, ще станете слаби. 

12 Ако искате да изцелявате болни, правете го в Мое име и изпълнявайте задачата си със 

смирение. Когато направя края на живота на вашите братя и сестри очевиден, не Ме молете да 

удължа съществуването им. Стани водач на онези души, които са призовани в отвъдното и които 

поверявам на твоята милост. Но ако вашата задача е да върнете здравето на тялото, да почувствате 

болката на брат си и да използвате духовните си дарби, да съветвате и насърчавате, тогава любовта 

ви ще направи чудеса. 

13 Ти Ми препоръчваш онези сърца, които поради своята безчувственост не са приели Моето 

учение. Въоръжете се с търпение, защото ако имате вяра в Моето Слово, ще посеете това семе във 

всички сърца и Аз ще дам на поверените ви хора необходимите доказателства за тяхното 

убеждение. 

14 Искам винаги да помните Моите поучения, защото не съм дошъл да говоря в празнота, а да 

поставя светлината Си в ума и сърцето ви. Помнете: ако не използвате Моите учения, много 

гладни, които Ме чакат от дълго време, ще си тръгнат с празни ръце, защото знаят, че ще дойда да 

поправя всички грешки. 

15 Моите избраници са мъдро разпръснати по всички народи, всички те имат мисия от Мен, 

която трябва да изпълнят. Някои ще дойдат в тази страна, очевидно водени от материални 

причини: някои в търсене на работа, други - на почивка. Искам дотогава да сте подготвени и вече 

да сте Мои ученици. Само по този начин Моето Слово ще намери вяра - чрез примера и вярата, 

които хората са способни да дадат на своите братя. 

16 Аз съм Божественият Настойник, който ще ви изпрати навреме, за да разпръснете семето. 

Но Аз не искам да чувам от учениците си следните думи: "Учителю, Ти ми каза, че земята е 

подготвена и почистена, а аз намерих тръни и камъни, в които се спънах." 

Но аз ви отговарям: Не ви предложих цветен път, а ви казах, че това е същият път, по който е 

вървял Исус през Втората епоха, а след Него и всички Негови ученици. 

17 Всички вие можете да Ме следвате, защото сте чисти. Преди да ви привлека при Себе Си, 

Аз ви очистих. Затова сте достойни да посеете Моето семе в сърцето на вашите братя. Нивите са 

подготвени, защото Духът на Илия е като звук на камбана през това време, събуждайки всеки, 

който е спял. Той те събужда, за да чуеш гласа Ми и да не оставиш Учителя да говори самотно в 

пустинята. Всички вие, които се освежавате, когато слушате Моето Слово, сте събудени от 

благодатта на този духовен Пастир. Истина ви казвам: когато ви видя събрани да Ме слушате, в 

Мен има радост; а когато не се приближавате до дървото, за да ядете от плода му, в Отца ви има 

тъга. 

18 Дойдох да ви обединя с хората, които отдавна са разпръснати по света; искам да обединя 

дванадесетте племена, за да ги направя едно и да ги изпратя сред човечеството с мисия за мир. Но 

когато виждам неблагодарността на тези деца, мога да изпитвам само болка и скръб. 

19 Поверявам ти дървото на вечния живот, чийто славен и сладък плод е здраве, радост и мир. 

Позволявал съм на хората да засаждат различни дървета и съм виждал, че повечето от плодовете 

им са горчиви и че производителите им са карали човечеството да яде от тях. 

20 Думите ми се сблъскаха с вашия егоизъм. Ето защо ви казах да разкажете на братята си за 

това, което ви предавам. Но вие искате само да се освежите с Моите прояви, без да поемате 

задължения към другите. Но Учителят не ви е призовал, за да ви научи на безполезни учения, а ви е 

казал да научите този божествен урок, за да можете да го използвате по-късно в живота си, като го 
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приложите към ближния си. В този момент ви разкривам, че духът ви има стар дълг към всеки, 

който идва при вас със страдание, нужда или молба. Помислете с каква любов ги поставям на пътя 

на живота ви, за да можете да се отплатите, като ги направите обект на вашето милосърдие. 

21 От дълго време ви говоря, за да създадете в лоното на този народ нова група апостоли. 

Поколение след поколение чуваше словото Ми, но Аз все още не откривам онези, които със своята 

твърдост са стълбовете на Моя храм. 

22 1950 г. ще дойде изненадващо бързо за вас и ако тогава вече не чувате Моето Слово, ще се 

чувствате като сираци. 

23 Моето правосъдие трябва да ви измъчва, докато не разберете, че трябва да се обедините и да 

създадете народ, изпълнен с хармония и братство. Тези времена наближават и сега, когато все още 

имате време да се подготвите, с любов ви казвам: не чакайте като спящи, докато дойде този час. 

24 Обединението (на различните общности) ви се струва трудно и невъзможно за вашето 

помирение и братство с всички народи на земята. Но наистина, казвам ви, хората най-накрая ще се 

разпознаят и обикнат. 

25 Когато хората подчинят свободната си воля на съвестта си и работят в хармония с 

божествената воля, те ще усетят, че тежестта на живота става по-лека и нищо не уморява тялото 

или душата. 

26 Как Отец копнее всички вие да се чувствате като деца спрямо Мен, а не като обвиняеми! 

Всеки път, когато напускате земята и се явявате пред Мен, за да дадете отчет за изпълнението на 

житейската си мисия, вие се чувствате обременени от обвинението, което ви отправя съвестта. Но 

сега е време да запеете песен на триумф и радост при пристигането си в отвъдното, защото можете 

да кажете на своя Отец: "Господи, всичко е изпълнено!" 

27 Ако пътят беше широк, цялото човечество вече щеше да е достигнало върха на планината. 

Но тъй като пътят е изпълнен с изпитания, а вратата е тясна, е необходимо да придобием заслуги, 

за да можем да напредваме по него. 

28 Невъзможно е в този свят да имате представа какво или как са Моето царство, небе и слава. 

Искам да се задоволите с това да знаете, че това е състояние на съвършенство на душата, от което 

тя изпитва, чувства и възприема чудесния живот на духа, който сега не можете нито да разберете, 

нито да си представите. 

29 Казвам ви, че дори душите, които живеят на по-високи нива от това, на което се намирате, 

не познават реалността на този живот. Знаете ли какво означава да живеете "в лоното на Отца"? 

Когато живеете там, само тогава можете да разберете. Само едно смътно предчувствие, един слаб 

намек за тази мистерия докосва сърцето ви като стимул по пътя на вашето развитие. 

30 Елате при Отца по тесния път на любовта, който е милост, който е прошка, който е 

смирение, и ще вземете от Него Неговата скръб. 

31 Хора, виждал съм ви да плачете над света. Бъдете благословени! Сърцето ви започва да 

усеща чуждата болка. Виждал съм как в тишината на нощта издигате мислите си към Мен, за да 

поискате от Мен мир и балсам за човечеството. Истина ви казвам, не знаете колко много се дава на 

света чрез вашата молитва! 

32 Не се притеснявайте, ако в този живот не изпитате резултата от молбите и сълзите си за 

тези, които дори не познавате. Длетото на болката изглажда сърцето ти, а Моето Слово те подтиква 

към милосърдие във всеки един момент. Днес вие разбирате силата, която притежавате чрез 

способността за мислене, както и чрез други способности, които досега не сте развивали. Във вас 

съществува живот, който все още не е познат. 

33 Можете ли да си представите болката на духа, когато, завръщайки се в духовната долина, 

той осъзнае, че не е успял да изпълни задачата си в света, нито да разкрие способностите и 

качествата си пред плътта? В този момент ви давам наново Моите учения, макар че вече съм ви ги 

дал в учението, което ви дадох през Втората епоха, но тогава не можахте да ги разберете. Всичко, 

което не можехте да разберете напълно, смятахте за мистерия и го покривахте с воал. Именно тази 

завеса сега разкъсвам с Моята светлина, за да могат тайните да ви покажат истинската си същност. 

34 Ето защо ви казах, че не познавате силата на мисълта. Днес ви казвам, че мисълта е глас и 

слух, че тя е оръжие и щит. Тя създава и разрушава. Мисълта скъсява разстоянието между тези, 
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които са далеч един от друг, и намира тези, чиито следи е изгубила. Познайте оръжията си преди 

началото на битката. Който знае как да се подготви, ще бъде силен и непобедим. Няма да е 

необходимо да боравите с оръжия за убийство. Мечът ти ще бъде чиста и силна мисъл, а щитът ти - 

вяра и любов. Дори в тишината гласът ти ще звучи като послание за мир. 

35 Това е напътствието, на което ви уча сега, и наистина ви казвам, че думите Ми няма да се 

изгубят, както не е безполезна нито една капка от кръвта, пролята на Голгота. Отделям само 

няколко минути от времето, което съм ви дал за материалния ви живот, чрез който можете да 

постигнете вечен живот. Тези моменти са безценни. 

36 Дори не съм те молил да вярваш в Мен, когато си намерил пътя си тук. Аз бях този, който 

ви изпревари и ви даде доказателства, като изцели физическите ви болести, даде мир на духа ви 

или нещо, което сте смятали за недостижимо. След това, когато повярвахте в Мен и се посветихте 

вярно на изпълнението на Моя закон, Аз посочих на всеки неговата задача, за да не се отклонява от 

пътя и да поема само това, което му се полага, и да дарява милост и любов на братята си, както 

направих с вас. 

37 Мислите ли, че всички, които преподават, са учители? Мислите ли, че всички, които 

наричат себе си Божии служители, са Мои пратеници или че Аз съм им дал задачата, която 

изпълняват? Смятате ли, че всички, които управляват, ръководят и заповядват в света, притежават 

необходимите умения, за да изпълняват тази задача? Не, хора! Колко малко са онези, които 

изпълняват поверената им мисия в истината! Докато някои заемат позиция, която не им 

принадлежи, онези, които трябва да я заемат, се чувстват унизени и деградирали. - Аз, Който съм 

вашият Бог, трябваше да дойда, за да ви предложа духовно общуване, и Аз, Който съм вашият Цар, 

трябваше да дойда, за да ви управлявам, да развивам душата ви по пътя на еволюцията. 

38 В миналото сте натрупвали само думи, които никой не ви е учил да разбирате или тълкувате 

и които само са ви обърквали. Кой от вас - след като е получил словото Ми като семе и 

плодотворната роса на Моята светлина, която му обяснява всичко - продължава да вярва във 

вечния огън на ада? - Няма. Днес ти знаеш, че не страхът от наказание те кара да се подчиняваш на 

Моя закон, а любовта, породена от най-дълбокото дъно на сърцето ти. Времената, когато душата ви 

трепереше пред правосъдието на страшния и неумолим Бог, са отминали. Онова, което ви разкрих 

в миналото в преносен смисъл, беше изтълкувано погрешно. Искам да знаете следното: Когато 

съвестта на грешника успее да отвърне душата от привързаността ѝ към материята и ѝ покаже 

всичките ѝ недостатъци, разбирането на нейната неблагодарност ще я доведе до покаяние, а 

срамът, който ще изпита, ще бъде толкова силен, че в сравнение с него фалшивата идея за 

материалния огън като пречистващ душата елемент ще ви се стори слаба. 

39 Съвестта е светлината на Бога, а тази светлина е огънят на любовта, който унищожава всяка 

нечистота. Ето, това е "огънят", в който душата се претопява, за да възкръсне отново пълна със 

светлина. 

40 Казвам ви също, че както в съвестта съществува онзи огън, който не е материален, така и в 

душата съществуват мрак и изоставеност, които не са като тези, които имате в света, нито като 

тези, които си представяте. 

41 Как бихте могли да вярвате, че в Деня на Страшния съд телата на мъртвите ще възкръснат и 

ще се съединят с душите им, за да влязат в Божието царство? Как можете да интерпретирате по 

този начин това, което сте учили друг път? 

42 Плътта е от този свят и остава в него, докато духът се освобождава и се връща към живота, 

от който е дошъл. "Роденото от плътта е плът, а роденото от Моя Дух е дух." "Възкресението на 

плътта" е превъплъщението на душата и ако някои от вас вярват, че това е човешка теория, а други 

- че е ново откровение - истина ви казвам: от началото на човечеството започнах да правя това 

откровение известно на света! Доказателство за това можете да намерите в текста на Писанията, 

които свидетелстват за Моите дела. 

43 Но в този момент това откровение е достигнало до духа ви, докато той е бил на по-висш 

етап от развитието си, и скоро то ще бъде справедливо прието като един от най-справедливите и 

любящи закони на Създателя. Отхвърлете идеята, която сте имали за "Деня на Страшния съд", 



U 76 

140 

защото той не е един от вашите дни, защото е период от време, а "краят на света" не е краят на 

планетата, на която живеете, а краят на егоистичния живот, който сте създали на нея. 

44 Истина ви казвам: Вие вече живеете в Деня на 

Господ", вие вече сте под Неговата присъда. Живите и мъртвите в момента се съдят, миналите и 

настоящите дела се претеглят на тези везни (на съда). Отворете очите си, за да станете свидетели на 

това, че Божествената справедливост се усеща навсякъде. 

45 Точно сега трябва да останете силни, защото бурята се е разразила и изкушенията ви дебнат 

на всяка крачка. Напуснете Содом и Гомор - грешните градове - и не обръщайте лицата си назад, 

защото те ви канят (да останете), и тъй като вече сте се освободили, не потъвайте обратно в лоното 

им, защото може да се окаже, че след това вече няма да имате сили да се отделите от тях. Върви без 

да се бавиш към града на мира, този град, който ще се настани в сърцето ти, когато му дойде 

времето. 

46 Колко време ще продължи съдебното решение? - Вие не знаете, но наистина ви казвам, че 

времето за пречистване ще бъде съкратено от Моето Божествено милосърдие. - На вас, старите, 

които сте дълбоко натъжени, защото умът ви казва, че на земята вече няма да изпитате победата на 

Моя закон, казвам истината: кой може да ви каже със сигурност, че след това няма да се върнете в 

света, за да станете свидетели на идването на Моето Царство и да направите още една стъпка по 

пътя на еволюцията? На тези, които не се върнат, казвам, че от отвъдното ще ги накарам да видят 

победата на Моето правосъдие и гласът и присъствието на тези същества ще се усещат на земята. 

47 Дадох ви ново учение. С него унищожих погрешни идеи, защото сте тълкували предишните 

учения по земно-материален начин. Осъзнайте, че ви говоря под различни форми. Едно и също 

учение ви представям по различни начини, така че да не остане никой, който да не разбира словото 

Ми. Помнете, че при всички онези, които Ме слушат, нито духът, нито умът имат еднаква степен 

на развитие. Аз знам от какво се нуждае всеки; затова хуманизирам и ограничавам Словото Си, 

докато го направя разбираемо за всички и за всяко Мое дете. 

48 След като ви дам Моите наставления и за да направите правилните изводи от тях и 

тълкуването ви да е правилно, ви изпращам Моите духовни пратеници, вестителите и 

тълкувателите на Моето Слово, за да ви помагат в изучаването и да откриете смисъла на Моите 

откровения. 

49 Искам да разберете колко е важно да изучавате и разбирате Моето Слово, защото всяко 

изречение съдържа или откровение, или пророчество, или решение, или напътствие за вашия дух. 

50 Онези, които отдават на Моята работа значението, което тя има в тази Трета епоха, и които 

се задълбочават в изучаването на Моето Слово, ще видят разцъфването и разгръщането на много 

дарби, които са били скрити в тяхната същност. Блажени са онези, които се събуждат от гласа на 

своя Господ, защото когато тръгнат да изпълняват задачата си, ще разберат, че не са изгнаници или 

нещастници, както са вярвали, и освен това ще научат, че никога не са били забравени от своя 

Отец. 

51 Онези, които поради глупост, неверие или материализъм не развиват духовните си дарби и 

способности в този период, ще се окажат затрупани на всяка крачка от великите събития и 

посещения, които са предназначени да се случат през този период. Затова ви казвам: Подгответе 

се, наблюдавайте и се молете, събудете човечеството! 

52 Наблюдавали ли сте своето духовно пробуждане? Убедени ли сте, че наистина сте спали? 

След това направете с братята си това, което Моето Слово направи с вас, и ще можете да започнете 

диалог между духовете. 

53 Когато говорите за Мен и свидетелствате, говорете ясно, за да не объркате никого. Дали съм 

дошъл скрит зад тайни или обвит в мрак? 

Наистина дойдох в дух, невидим за човешките ви очи, но духът не означава мистерия или мрак, а 

светлина, истина и яснота за този, който умее да наблюдава без предразсъдъци и да изследва с 

добра воля. 

54 Позволявам на този народ, който е бил свидетел на Моето проявление чрез човешкия 

интелектуален орган, да знае: За да може времето, което е посветило на това изучаване, и борбата, 

която е водило, за да остане непоклатимо сред хората, да дадат утре достойни за заслугите му 
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плодове, когато това Слово вече не звучи чрез гласоносителя, то трябва да е натрупало в сърцето 

си всички Мои учения, за да може да свидетелства за тази истина. 

55 Моят народ Ми казва в сърцата си: "Учителю, от много години слушаме Твоето Божествено 

слово, но не успяваме да проникнем в същността на Твоето учение. Как тогава, през малкото 

години, в които все още можем да Те чуваме, можем да постигнем оборудването, което Ти 

изискваш от нас?" Но ви казвам, че ако не сте стигнали дотам да разберете Моето откровение, то е 

само защото ви липсва вътрешно събиране и съзерцание, за да разберете по-добре ученията, които 

съм ви дал досега. 

56 Искам да ти дам благодат, чрез която да можеш да направиш своя собствена цялата 

мъдрост, която съм ти дал в Моето Слово. Но не мислете, че тази благодат се състои в удължаване 

на престоя Ми при вас. Не! Какъв би бил смисълът да оставам повече, след като ви казах всичко и 

го оставих в архива? Благодатта, за която ви говоря, ще дойде при вас веднага след като словото 

Ми престане да звучи през 1950 г. Тогава ще ви дам време да се посветите на четенето на 

безбройните учения, които ви дадох. Ще се посветите на задълбочено съзерцание и изучаване, 

което ще ви помогне да откриете цялото духовно съдържание, което Словото излива върху хората в 

Своето провъзгласяване. 

57 Чрез това изучаване вие постепенно ще се одухотворите и ще увеличите знанието и 

оборудването си. Тогава с радост ще възкликнете: "Господи, бъди благословен, защото ни даде 

възможност да използваме това богатство от светлина, което си ни донесъл и което вече е 

изчезнало от сърцата ни". 

58 Това е Третият завет на Единородния Бог, който се е открил на човечеството в три различни 

форми на откровение и в три различни периода от време. 

59 Не можеш да отречеш, че по време на Моето явяване даровете на Моята благодат бяха с теб, 

въпреки че Моята справедливост също присъстваше. Всичко това ви помогна да разберете, че това 

наистина е божествено откровение и че е сигурно, че за човечеството е настъпила нова ера. 

60 О, благословени народи, въпреки че не усещате близостта на Моето присъствие и не 

осъзнавате, че сте навлезли в новата ера, която е на светлината и справедливостта, Аз ви давам 

Моята любов, Моята прошка и Моята благословия. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 77  
1 Добре дошли, възлюбени работници, вие, които сте се превърнали в Мои спътници в 

борбата и работата. 

2 С радост Ми поднасят плодовете на своя труд онези, които са приели този кръст с любов, 

защото са щастливи да знаят, че служат на твоя Отец. Други идват при Мен тъжни и отчаяни; те са 

онези, които, когато са чули на улицата да ги наричат еретици, предатели или магьосници, са 

изпитали страх и срам и оттогава са се скрили от погледите на ближните си, а когато най-сетне 

говорят за Моето дело, го правят кратко, със страх и несигурност. Какви плодове ще могат да дадат 

тези уплашени сърца и какъв мир ще им донесе знанието, че са ученици на това учение? 

3 Искам Моите ученици да се чувстват господари на себе си във всички случаи, да 

свидетелстват за истинността на Моето учение пред своите братя чрез делата си на любов, с 

издигнати лица и с мир в сърцата си, защото всичко това ще бъде доказателство за твърдото 

убеждение в истината, на което са се отдали, и свидетелство за вяра и достойнство сред техните 

братя. 

4 На слабите и уплашените ще говоря с думи, които ще повдигнат потиснатите им души и ще 

разпалят вярата им. Ще ги убедя, че никой на света не може да им представи по-съвършено и 

духовно учение от това, което ви разкрих в момента. 

5 Когато тази увереност проникне в сърцата им, те вече няма да се крият от погледите на 

братята си, няма да се срамуват и няма да продължават да мълчат. Те ще издигнат лицата си, ще 

влагат в действията си светлината, която Моето учение излъчва, и няма да се страхуват от ничий 

съд, защото са в мир със съвестта си. 

6 Дадох ви едно учение и ви го обясних с думи, които са лесно разбираеми, за да можете 

скоро да го практикувате. Научих ви на принципи, които, тъй като са неизличимо запечатани в 

сърцата ви, можете да помните във всеки момент от живота си, за да можете да свидетелствате за 

Моята истина без притеснение и без страх, когато хората искат от вас доказателства. 

7 Не съм ви предложил тронове, корони или съкровища на света, а познание за способностите 

на духа. Но истина ви казвам, че една от тези дарби на духа струва повече от всички земни царства. 

8 Но Аз ви казвам: макар да знаете, че това, което ви дадох, е безкрайно ценно, не ставайте 

суетни заради него. Знайте, че Аз, вашият Цар, Владетелят на всички сътворени неща, дойдох при 

вас смирено и без да се хваля. 

9 Който иска да познае Моето царство, да живее в него и да притежава неговите богатства, 

трябва да ги спечели чрез любов и смирение. 

10 Духът Ми кани всички в Моето царство, не само жителите на тази земя, но и хората от 

всички народи. Моето семе е разпръснато по целия свят; това са онези, които са белязани с кръвта 

на Агнето, които са дошли и ще продължат да идват сред човечеството, за да споделят Благата 

вест, да разтърсят хората от летаргията им и да проправят пътя. Те ще събудят огромни множества 

и ще им покажат пътя към одухотворяването. Те ще изпреварят народите като онази звезда, която 

водила влъхвите през Втората епоха и им показала мястото на раждането на Спасителя. 

11 Предначертано е да се проявя чрез всеки от Моите белязани, а проявите Ми ще бъдат 

изпълнени със светлина, сила и утеха. Те ще бъдат Моите пътеводители, Моите пророци, Моите 

вдъхновители, ще бъдат апостоли на одухотворяването, лекари, водачи и съветници. Всичко това, 

за което ви говоря, е вече написано и предвидено. 

12 Тук имахте пратеника на Третата епоха, чрез чиято уста говореше Илия, който подготви 

Новата епоха; имахте гласоподавателите, чрез чието посредничество прозвуча Моето Слово. 

В други области ще получите Моето послание в различни форми, което ще послужи за духовна 

подготовка, както това провъзгласяване направи за вас. 

13 Посланието ще бъде кратко, но когато бъде дадено, тези, които са го получили, ще трябва да 

започнат да го следват с дела на любов. 

14 Човечеството ще се обедини духовно чрез тези послания, защото същността на всички тях 

ще бъде една: Моята истина. 
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15 Нека никой не изопачава и не променя смисъла на Моите откровения, така че когато дойде 

часът на срещата ви, да не се обиждате от различните тълкувания. 

16 Вие, които получавате ясно и обширно откровение, каквото е Моят лъч светлина, превърнал 

се в Слово, в тази Епоха сте най-отговорни за това дело и за човечеството. Блажени са учениците, 

които са верни на Моите наставления, блажени са онези, които усърдно търсят словото Ми, защото 

в тях ще има мъдрост. 

17 Някои посещават събранията Ми по навик и докато Словото Ми говори на сърцата им, 

умовете им се лутат на различни места, заети с тежки грижи или с безполезни планове. Казвам ви: 

не спете по време на Моите поучения, защото не знаете кога ще ви призова да изпълните трудна 

мисия. 

18 ме питате защо се проявявам чрез посредничеството на невеж човек, а Аз ви казвам, че 

невежеството му е в нетренирания му ум, но не и в духа му, който вече е развит. - едни казват: 

"Господи, с каква точност се сбъдват Твоите предсказания?" Други Ми казват с мъка в сърцето, че 

се страхуват да не бъдат като предателя сред Моите апостоли, принудени от тежкия товар на 

грижите и задълженията, които имат на земята. Но Аз ви казвам: Погледнете Ме, Аз трябва да бъда 

внимателен към нуждите на всички светове и същества, които съставляват Вселената, и все пак 

слизам при вас, за да ви донеса светлина, надежда или капка лечебен балсам. 

19 Някога ви обещах да се върна при човечеството и ето ме тук, за да изпълня това обещание, 

въпреки че са минали много векове. Вашият дух жадуваше за Моето присъствие в желанието си за 

мир, в глада си за истина, в копнежа си за познание и Моят Дух слезе, за да ви даде възможност да 

чуете наставления според времето, в което живеете. Как може хората да искат да продължат да 

живеят така, както са живели досега? Вече не е в крак с времето да продължаваме да оставаме в 

духовен застой или в духовна инерция в практикуването на ритуали и традиции. 

20 Хората вече трябва да познават по-добре своя Отец, да усещат в сърцата си болката на 

ближния и да гледат с очите на духа към съществата, които са без светлина, които бродят из 

пространството и изпълват с болка и мрак въплътените си братя, за да ги водят с молитвите си по 

пътя на духовното издигане. 

21 От дясната и от лявата ти страна има нуждаещи се, дори мъртви за живота на благодатта, а 

ти ги оставяш да минат, защото не знаеш какво да правиш с тях. Но ако не знаете какво да 

направите за един от братята си, какво ще направите, когато видите, че избухват световни войни и 

болката се умножава и прелива? Чувствате се твърде незначителни и безсилни, за да помогнете по 

някакъв начин на страдащите. 

22 Беше необходимо да дойда в това време на болка, за да ви припомня забравените учения и 

да ви разкрия нови учения. Няма да е необходимо да правите чудеса, както си ги представяте. 

Наистина ви казвам, че често извършвате истински чудеса, за които знам само аз, защото дори вие 

не знаете за тях. 

23 Искам само вярата ви да е голяма, да практикувате духовна молитва и да останете 

постоянни в доброто, тогава очите ви ще станат свидетели на велики чудеса. 

24 Обещах на човечеството, че ще се върна в друго време, и ето че изпълнявам обещанието си. 

Трябваше да дойда отново, за да довърша учението, което ви разкрих през две епохи и чиято 

последна част беше запазена за това Трето време. 

25 Не твоето сърце Ме очакваше, тъй като то не знаеше за обещанието за Моето завръщане, 

защото Моето слово и Моите пророчества за Втората епоха са малко известни. Именно вашият дух 

Ме прие, защото пазеше обещанието Ми в себе си и беше способен да усети присъствието на 

Създателя чрез призива на съвестта и да оцени същността на божественото Слово, когато то 

докосна нежните струни на сърцата ви. 

26 Това беше време на благодат, в което по Моята воля трябваше да почувствате присъствието 

на духовното много близо, тъй като Аз хуманизирах Моето Слово, позволих използването на 

духовния свят за земни дела до определен предел и ви позволих да видите нещо от отвъдното, а 

също и от бъдещето чрез дара на духовното зрение. 

27 Всички тези духовни прояви са заслепили ума ти за кратко време, защото те намирам 

объркан. Чуваш словото Ми и въпреки че то е ясно, не успяваш да разбереш смисъла му. Знаете, че 
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това учение е слязло от Мен, свободно от всякакво човешко влияние, но въпреки това го смесвате с 

култове и обреди, присъщи на идолопоклонници и фанатици. Знаете достатъчно добре, че това 

учение е духовно, и бихте искали то да бъде нещо осезаемо или видимо за материалните очи. 

28 Вие сте заслепени от потока светлина, който е залял духа ви. Вие все още не сте в състояние 

да откриете същността на това откровение. Но наистина, казвам ви, това объркване ще бъде само 

временно и когато навлезете в същността на Моето Слово, ще придобиете познание за истината и 

одухотворяване както в тълкуването на Учението, така и в неговото практикуване. 

29 Не всичко във вас е било несъвършено и нечисто, имало е нещо, което ви е позволило да 

възприемете емоционално посланието на Третата епоха, и това нещо е била вашата чувствителност 

към духовното, поради което ви нарекох пионери на спиритуализма сред народите на Земята. 

30 Това послание, което получавате от вашия Учител чрез гласоподавателя, е подготвително 

указание, защото Моето провъзгласяване в тази форма скоро ще приключи и тогава ще започнете 

да се обединявате с Мен от дух на дух и ще тръгнете към народите и нациите, за да предадете 

посланието за одухотворяване, което обявява на човечеството, че е настъпила Третата епоха, че е 

започнала духовната епоха. 

31 Докато не проумеете и не разберете доктрината на спиритизма, Аз няма да ви позволя да 

започнете да проповядвате, защото Моето слово е божествена пшеница, която никога не трябва да 

се смесва с друго семе или с плява. 

32 Преди да се появи светлина в ума ви, сред вас ще има борби. Но е необходимо тази борба да 

се разгори, за да ви накара да се замислите и да се потопите в Моето дело, докато го разпознаете 

точно и ясно, докато откриете неговата истина и същност. Тогава, когато тази борба приключи, 

когато настроенията се успокоят и вихърът утихне, хората ще преминат от тъмнина в светлина и 

ще станат вестители на учението за мира, на учението за божествения морал и на една дълбока и 

истинска мъдрост, която ще разкрие на хората най-неочакваните тайни, които ще им помогнат да 

бъдат духовно велики, мъдри, силни и възвишени. 

33 Стремете се към безсмъртието на душата, като практикувате Моето учение за любовта. 

Полетата са в подходящо състояние, за да посея на тях Моето семе. Разпознайте объркването 

навсякъде, хората са като ветрове, които не знаят нито откъде идват, нито накъде отиват. Беше 

необходимо Моята Светлина да се появи по пътя на човечеството. Светлината вече е изгряла, Аз я 

изпратих, хората само трябва да отворят очите си за нея. В момента ви подготвям, за да можете да 

научите братята си да вдигат очи към безкрая, където да съзерцават Божествената светлина. 

34 Но наистина ви казвам, колко твърдо и студено удрям сърцата ви, въпреки че час след час те 

чуват това небесно наставление; портите на вашата милост все още не са отворени. Научих ви да 

посещавате болния в леглото му, да посещавате затвори и болници, за да носите лъч светлина в 

тези места на изкупление. Научих ви да давате мъдър съвет или дума на истинска утеха. Знаете ли 

с каква цел ви изпращам да посетите тези места? За да могат онези, които са способни да 

почувстват болката на своите ближни, да практикуват милосърдие, а студеното сърце, изправено 

пред тези образи на болка, да се развълнува и в сърцето му да покълне семето на състраданието и 

милосърдието. 

35 Погрижи се съществуването ти на земята да бъде плодотворно, така че един ден, когато 

влезеш в Моето присъствие, да не ти се налага да изповядваш с разкаяние, че не си знаел как да 

използваш времето и че животът ти е бил духовно безплоден. 

36 Това е моментът, в който съвестта ви говори и ви казва дали сте работили чисто или не, 

дали сте живели в хармония с другите, дали сте приемали нуждаещите се, болните и бедните с 

любов и милосърдие. 

37 Молете се, възлюбени ученици, да ви съпътстват винаги добри вдъхновения и да не 

изпадате в изкушение утре. Искам да ви видя обединени в Моето дело, да се обичате един друг и да 

живеете, за да служите на братята си. 

38 Всяко място за събиране, където Ми предлагате любовта си, е като клонче, а всички заедно 

образуват могъщо дърво. Някои клони са големи и силни, други са все още малки и слаби, но 

всички са значими, защото от тяхното обединение идва свежестта, сянката и убежището за 

пътниците. Нека всеки да се грижи за своя клон, защото наближават вихри, които ще разклатят 
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листата на дървото със сила и ярост. Това изпитание е необходимо, за да паднат мършавите листа и 

гнилите плодове, така че множествата, които търсят убежище при вас, да намерят благотворна 

сянка за уморените си крайници и зрели плодове, които да заситят глада им. 

39 Сухите листа и лошите плодове са всички онези ритуални действия и обичаи, които сте 

въвели в Моето дело, въпреки че не принадлежат към него, и които, тъй като сте ги практикували 

упорито ден след ден и година след година, накрая сте гледали на тях като на самия Закон. 

40 Искам да отворите очите си за истината, за да осъзнаете чистотата на Моето учение и 

постепенно да се отървете от всички излишни неща, които сте добавили към религиозните си 

обичаи. 

41 Бурята наближава, но тя не идва, за да ви унищожи, а за да ви остави много голяма полза, 

ако останете благоразумни и знаете как да използвате нейните учения. Но ако се придържате към 

обичаите си заради фанатизма си и не използвате теста, ще изпаднете в дълбок застой, който не се 

знае колко дълго ще продължи. След това ще дойде нова, още по-силна вихрушка, която ще ви 

изтръгне от съня, грешките и непослушанието ви. 

42 Помислете внимателно за целта на новото Ми проявление и ще стигнете до извода, че 

дойдох да ви освободя от господарите на света, от веригите на невежеството и фанатизма, с което 

освободих духа ви, за да му помогна да се издигне до Мен и да служи на ближния си, като използва 

духовните си способности. Но след като ти дадох тази свобода, искаш ли отново да попаднеш в 

тъмнина и в още по-тежко иго? Помислете за това със зрелостта на един развит и наставен дух, за 

да можете да прецените последствията, които едно ново непослушание може да ви донесе. 

43 Още сега се убедете, че не съм ви призовал да се покланяте на нови символи, а да научите 

учението за любовта. Разберете, че Моята воля дори не е да оставате винаги заедно в топлината на 

тези места за срещи, а че веднага щом укрепнете, трябва да се заемете да превърнете наученото в 

действие. Без значение е, че се отдалечавате от онези, които са слушали заедно с вас Учителя, 

защото в крайна сметка вие сте завинаги обединени в духовното. 

44 Помни, че ти казах, че учени, богослови и философи ще дойдат при теб, за да те разпитват, 

и че не бива с недостойни действия на поклонение и объркани думи да скриваш блясъка на 

светлината, която съм запалил в духа ти, нито да накърняваш искреността на едно безупречно дело, 

каквото е повереното ти, а да показваш на разпитващите мъдростта, която съм ти дал да 

притежаваш. 

45 Помислете за децата си, за утрешните поколения, които ще гледат на вас като на 

привилегировани същества, защото сте имали несравнимото щастие да слушате гласа на Светия 

Дух чрез Неговите гласоподаватели, и които естествено ще искат да видят във вашите дела 

добродетелта и чистотата, одухотвореността и мъдростта, които сте получили от Мен като 

наследство. Мислили ли сте някога за всичко това? - Въпреки това, ако се подготвите, всички 

можете да Ми служите, всички можете да бъдете добри и да се издигнете до Мен. Ако не беше 

така, нямаше да ви призова в Третата епоха. 

46 Сега вие сте хора, но Аз ще направя от вас ангели, които ще живеят в Моето Царство на 

светлината. Днес вие сте подложени на изпитание, пречиствате се в това горнило на посещенията, 

от което ще излезете чисти и силни. 

47 Както посочвам несъвършенствата ви, за да ги поправите, така също благославям и хваля 

добрите ви качества и дела. Мислиш ли, че не съм те виждал да се молиш за болните? Мислите ли, 

че не съм видял усилията ви да разпространявате знанието за Моето учение и че не съм забелязал 

усилията ви да се обновите, както и отказите и жертвите ви, за да заслужите Моята милост? Аз 

знам всичко това, виждам всичко това и доказателството е, че с всяко добро дело, което вършите, 

ви карам да чувствате Моя мир и дълбоко удовлетворение, защото сте направили добро. 

48 В тези моменти ви чувам да Ми казвате: "Отче, колко много болка оставя войната по пътя 

си сред човечеството. Можем да "помажем" болните, които са в обсега на нашите ръце, но какво 

можем да направим за онези, които страдат в далечни страни?" Учителят казва на всички вас, 

които можете да плачете за братята си: Продължавайте да посещавате и да "помазвате" онези, 

които можете да достигнете, и се молете за онези, които са далеч, защото Аз ще направя това, 

което вие не можете да направите. Скоро ще настъпи времето, когато ще трябва да се 
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разпространите по света и да донесете на народите Моето послание за духовна свобода, мир и 

спасение; скоро ще настъпи времето, когато Моите пратеници ще накарат човечеството да 

почувства мекотата на Моя лечебен балсам в същността на Моето Слово. 

49 Яжте сега, всички вие, от хляба на Моето Слово и почувствайте прошката на вашия Отец, 

всички седнете на масата. Не ви питам кой си е измил ръцете, преди да вземе хляба, и кой не. 

Искам както този, който знае как да подготви сърцето си, за да чуе Словото Ми, така и този, който 

идва без тази подготовка, да се радва на Божествения хляб, защото всички са Мои деца и всички ще 

превърна в апостоли на истината. Дървото, изворът и пътят са за всички. 

50 Ето, тук е Духът на истината през 20-и век, който обяснява онова, което е говорил през 

Втората епоха и което вие не сте могли да разтълкувате. Апостолите Ми по онова време бяха 

объркани, докато Ме слушаха, и обсъждайки помежду си, казваха: "Изглежда, че Учителят 

понякога си противоречи." Но дойде време, когато те бяха изпълнени със Светия Дух и осъзнаха 

величието на Моето Слово, разбраха, че човешкият език е твърде беден, за да изрази Божественото, 

и затова понякога вярваха, че Учителят е сбъркал, когато ги е учил. 

51 Те продължиха Моето дело на спасение и чрез дела на любов и смирение написаха имената 

си до тези на своя Учител и така засвидетелстваха Моята истина. 

52 Вижте колко време е минало оттогава досега над това човечество, което се нарича вярващо 

в Христос и признава Моите апостоли за наследници на Учителя, но все повече и повече премахва 

тази жизнена същност и семе от сърцето си, оставяйки само Моето име, което не умее нито да 

произнася с почит, нито да почита чрез делата си. 

53 Потърсете името Ми на земята и ще го откриете в устните на повечето хора; потърсете 

присъствието Ми и ще го откриете само в образи, направени от човешки ръце. Потърсете Моята 

следа и няма да я намерите в човешките сърца, защото там тя е угаснала. 

54 Този народ Ме е слушал в настоящето и е чул онова откровение, което ви казва: "Вие и 

онези (от древността) сте едни и същи." Този, който разбира смисъла на това изречение, си казва: 

"Как е възможно да продължавам да съм неблагодарен и да се затварям завинаги в егоизма си?" Но 

след този размисъл той се събужда и се заема да изпълни мисията си. 

55 Казвам ви, че е необходимо хората да знаят, че душите им са идвали на земята много пъти и 

все още не са разбрали да се изкачват по пътя на Моя закон, за да достигнат върха на планината. 

56 В средата на настоящия век ще завърша това Слово, което ще бъде плодоносно семе във вас 

днес и във всички Мои деца утре. 

57 Изучавайте Моето Слово и търсете в сърцевината му божествената същност на живота, 

тогава ще изпитате върховното блаженство да бъдете сеячи на Господните поля. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 78  
1 Яснотата и простотата на Моите указания ви дадоха кураж да направите първите стъпки в 

Третата епоха и вече започвате да заеквате Моите божествени думи. Започвате да осъзнавате, че е 

освежаващо за сърцето да премахнете болката на ближния и да му покажете любов и милост. 

2 Не Ме наричайте несправедлив, ако болката и изпитанията ви сполетят за кратко време. 

Трябва да знаете, че те укрепват душата и че освен това този народ винаги е бил инструмент на 

Моята воля, за да даде пример на човечеството чрез него. Бъдете силни, за да можете при 

посещенията си да давате доказателства за любов и послушание към Моята воля. 

3 Вникни и разбери всички учения, които ти давам сега, и не ги използвай зле, защото тогава 

ще се върнеш със скъсани дрехи и сърце, пълно с горчивина, като блудния син от притчата. 

Направете сърцето си житница и пазете в нея божественото семе. Когато дойде времето, ще 

призова хората и ще ги поканя да дойдат в тази страна, която ще отвори вратите си за чужденците, 

за бездомните, които търсят мир, светлина и здраве. И тогава вратите на сърцата ви ще бъдат 

отворени като тези на Втория Йерусалим, Духовния град, чиято ослепителна белота е по-ярка от 

снежинките и чиито порти са отворени от вечността в очакване на децата на Господа. 

4 Велика е духовната мисия на жителите на тази земя. Затова подгответе сърцата си да дадат 

подслон на всеки човек, който се приближи до вас, без оглед на раса, цвят или външен вид. 

5 Духът ви все още не е в състояние да разбере пълната величина на откровението, което е 

получил в този момент, но сърцето ви усеща, че нещо велико е дошло при вас. Старият ви свят 

изчезна, откакто чухте Словото Ми, защото то разкри егоизма ви. Този свят беше малък, защото се 

ограничаваше до личните ви наклонности, до това, което притежавате на земята, и до 

несъвършената представа, която имате за това какво представлява Божият закон. Сега хоризонтът 

ви се е разширил до безкрайност и в него усещате един непознат свят, който в крайна сметка ще 

завладеете чрез духовното си развитие нагоре. Днес вие виждате във всяко човешко същество брат 

и във всяко човешко същество дете на Моята Божественост. Днес вие възприемате човешкия живот 

като стъпало по безкрайната стълба на вашето изкачване към Създателя. Днес знаете, че 

страдащите в тази долина на сълзите не са забравени от Бога, че всички получават светлината на 

Неговата любов. 

6 Ученици, пребъдвайте в мира, който ви давам, не позволявайте на света с неговите 

изкушения да ви го отнеме, защото трябва да се молите за ближния си. Но как можете да мислите 

за тях, ако в сърцата ви няма мир? Преодолейте трудностите в живота си, не ги смятайте за 

непреодолими; силата, която е в човека, е голяма; това, което ви липсва, е вяра. Постоянствайте във 

вярата, в добрите дела и чрез тях ще премествате планини. 

7 Не мислете, че животът ви е безплоден, когато мислите, че не сте извършили велики дела. 

Ако е чиста, вие сте извършили нещо добро, защото Аз ви казах, че "последните" ще Ме познаят 

чрез "първите". Приемете тази задача с удоволствие. 

8 Приемам оплакването на някои сърца, в което те Ми съобщават, че сред техните роднини 

има неверници, които са се заблудили. Те ми казват, че много са им говорили, но нищо не са 

постигнали. Казвам ви, че трябва да се научите да говорите с дела, дори с мълчание, че трябва да 

сте чувствителни, за да не сте тромави. Ако се подготвите, ако упорствате, погледът ви ще стане 

проницателен и няма да пропуснете подходящия момент, когато ще трябва да придадете на това 

сърце окончателна форма с вашето "длето". Победата ви ще ви покаже, че тези, които сте смятали 

за силни в своята упоритост, всъщност са били слаби. Прилагайте на практика Моите божествени 

съвети и скоро ще засвидетелствате Моята истина. Аз ще ти дам тази благодат, защото имам 

повече да ти дам, отколкото ти имаш да искаш от Мен. 

9 Сред твоите роднини има такива, които често са разкъсвали Делото Ми с езиците си и са 

карали сърцето ти да кърви. Няма да ви отмъстя, защото Моята справедливост е съвършена; но 

скоро ще ги наскърбя, защото е дошло времето, когато "всяко око ще Ме види". 

10 Попитайте се: Щеше ли да си тук и щеше ли да Ме слушаш, ако болката не те беше 

сполетяла? Имаше някои, които Ме хулеха, ругаеха и отхвърляха, но болката беше по-силна от тях 
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и ги огъна. След това дойдоха тук, на Моята проява, и плакаха в покаяние. Днес те благославят 

тази болка, която ги накара да дойдат при Мен. 

11 Вие трябва да се молите за онези, които Ме отричат днес. Накарай ги да разберат, че Аз 

идвам с желание за твоята душа, защото ги виждам гладни и жадни за Моята божествена жизнена 

сила. Не се обръщам към вашата материя, защото тя има всичко, от което се нуждае на земята. 

12 Трябва да ви кажа: Не мислете, че душата се нуждае непременно от човешко тяло и живот в 

света, за да може да се развива. Но уроците, които то получава в този свят, са от голяма полза за 

неговото усъвършенстване. 

13 Материята помага на душата в нейното развитие, в нейните преживявания, в нейното 

изкупление и в нейните борби; това е нейната задача и вие можете да откриете потвърждение на 

това в тази проява на Моята Божественост чрез човешкото същество, в която Аз използвам неговия 

мозък и го използвам като приемно устройство за предаване на Моето послание. Разберете, че не 

само душата е предназначена за духовното, но и че дори най-малкото нещо в материалното е 

създадено за духовни цели. 

14 Импулс за размисъл и призив, който отправям към душата ви, за да може тя да преодолее 

влиянието на материалното, което доминира над нея, и да даде своята светлина на сърцето и ума, 

като използва дара на интуицията. 

15 Тази Моя светлина означава за твоята душа пътя към нейното освобождение, това Мое 

учение й предлага средствата да се издигне над човешкия живот и да бъде ръководител на всички 

свои дела, господар на чувствата си, а не роб на низки страсти, нито жертва на слабости и нужди. 

16 Когато душата се остави да бъде доминирана от влиянието на всичко, което я заобикаля на 

Земята, накрая тя се слива с тялото си до такава степен, че забравя истинската си природа, 

отдалечава се от Духовния живот, че му става чужда, и така се получава, че когато тялото й умре, 

тя задължително е объркана и разстроена. 

17 Колко лесно умира тялото, но колко трудно е за душата, която не е знаела как да се 

подготви, да се освободи от дълбокото си объркване. 

18 Докато едни в своето объркване остават обвързани с мъртвите си тела, други, запазили в 

душите си впечатленията от телесните си обвивки, продължават да вярват, че са човешки същества, 

и не могат да се издигнат до дома, който им съответства, оставайки обвързани с това, което са 

обичали в света. 

19 Няма по-горчива чаша на земята и по-силна болка от тази на обърканите души. Пречките, 

неспособността да разберат какво се случва около тях, разкаянието, тъгата по това, което са 

оставили, самотата, мълчанието и невъзможността да се издигнат представляват огъня, в който 

трябва да се пречистят, докато достигнат светлината. 

20 Смятате ли, че преувеличавам, когато ви казвам, че милиони души си отиват от този свят в 

състояние на объркване? То е резултат от невежеството на хората, което се дължи на липсата на 

духовно съзерцание и молитва. 

21 Моето Учение от Втората епоха разкри на хората Духовния живот, но вместо да вникнат в 

Моето Учение и да изпълняват Моите Заповеди, те създадоха религиозни общности около Моето 

Учение, които се ограничиха до спазването на външни ритуали и церемонии, които не дадоха на 

душите им повече светлина, а ги отклониха от пътя за изпълнение на духовните им задачи. 

22 Някои от вас ме питат дали попадат в тъмнина, когато напуснат този живот. На това аз им 

казвам: Ако не са вникнали в Моето Слово и не го практикуват, нищо няма да им донесе фактът, че 

са били сред тези множества, които слушат Моето светло учение. 

23 Това, което душата пази, тя ще пожъне - такъв е законът и справедливостта. 

24 Аз, вашият Спасител, винаги съм ви показвал истинския път и съм ви разкривал средствата, 

за да избегнете болката, объркването и мрака. 

25 Днес отново идвам при вас в изпълнение на тази задача, за да внеса светлина в несигурните 

ви пътища, да ви разтърся от летаргията и да напомня на душата ви, че я очаква нов дом, в който 

трябва да се прибере, за да живее и да му се радва вечно. 

26 Дойдох при вас, за да ви събудя и да ви попитам: Кой от вас е ученик по своя воля? Никой, 

Аз съм този, който ви призова. За да чуеш наново Словото Ми, трябваше да бъдеш на земята 
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няколко пъти. Между едното и другото въплъщение ви дадох пауза за размисъл и подготовка за 

нов земен живот. 

27 Докато душата е в материята, тя споделя умората от нея и се нуждае от време за почивка 

след битка, както и от размисъл, за да формира плана, който трябва да следва, преди да започне 

нова битка. Без тези почивки по пътя си бихте постигнали много малък напредък по пътя си. Но е 

необходимо едно справедливо и чисто учение да ви даде тези уроци с пълна яснота, така че 

сърцето ви, убедено в тази истина, да придобие познание за причината на много от явленията и 

събитията, които без Моето откровение никога не бихте могли да разберете. В Моята милосърдна 

любов е времето, животът, съдбата на всички, нищо не убягва от Моята власт. 

28 Първоначално Ме познахте като Отец, който е безмилостен в Своята справедливост към 

вашите прегрешения. Този Баща се е превърнал в най-милия и любящ Учител. И все пак вие не сте 

разбрали как да тълкувате правилно учението Му, а вярвате, че Той наказва с вечен огън онези, 

които не Го обичат. Сега ви показвам, че Отец не отхвърля Своите деца само защото не Го обичат; 

показвам ви, че Божествената любов няма граници и че тази любов и тази справедливост се 

изразяват чрез закона за превъплъщението, който ви обясних. Сега ще разберете, че поради този 

Божествен закон няма прегрешение, колкото и тежко да е то, което да заслужава вечното наказание 

на една душа. За да дойдеш при Мен обаче, първо трябва да компенсираш това прегрешение. 

29 Какво бих постигнал с вас, ако наистина ви дам вечен огън за наказание? Как бихте хулили 

вечно Бога, когото смятате за несправедлив, жесток и отмъстителен! 

30 Моят дълг като Баща е да ви давам възможности за усъвършенстване на всяка крачка и да 

ви показвам правилния път чрез съвършени учения. Научих ви да прощавате на враговете си и да 

ги обичате, и ви казах: Правете на ближните си това, което Аз направих на вас, според собствения 

си опит. Бих ли ви дал пример за това, ако сте изпитали, че наказвам с вечно проклятие онези, 

които не Ме обичат? Мислите ли, че нямам сила да накарам онези, които Ме мразеха, да Ме 

обичат? Именно на тях не давам вечно наказание, а достатъчно време, за да се появи от тях 

светлина, обновление и накрая любов. Както чакаме земята да е плодородна, за да покълне семето в 

нея, така и Аз ви чакам да изпълните Моята заповед, която ви казва: 

"Обичайте се един друг." 

31 Кой може да познае духа ви в този свят? Не и духовенството на религиозните общности, 

защото след като не познават себе си, още по-малко могат да познават другите. Родителите ви, с 

цялата си съпричастност, едва ли ще успеят да прекрачат прага на сърцата. Малко, много малко 

знае човечеството за духа, защото е обградило тази светлина с тайнственост; но там няма 

тайнственост, а само невежество. Кой тогава в бъдеще би могъл да поведе духа на хората по пътя 

на светлината? Кой би могъл да я освободи от големите ѝ грешки? Само Моето учение, това 

учение, което ще напиша в твоя дух. От него ще изгрее светлината, която ви показва пътя, и гласът, 

който ви води. Но знайте, че всеки, който не обръща внимание на този глас, който се чува в 

сърцето му, изпълнено с любов, отрича произхода на своето сътворено същество. Защото в 

момента, в който го родих от Моя Дух, Аз запалих в него тази божествена искра, която е съвестта, 

така че тя да му повтаря през цялото му съществуване, че е Мое дете. 

32 Истина ви казвам: грехът и объркването в душата са само временни в сравнение с 

вечността, затова пречистването и съдът не могат да бъдат вечни. 

33 Сега вие осъзнавате какво сте направили по отношение на душата си и съкровището от 

учения, които не сте използвали. Гласът на съвестта ви става все по-ясен и чуваем, той ви говори за 

миналото, за настоящето и ви подготвя за бъдещето. Научете се да разпознавате този глас, защото в 

него Аз ви говоря, и ако го чуете, вярвайте в него. Горко на вас, ако се усъмните! Този глас винаги 

ще ви води към добро; но ако чуете глас, който ви изкушава към зло, това не е гласът на съвестта 

ви - това е гласът на страстите ви, който ви е предаден от влиянието на света на сетивата. 

34 Утре те ще се борят с вас, защото вярвате в това учение. Защото както вие бързате и се 

стремите да разберете това Слово, така и хората ще се подготвят да се борят с вас. Те ще извършат 

чудеса от човешко знание и умения, за да ви докажат, че притежават истината. Вие пък ще вършите 

духовни чудеса чрез делата си на любов към братята си, без да се хвалите. 
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35 Илия, пионерът, възвестява на човечеството духовното присъствие на Господа, идването на 

Духа на истината, който разяснява и разкрива тайната на превъплъщението. 

36 Давам ви това знание, защото светът ще ви заобиколи и няма да ви позволи да избягате от 

изток или запад, от север или юг. Тогава ще използвате властта, която ви дадох, за да се освободите 

от потисниците си. 

37 Не се страхувайте, защото вие не сте единствените в света, които търсят освобождение на 

душата си. По това време хората се надигат в желанието си за светлина, за истина и за възходящо 

развитие на духа. 

38 Спомнете си за Илия, който в Първата епоха свидетелства за истинския Бог. Чуйте: 

39 Израилтяните изпадат в идолопоклонство и се покланят на езически бог. За да ги убеди в 

грешката и безбожието им, Илия говори на жреците на идола в присъствието на събралия се народ 

на една планина: "Поставете олтар за всеизгаряне от сухо дърво и сложете на него жертвеното 

животно. И ще приготвя друг олтар за всеизгаряне по същия начин. Тогава призовавайте имената 

на вашите богове, а аз ще призовавам името на моя Господ и богът, който изпраща огън, за да 

погълне жертвата, ще бъде признат за истинския бог." 

40 Идолът остава глух за молбите на своите жреци. Илия им каза: "Извикайте по-силно, за да 

ви чуе вашият Бог, за да се събуди, защото може би е заспал." Когато идолопоклонниците 

сметнали, че усилията им са напразни, пророкът се отдал на молитва и помолил своя Господ да се 

покаже като жив и истински Бог. Едва Илия завършва молитвата си, когато от небето слиза лъч и 

поглъща всеизгарянето. 

41 Народът осъзнава измамата на Вааловите жреци и същевременно разбира, че Йехова, Богът 

на Илия, е единственият истински Бог. 

42 Този Илия, който беше обещан в онези времена за това време, отново е сред вас. 

Божественият Учител ви е обещал Второто време и е дошъл навреме. 

43 Нека Илия бъде във всеки от вас, особено когато сте подложени на изпитание. Но тогава си 

спомнете, че Илия е пълен с любов, вяра и смирение, за да му подражавате и тогава пророчеството 

ще се сбъдне във вас. 

44 В днешно време съществуват много видове идолопоклонство. Науката, войната, златото, 

властта, религиозният фанатизъм, удоволствията са други многобройни идоли, на които хората с 

готовност се подчиняват. 

45 Подхранвайте се с Моето Слово, за да бъдете силни. Имайте предвид, че ще ви се наложи да 

чуете много думи, които противоречат на това, на което ви научих, но нито една от тях не трябва 

да ви обърква или да ви кара да се съмнявате. 

46 Книгата е отворена, четете в нея, защото както вашият Баща е книга на мъдростта, така и 

вие можете да бъдете книга на наставленията и опита за вашите братя. 

47 Животът, който ви заобикаля, е една от многото страници на Божествената книга. Ето защо 

много пъти съм ви казвал: Научете ежедневния урок, който животът ви дава. През това време вие 

трябва да станете добри съветници, които говорят с думи, а също и с дела. Бихте ли могли да 

говорите за обновяване, ако братята ви ви изненадат на сенчести места? Бихте ли могли да ги 

научите да живеят в мир, ако открият, че в дома ви няма хармония? 

48 Виждам, че много от сърцата на този народ все още спят и не искат да разберат, че вече е 

близо денят, в който ще спра да ви давам учението Си под тази форма. Но когато видят, че книгата 

е затворена, ще заплачат за неразбирането си, но тогава ще бъде твърде късно. 

49 Щастливи са онези, които се подготвят и са готови да се подчинят на волята на своя Учител, 

защото ще знаят как да се обединят с Мен в мисълта си при настъпването на новия период и ще 

възкликнат: "Господи, Твоята книга все още е отворена." 

50 Сравних словото Си с житното зърно, което посях в сърцето ти с безкрайна любов. Сърцето 

е почвата, в която то започва да покълва, защото сърцето ви е надарено с чувствителност, но 

впечатленията от него се предават на духа, който в истината съхранява Моето Слово. Дори сърцето 

да забрави своя баща и да престане да бие за живот, семето ще остане съхранено в духа и ще дойде 

време да покълне. Това време може да е близко или далечно, в зависимост от пробуждането на 

душата за любовта на Създателя. Но тъй като развитието на душата принадлежи на вечността, Отец 
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няма нетърпение. Вие сте тези, които - като хора или като духовни същества - трябва да ускорите 

стъпките си, за да избегнете скръбните преживявания чрез практикуване на доброто. 

51 Книгата на Божествената мъдрост, запечатана със седем печата, беше отворена от Агнето. 

Именно любовта на Божествения Учител към човечеството е причина тайните на Неговия скрит 

съвет да бъдат разкрити пред тях. Шестият печат разкрива съдържанието си по това време и говори 

за дълбоки истини, позволява ви да видите бъдещето на вашия свят и проправя пътя към духовната 

вечност. 

52 Научих ви, че мъдрост се придобива чрез молитва, но не искам да удължавате молитвите си. 

Изисквах от вас петминутна молитва и с това искам да кажа, че трябва да се молите кратко, за да 

можете в тези моменти наистина да се посветите на вашия Отец, а останалото време да посветите 

на духовните и материалните си задължения към братята. 

53 Посейте житейския си път с любов, милосърдие и добри дела и тогава, когато напуснете 

материята и освободите душата си от нея, вместо да се спуска към низините на изкуплението, тя ще 

се издигне в онези светове, където ще пожъне всички плодове на своята сеитба сред духовете на 

светлината. Ако не се държите по този начин, ще пожънете болка по пътя си и за това не можете да 

Ме обвинявате, тъй като Аз не съм създал болката, макар че съм създал всичко, което ви заобикаля. 

Болката е ваше творение, тя е резултат от вашите несъвършенства. Позволявам ви да изпразните 

чашата на страданието само защото знам, че можете да се усъвършенствате само когато знаете 

резултата от делата си, защото по плодовете се познава дървото. 

54 Ученици, изработете от Моето Слово книга за спомен, с която да освежите душата си и утре 

да донесете това свидетелство и щастие на братята си. Словото Ми трябва да достигне до края на 

света и да докосне всички души, като преобрази живота на хората. Моето Слово ще извърши 

чудото на завръщането на мира на тази земя. 

55 Силите на природата се проявяват като враждебни и агресивни само защото между тях и 

хората няма хармония. Щом хората заживеят в същото послушание към Моите закони, в което 

живеят останалите създания, те ще разпознаят в тази планета образа на Вечния живот, онзи Рай, 

който ще приюти в лоното си онези, които се пречистват и се издигат по пътя на любовта, към 

който Христос постоянно насочва. 

56 В момента народът на Израел се издига за нов живот на земята. Днес то все още живее в 

затвор, но Моята светлина го освобождава. Пътят и божественото обещание са показани пред тях и 

ги приканват да обуят сандалите си, да вземат тоягата, да се молят пред Йехова и да се оттеглят в 

пустинята в желанието си да чуят божествения глас, Божия закон и Неговите чудеса. 

57 Вече започва пробуждането, вече чухте гласа на Илия, новия Избавител. Той ви е довел до 

подножието на новата планина Сион, която се издига пред духа ви в тази Трета епоха, за да можете 

да чуете живия глас на Господа чрез човешкия орган на разбиране. 

58 Когато чухте Божествения глас, вие останахте очаровани от него, но той ви съобщи, че 

проявата му ще бъде кратка, за да можете да продължите започнатото пътуване, което ще отведе 

духа ви до портите на Обетованата земя. 

59 И в други части на света народите се пробуждат, защото Илия чука на вратите им. 

60 Нарекох ви Израел, защото вие ще съберете същността на откровенията на Третата епоха, 

защото вие ще бъдете тези, които ще дадат духовното и правилно тълкуване на Моето Слово, и 

защото при вас ще се повтори историята на този народ - с неговите изпитания, борби и битки за 

достигане на Обетованата земя, и накрая с триумфа, който се състои в завладяването и 

притежаването на един идеал. 

61 Знайте, че сте Израел, помнете, че сте Божий народ, превърнете този идеал в свой, за да сте 

по-смели в дългото поклонничество; но не обявявайте, че сте синове на Израел, защото няма да ви 

разберат, а по-скоро ще се подиграят на думите ви. Кой ще си помисли, че Новият Израел е Израел 

според Духа? 

62 Пазете това знание, разкрито от вашия Отец, в сърцата си. А когато дойдат при вас 

разузнавачи и невежи и ви попитат: "Вие ли сте народът на Израил?", отговорете им, както 

отговорих на фарисеите и невежите, когато Ме попитаха дали съм Син Божи: "Вие го казахте." 
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63 След като ви казах това, знайте, че този народ, който все още едва започва да се събира, ще 

покани други общности да се присъединят към него по пътя му - ще ги покани не толкова с думи, 

колкото с пример - и ще разчисти духовния път от тръни, така че тези, които го следват, да го 

намерят култивиран; защото Аз отправям призив към всички народи и нации по света, тъй като 

Новият народ на Израел ще бъде формиран от хора от всички раси, класи и вероизповедания. 

64 Онези, които вярват, че истинският народ на Израил е бил този от Първата епоха, грешат; 

това е бил само образът на народа, който с течение на времето ще стане истинският Божи народ, в 

който всички хора трябва да се слеят, обичайки своя Отец в своите човешки братя и сестри. Така 

гласи законът в Първата епоха: "Да възлюбиш Бога с цялото си сърце и с цялата си душа. Да 

обичаш ближния си като себе си." Така е казал Христос през Втората епоха, когато е преподал на 

човечеството нова заповед: "Обичайте се един друг". На тези, които изпълняват тези върховни 

заповеди, Илия провъзгласява, че ще видят Отец в цялата Му слава. 

65 На всеки ще бъде поверена задача и на всеки ще бъдат разкрити духовните му дарби, така 

че всички да имат в себе си средствата да сеят добро и да разпространяват светлина. В онези дни 

също така на всяко племе е била възложена задача и са му били разкрити духовните дарове, така че 

всички обединени да предложат на Отца плод на отдаденост, хармония и вяра. 

66 Възлюбени хора, Аз ви осигурявам всичко, от което се нуждаете за странстването. Пътната 

ти чанта ще бъде препълнена с Моите благословии и няма да се страхуваш, че те ще свършат. Ако 

пък се случи да изпиташ вярата си, не забравяй, че Израил научи от Мойсей в първите дни, че 

който се уповава на Господа, никога няма да загине. 

67 Гледай и се моли, Израел! О, хора, на които е отредено да носят знамето на 

одухотворяването в света, научете се да носите в сърцето си скинията, в духа си - ковчега на завета, 

а в съвестта си - закона. 

68 Излезте и провъзгласете на братята си, че часът на свободата е настъпил и че гласът, който 

се чува в тишината на нощта, е гласът на Илия, който бърза от единия край на света до другия и 

събужда заспалите души. Не се страхувайте от присмеха и подигравките на братята си, а ако светът 

ви мрази, знайте, че преди да ви намрази, е намразил Мен. 

Моят мир да бъде с вас! 
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Инструкция 79  
1 Някои са чули Словото Ми рано през това време, други са дошли късно, но наистина ви 

казвам, че не продължителността или краткостта на времето, през което сте Ме слушали, ще ви 

даде духовен напредък и прогрес, а пламенността и любовта, с които приемате Моето учение, и 

милосърдието, което присъства в делата ви. 

2 Елате при Мен, вие, които сте уморени, тъжни и жадни за любов, тези, към които 

човечеството се е отнасяло зле. Елате при Мен, вие, които сте болни. Ще ви накарам да 

почувствате сладката любов на Моето милосърдие. Аз ще премахна скръбта ви и ще ви направя 

деца на мира, светлината и вярата. - Питате Ме защо съм дошъл при вас: Защото виждам, че сте 

забравили пътя, по който да се върнете в утробата, от която сте излезли, и ви го показвам отново. 

3 Пътят е Моят закон и следвайки го, душата ще постигне безсмъртие. Показвам ви портата, 

която е също толкова тясна, колкото и пътят, който ви показах навремето с Моите наставления. 

4 В момента възстановявам храма, за който говорих, когато казах на учениците Си, които с 

възхищение разглеждаха Соломоновия храм: "Истина ви казвам: нито един камък от него няма да 

остане на друг, но Аз ще го възстановя в три дни." Исках да кажа, че всеки външен култ, колкото и 

великолепен да изглежда на хората, ще изчезне от сърцата на хората и Аз ще издигна на негово 

място истинския, духовен храм на Моята Божественост. Сега е третото време, т.е. третият ден, 

когато ще завърша възстановяването на храма Си. 

5 Ученици, Моето Слово се излива в умовете ви, така че когато дойде часът да не го чувате 

повече, в сърцата ви да няма глад или жажда да Ме чуят. 

6 Обичайте се един друг още тук, на земята, и помнете, че всички вие сте обединени от 

неразривни духовни връзки и че неизбежно ще дойде времето, когато всички ще бъдете обединени 

в духовния свят. Не си причинявайте само самообвинения за този живот и не чакайте да се 

засрамите пред тези, които сте обидили. 

7 Онези, които са развили дара на зрението, могат да свидетелстват за Моето присъствие; но 

онези, които не са успели да го развият и нямат вяра, казват: искам да видя, за да повярвам. 

8 Искаш да ти покажа раната Си, да я съзерцаваш и да потопиш пръстите си в нея. Но Аз ви 

казвам: Тома поиска това доказателство и то му беше дадено, но след това той плака за липсата на 

вяра и даде живота си, за да свидетелства за Моето учение. Ако ти дам тази благодат, ще постъпиш 

ли като онзи ученик? 

9 Денят, в който ви давам наставленията Си, е ден на благодат, защото мирът на Моя Дух се 

излива върху цялата вселена. Като неограничен Господар на всички сътворени неща, Аз усещам 

присъствието Си във всичко и изисквам от всяко същество и създание да Ми покаже изпълнението 

на своята задача. И накрая, Аз търся Моя храм в сърцето на човека, за да живея в него. 

10 Хората, които слушат словото Ми, не знаят дали делата им, когато ги представят пред Мен, 

ще се окажат угодни за Мен. О, ако само вместо страх изпитвахте наслада, когато се спуска Моят 

Божествен лъч. Но вашата вяра е малка и вашето предчувствие все още не ви е казало за битката, 

която предстои, затова е необходимо да ви кажа, че под светлината, която Шестият печат 

разпространява, всички вярвания, религии и секти на земята ще се обединят, за да предложат един 

вид поклонение на единствения Бог, когото всички търсят. 

11 Върху тези сухи полета е паднал плодоносният дъжд на болката и скоро те ще бъдат 

отворени да приемат духовното семе. В момента формирам хора, които ще се увеличават с всеки 

изминал ден. Аз ще го създам от хора от всички раси и първата му задача ще бъде да направи 

бразди в земята с делата си на любов, за да посее по-късно семената на Моята истина. 

12 Колко много още трябва да размишляваш върху Моето учение и да подготвиш сърцето си, 

за да дадеш истинско свидетелство и пример на братята си чрез любовта и милосърдието на твоите 

дела! 

13 Използвайте тези учения, защото това е моментът, в който Моята светлина, когато достигне 

до органа на ума на носителя на гласа, се превръща в думи на устните му и ви говори за Духовното 

царство, което всички вие сте поканени да обитавате. 
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14 Говоря на човека, чието същество е произлязло от съзидателния източник на Бога и който, 

след като е приел Божественото дихание в духа си, е способен да разбере своя Отец и да поддържа 

духовно общение с Него. 

15 Аз съм твоят Баща, от Моя Дух дойде идеята да те оживя и това вдъхновение беше 

осъществено. В Моя Дух беше волята да те създам и човекът беше създаден. Исках да имаш 

подобие с Мен, както трябва да бъде между баща и деца, и ти дадох дух, а чрез този дух ще бъдеш 

най-близък до Мен сред всички създания. 

16 Възложих на духа задача в материалния свят, за да може да намери в него широко поле за 

развитие, свят на преживявания и малки и големи изпитания, които да бъдат стъпало, пробен камък 

и долина на изкуплението. 

17 Човешкото тяло е поверено на духа, за да може той да намери в него най-ефективното и 

съвършено средство за развитие - тяло, снабдено с мозък, за да може духът да прояви 

интелигентността си чрез него; тяло, снабдено с чувствителни нерви, за да може да възприема 

всяко телесно усещане. Сърцето също е било вградено в тялото, за да може любовта и всички 

добри чувства, които произлизат от него, да имат човешки посредник. Но аз исках това създание, 

надарено от Отца с толкова много благодат, което трябваше да служи като опора на 

въплъщаващата се в него душа, да бъде слабо, за да може душата да се бори в него и никога да не 

се оставя на наклонностите на плътта. 

18 Плътта в своята слабост е своенравна и чувствена, тя обича смирените и затова трябва да 

бъде управлявана. Кой може да изпълни тази задача по-добре от душата, която е надарена със сила, 

светлина, интелигентност и воля? - За да може напредъкът и развитието на душата да бъдат 

достойни пред Бога и пред самата нея, тя е получила свободна воля да избира пътя на доброто или 

злото, за да се издига или да пада чрез себе си. 

19 Така се заражда битката в човешкото същество - битката на душата с материята. Кой ще 

излезе победител от битката? - Душата нямаше оръжия, защото тепърва започваше своя път на 

развитие; светът и материята, от друга страна, имаха много оръжия, за да я победят, много 

изкушения, за да я повалят, и много примки, за да я погубят. 

20 Отецът - прозорлив и милостив, замислен за победата и спасението на душата - запалил в 

нея светлина, която трябвало да служи като фар по целия път и да я води в мрака - вътрешен съдия 

на всяко извършено дело, съветник, който винаги трябвало да подтиква човека да върши добро и 

така да го предпазва от грешки. Тази светлина, която достига до материалната част на човешкото 

същество чрез душата, е съвестта, е божествената искра, която никога не угасва, съдията, който 

никога не може да бъде подкупен, фарът, който никога не променя позицията си, водачът, който 

никога не пропуска пътя. 

21 Това са трите части, от които се състои човекът, т.е. трите му природи - божествено-

духовната, душевната и материалната, които са в съвършен съюз, за да може душата да победи над 

изпитанията, над страстите и бурите на света и накрая да завладее Духовното царство. 

22 Като имате предвид, че грехът, грешките, страстите и злото във всичките му форми винаги 

са преобладавали сред хората, смятате ли, че може да се каже, че духът е загубил битката или че 

съвестта не е била чута? - За момента можете да приемете това, защото това не са били малки 

изпитания, на които са били подложени хората, и затова мнозина не са ги преминали, и е било 

необходимо при падането си да изпразнят чашата на страданието, за да могат да се събудят и да се 

вслушат в онзи глас, който толкова дълго е бил подслушван. 

23 Сега е времето на съвестта, на съда и на окончателната равносметка, както Второто време 

беше времето на зората на одухотворяването, а Първото време беше времето на естественото 

право. 

24 Аз съм се разкрил на човечеството в три различни форми, но тези три форми представляват 

една единствена същност; затова някои виждат три божества там, където има само едно. 

25 Аз съм Един и ви позволявам да Ми приписвате Троица само когато разберете, че в Първия 

път Аз се проявих в Правдата, че във Втория път ви разкрих Любовта Си и че запазих Мъдростта за 

този последен път. 
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26 Мъдростта е книгата, която се отваря днес пред вас и ви показва съдържанието си от 

безкрайна светлина, от невъобразими откровения и никога непостигнати знания. Само там ще 

научите какво съществува отвъд вас и тогава ще можете да си обясните причината за много от 

Моите учения от настоящето и от миналите времена. 

27 Какво знаете за отвъдното? Какво знае човек за това, което идва след този живот? Какво 

знаете за това защо се раждате и защо умирате? 

28 Всичко, което наричате Божии несправедливости или иронии на съдбата, а би трябвало да 

го наричате справедливост, ще си обясните по ясен начин, когато научите уроците, разкрити ви от 

Книгата на мъдростта през Третата епоха чрез вашата съвест. 

29 Не беше ли пророкувано, че всяко око ще Ме види в това време? С това исках да ви кажа, че 

всички вие ще знаете истината, която съм. 

30 Как можете да предположите - въпреки че сте били в светлината на Светия Дух - че можете 

да останете в тъмнина завинаги? 

31 Вижте хората, които се унищожават и мразят един друг, отнемат си властта един от друг, 

без да се притесняват от престъпления, измами и предателства. Има хора, които умират с милиони 

като жертви на своите ближни, и други, които загиват под въздействието на порока. Има ли 

светлина в тях? Духът, който живее в тях, говори ли? Това, което е там, е мрак и болка, резултат от 

злоупотреба с дара на свободната воля, от невслушване във вътрешния глас и от това, че не са 

насочили вниманието си към светлината на онази Божия искра, която всички вие носите в 

същността си и която е божественият лъч светлина, наричан съвест. 

32 Човекът е потънал в бездната и дотогава съвестта го е придружавала, чакайки подходящия 

момент да бъде чута. Скоро този глас ще бъде чут в света с такава сила, каквато още не можете да 

си представите. Но това ще накара човечеството да се издигне от бездната на гордостта, 

материализма и греха, да се измие в реките от сълзи на своето покаяние и да започне да се развива 

нагоре по пътя на одухотворяването. Аз ще помагам на всички Мои деца, защото Аз съм 

Възкресението и Животът, който възкресява "мъртвите" от гроба. В този живот, който предлагам 

на човечеството днес, хората ще изпълняват Моята воля и ще се откажат от свободната воля от 

любов, убедени, че всеки, който изпълнява волята на Отца, не е нито слуга, нито роб, а истинско 

Божие дете. Тогава ще познаете истинското щастие и съвършения мир, които са плод на любовта и 

мъдростта. 

33 Хора, вие Ме молите за прошка за всички грешки, които сте допуснали, защото Моето 

Слово дълбоко е развълнувало душите ви. Но аз ви питам: Защо не изпитвате същото разкаяние, 

когато съвестта ви не одобрява някое от делата ви? Различават ли се един от друг този вътрешен 

глас и този, който се проявява чрез тези носители на глас? Помислете и разберете, че невинаги Ме 

чувате в този вид, за да ви накарам да се покаете. Необходимо е малко по малко да се 

одухотворявате и от ден на ден да чувате все по-ясно гласа на съвестта си, която съществува във 

вас като книга на мъдростта и любовта. 

34 Разберете, че макар творението да изглежда завършено, всичко се развива, трансформира и 

усъвършенства. Може ли душата ви да избегне този божествен закон? Не, деца Мои. Никой не 

може да каже последната си дума за духовното, за науката или за живота, защото те са Мои дела, 

които нямат край. 

35 Аз ви уча да заемате достойно мястото, което съм отредил на всеки един от вас, и да 

следвате с послушание и същевременно с твърдост пътя, който Моята бащинска любов е 

определила за вас. Моето небесно Слово просветлява както този, който заема позицията на 

господар, така и този, който изпълнява задачата на подчинен; то е като светлината на слънцето, 

която огрява всички. 

36 Хората на земята все още не са извършили най-великите си дела - тези, които дават на 

бащиното Ми сърце божествено удовлетворение. Техните произведения, които са прекрасни от 

човешка гледна точка, все пак се оказват малки, когато авторите им ги преценят с Моите закони на 

любовта. Това е причината, поради която много учени не искат да се занимават с духовното, 

защото знаят, че там присъства Този, който знае всичко - Този, който вижда всичко и съди всичко. 
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Предпочитат да отричат Моето съществуване, смятайки, че по този начин ще заглушат гласа на 

съвестта си. 

37 Не мислете, че съдя децата Си лошо заради желанието им да опознаят тайните на 

природата. Не, Моята мъдрост е божественото наследство, което пазя за Моите деца. Но аз 

преценявам целите или намеренията на учените, когато те не са в съответствие с целите, за които 

са им били разкрити тайните на природата. 

38 Когато ти казвам, че Моята мъдрост ще бъде твоя, вярваш ли, че един земен живот може да 

бъде достатъчен, за да узнаеш всичко, което имам да ти разкрия? Ако ви казвам, че не можете да 

придобиете човешка наука, без да извървите дългия път на развитие, то още по-малко можете да 

придобиете познание за духовното, без да развиете напълно духа си. 

39 Аз не противопоставям спиритуализацията на науката, защото тази грешка е на хората, а не 

моя. Напротив, аз ви уча да хармонизирате духовното с материалното, човешкото с божественото, 

преходното с вечното. Въпреки това ви обяснявам, че за да вървите по пътеките на живота, първо 

трябва да познавате пътя, който ви проправя съвестта, чийто духовен закон произлиза от 

Божествения Дух. 

40 Човешкото същество вярва, че действа според волята си, вярва, че е свободно от всяко по-

висше влияние върху него, и накрая се смята за независимо и определящо собствената си съдба, без 

да подозира, че ще дойде часът, когато всички ще разберат, че Моята воля е била тази, която е 

била изпълнена върху тях. 

41 На земята ще видим много дела на Божествената справедливост; сред тях ще можете да 

видите и тези на учените, които търсят необразовани, прости хора, носещи в сърцата си семето на 

одухотворяването, или които са развили дарбата за диалог между духовете, за да чуят чрез тях 

откровенията, които умът им не е открил. 

42 На вас, хора, които Ме слушате, отново ви казвам да се вслушвате в Моите учения, защото 

наближава времето, когато това проявление ще приключи и тогава този, който е подхранвал, 

изучавал и пазил духовните блага, ще бъде силен, а този, който не ги е разбирал или не ги е 

тълкувал според желанието си, ще бъде слаб. 

43 Виждате ли колко многобройни множества Ме заобикалят в този момент на проявление 

чрез човешкия орган на разбиране? Истина ви казвам: след 1950 г. малцина ще бъдат онези, които 

Ме следват. 

44 Днес не разбирате какво ви казвам, но после ще разберете. 

45 Съзерцавайте с духа си стълбата, която се издига пред вас в безкрайността. Тя е като светъл 

път, който ви кани да дойдете в лоното на Отца, което е лоно на мир и неизразима радост. 

46 Намерих ви изгубени като разсипници без компас, като изгубени скитници в пустинята; но 

ви изпратих светлина, която ви помогна да намерите път, изпълнен с надежда, вяра и утеха, която 

окуражи и изпълни духа ви с жизненост и енергия, за да вървите към обещаната цел. 

47 В края на стълбата, там, на върха, има дом, към който всички сте предопределени, но който 

трябва да постигнете чрез заслуги, чрез вяра, чрез голяма любов и безгранично милосърдие, като 

преодолявате препятствията, побеждавате несгодите и преодолявате враговете, докато накрая 

стигнете до Новата обетована земя, която не е от този свят. 

48 Тази стълба е пряк път, по който няма клопки или лабиринти, с което искам да разберете, че 

няма да срещнете трудности при изпълнението на Моя закон. 

49 Върви твърдо по този път, бори се за изкачването си, Аз ще те направя силен. Разберете: 

Ако не е с Моята сила и Моята светлина - с какви оръжия ще се биете и защитавате? Ако не ти бях 

дал светлинния си меч - с какво щеше да преодолееш изкушенията си? Ако не ви покриех с 

плащеницата Си - как щяхте да се освободите от враговете си? Но наистина ви казвам, че дори 

Моята закрила и светлината на Моя меч трябва да спечелите с вашите заслуги! 

50 Следите ви трябва да останат видими по духовния път, който се открива пред вас. Те трябва 

да бъдат пример за добри дела, отречения, благородни постъпки, висока любов и безгранична 

милост. 

51 Съдбата на всеки човек се определя от неговата духовна и човешка задача. И двете трябва 

да са в хармония помежду си и да са насочени към една и съща цел. Но наистина ви казвам, че ще 
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разгледам не само духовните ви дела, но и материалните, защото и чрез тях духът може да 

придобие заслуги, ако в тях има любов и милосърдие към братята ви. 

52 Няма да сте сами в странстването си; пред вас има много същества - някои съвсем близо, а 

други по-далеч - които също вървят напред стъпка по стъпка и които наблюдават и се молят за 

онези, които се лутат зад тях. Те не желаят да пристигнат сами или да бъдат първи, а да проправят 

пътя на своите братя, така че един ден радостта на първите да стане радост за всички. 

53 Колко славен е този път в Моите очи! Как се освежава духът Ми, когато вижда напредъка 

на децата Ми и усилията им да се издигнат и да достигнат нови степени на съвършенство! 

54 Има същества от всички светове и извънземни сфери, някои от тях са духовни, а други - 

въплътени, и всички те изпълняват различни задачи. Именно в безкрайността (извънземните 

светове) е вашият дом, за да се насладите на утрешния мир на духа. 

55 Докато все още вървите към целта, успокойте ума си, който понякога прилича на буря, и 

слушайте Моето Слово, обръщайте му внимание и го проумявайте, защото то е светлината на фара 

за вашето спасение. Мнозина дойдоха при Мен като корабокрушенци, но Аз им дадох Моя мир, 

който беше като спасителна лодка, и ги изпратих отново в морето да търсят заблудените си братя. 

56 Тези, които са били сигурни, че ще загинат, и изведнъж са почувствали, че една нежна ръка 

ги е спасила от бездната, естествено разбират своите ближни, когато ги видят в същото положение, 

и им подават ръка. 

57 Всеки, който не познава Моята любов, няма да може да я направи осезаема за братята си, но 

всеки, който е способен да я усеща през целия си живот, свидетелства за Мен и намира дълбоко 

щастие в това да прави на братята си това, което Отец е направил на Него. 

58 О, възлюбени хора, Учителят иска да разберете Неговото учение и да действате според 

Неговите указания. Казвал съм ви, че Моето учение е тесен път, защото ако се отклоните от него, 

от една страна, ще се отдалечите от Моите закони на любовта, а от друга, ще бъдете застрашени да 

изпаднете във фанатизъм, което означава слепота и застой. Изкушенията са и от двете страни на 

пътя, но Божествената светлина винаги свети напред на хоризонта, приканвайки духа ви към 

възходящо развитие и съвършенство по правия и тесен път на доброто. 

59 Някой ме пита в сърцето си: "Задължително ли е да обичаме, за да намерим спасение?" Но 

Учителят отговаря: Не, не е "наложително" да обичаме, за да намерим спасение, защото любовта не 

се дава по принуда, а трябва да възникне естествено и спонтанно. Този, който е задал този въпрос, 

го е направил само защото това чувство все още не се е родило в него; но в крайна сметка то ще 

покълне и ще разцъфне в него и тогава той ще разбере, че любовта в душата е нещо, което се ражда 

с нея като плодовете на земята; че е най-естествено да носи в сърцето си семето, което е зародиш 

на живота. Така любовта в душата е семето на вечността. 

60 Вие разбрахте, ученици, но веднага се усъмнихте дали това човечество може да се спаси 

чрез любовта, тъй като именно тя му липсва. В отговор ви казвам, че любовта е като божествено 

семе, което никога не може да умре, което остава скрито в най-съкровеното кътче на човешкото 

сърце и ако все още не е покълнало, то е само защото не е било напоено с водата на истината; 

защото водата, която е получило, е била само привидна любов. Егоизмът, фалшът, лицемерието, 

празните думи на (привидната) "светлина" - това е, което поддържа сърцето на човечеството ден 

след ден. Но възможно ли е сърцето да се храни с нещо, което не съдържа жизнената същност на 

вечността? 

61 Аз, Божественият Сеяч, който обработва нивите с любов, за да им вдъхне живот, дойдох да 

ги напоя със Собствената Си Кръв и сега, в това Трето време, ще ви дам още едно доказателство за 

силата и живота, които притежава семето на любовта. 

62 Когато ви нарекох "работници на Моята нива", не защото вече сте такива, а защото искам да 

работите с Мен в тази Божествена задача - да спасявате братята си от любов. 

63 Вие сте се скитали далеч и сега ви казвам: спрете и си починете! През всички превратности 

на живота ти си останал верен на Моята следа. Оставете зад гърба си цялата горчивина, която сте 

изпитали по време на житейския си път. Когато започнете да поглъщате това семе (от Моето 

Слово) в сърцата си, ще разберете, че Аз ви предавам все повече и повече и не изисквам от вас 

отчет за това. Но знайте, че сте длъжни да отглеждате това семе в живота си, защото ще дойде ден, 
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когато ще се появя като управител на Моите земи и ще поискам сметка от вас за работата ви. 

Работете с любов и усърдие, но също така с простота и естественост. Не искам да ви наричат 

фанатици, не искам Моето дело да се превърне в мания в съзнанието ви. Предавайте Моята истина 

чрез истинско милосърдие и не искайте нищо в замяна, защото Аз ще ви въздам справедливост. 

64 Бъдете радостни от съзнанието, че имате прекрасна задача, поверена ви от вашия Отец, и 

винаги помнете, че когато кръстът ви е тежък, имате на разположение Всемогъщия, който ще ви 

помогне. Изкачете се по стръмния склон, защото ви очаква не непременно Голгота, а Моята 

бащинска любов. 

65 Гледайте това откровение да не бъде фалшифицирано от никого. Пречистете преданията си 

колкото е възможно повече и увеличете разбирането и духовността си. Моето дело е съвършено 

във всяко отношение; но ако някога откриете нещо, което смятате за несъвършено, знайте, че това 

несъвършенство не е божествено, а човешко. - Молете се за всички народи по света, осъзнайте как 

всеки ден те се пречистват от болката и как винаги са опетнени от греха. Молете се тя да стане 

светлина в тях и когато разпознаят времето, когато са чисти, да знаят как да запазят тази чистота. 

Тогава те ще бъдат достойни да Ме имат при себе си и достатъчно чувствителни, за да усещат 

присъствието Ми. 

66 Аз благославям всички народи - и тези, които Ме обичат, и тези, които Ме отхвърлят, и 

тези, които Ме следват, и тези, които са се отдалечили от Мен. Всички са призовани да влязат в 

Моето присъствие и рано или късно ще намерят пътя, който ги води към дома на Отец, който ги 

очаква с любов. 

67 Всички вие ще стигнете до масата, където "първите" са се освежили, и ще усетите, че и вас 

ви очакват достатъчно места и храни. Приложете тази притча както в материалния, така и в 

духовния живот, и ще разберете, че за тези, които изпълняват законите на човешкия и духовния 

живот, няма нужда да изпитват болка. Размишлявайте върху това учение и като се съсредоточите в 

най-вътрешната част на сърцето си, чуйте гласа на съвестта си. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 80  
1 хора, Аз ви обсипах с Моите благодеяния, за да ви въздържа и да ви накарам да чуете Моето 

слово. В това време на възпоменание Аз отпразнувах празник, за да може, след като вече не чувате 

Моето Слово, да сте подготвени и събранията ви да са като братска трапеза, на която бързат онези, 

които не са чули този глас и които идват с желание за вас. Но щом Моето Слово достигне до 

масите в цялата си чистота и духовна същност, те ще възкликнат: "Светият Дух наистина изля 

светлина върху нас!" и ще разберат Моето наставление, в което ви казах: "Не само с хляб живее 

човек, но и с всяко слово, което излиза от 

Бог идва." 

2 Те вече няма да коленичат, за да се молят, защото ще са се научили да изпращат мислите си 

нагоре в желанието си за духовно общуване със своя Учител. Духът ви ще укрепне, а във време на 

борба ще бъде неуморен в разпространението на божественото слово чрез дела, думи и мисли. Той 

ще търси нуждаещите се, за да му донесат духовно послание. Друг път ще изпълнява мисията си в 

уединението на спалнята си, молейки се за своите братя. 

3 Идват времена на болка, когато много хора, които смятат, че са готови да помагат на хората 

духовно, не могат да направят нищо или правят много малко, защото са се заели само да изпълват 

ума си с познанието и науката на света, а са оставили сърцето си празно. 

4 Вие, които Ме слушате, трябва да подготвите пътя за онези, които ще Ме приемат духом. 

Не случайността е довела до Моето присъствие онези, които са получили Моите наставления, 

както няма да е случайността, която ще развие дарбите на Духа у онези, които ще усещат Моето 

присъствие без нуждата от човешки глас. 

5 Чувствителност, предчувствие, откровение, пророчество, вдъхновение, ясновидство, дар на 

спасение, вътрешно слово - всички тези и други дарове ще излязат от Духа и чрез тях хората ще 

потвърдят, че за хората е настъпило ново време. 

6 Днес се съмнявате, че тези духовни дарби съществуват, защото някои ги крият от света, 

страхувайки се от неговото мнение; утре ще бъде най-естественото и красиво нещо да ги 

притежавате. Идвам при вас в това Трето време, защото сте болни телом и духом. Здравите хора 

нямат нужда от лекар, нито от праведници за пречистване. 

7 Моята бащинска любов е забравила всички обиди, които човечеството е хвърлило по Мен, и 

Моята любов тече неизчерпаемо, за да им даде живот. Изминали са векове на много поколения 

грешници, братоубийци, и докато човек все повече губи надежда да намери спасение, Аз идвам и 

продължавам да ви се доверявам, знаейки, че накрая ще Ме обикнете. Любовта ви ще ви спаси в 

този момент. 

8 Днес Отец не пита: Кой е способен и желае да спаси човешкия род с кръвта си? Исус също 

няма да отговори: Господи, Аз съм Агнето, което е готово да проправи пътя за изкуплението на 

човечеството със Своята кръв и любов. 

9 Аз също няма да изпратя Моето "Слово" да стане човек в това време. Тази епоха е 

приключила за вас, оставяйки след себе си учението и възходящото развитие на вашия дух. Сега 

съм поставил началото на нова епоха на духовен напредък, в която вие ще сте тези, които 

заслужават. 

10 Божието "Слово", което е Дух, Светлина и Живот, доброволно слезе от Своето Царство, за 

да говори директно на Своите деца. Христос беше пример за смирение сред хората, що се отнася до 

Неговата телесна и земна природа; що се отнася до Неговия дух, Той беше съвършен. 

11 Когато настъпва последният миг на земята за "Агнето", той се обръща към Отца със същата 

кротост, с която приема мисията си: "Всичко е изпълнено". Тази жертва е най-великият урок по 

любов и милосърдие, който съм дал на човечеството. Това дело беше като семе, което падна във 

всяка душа. 

12 Защо някои очакват Духа на истината като човешко същество, за да направят тази жертва 

наново? В това време дойдох в духа, както предложих, за да излея светлината Си под формата на 

вдъхновение сред хората, така че те, просветени от тази светлина, да намерят спасение чрез 

собствените си заслуги. Струва ли ви се трудно да ви обичам и да ви помагам в живота? 
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13 Не искам от вас да оставите всичко зад гърба си, както исках от онези, които Ме последваха 

през Втората епоха. Някои от тях напускат родителите си, други - партньора си; напускат къщата 

си, брега, рибарската си лодка и мрежите си - всичко това оставят, за да последват Исус. Нито пък 

ви казвам, че е необходимо да пролеете кръвта си в този момент. 

14 Казвал съм ви, че там, където живее всеки от вас, той може да прави много всеки ден. 

Потърсете в най-дълбоката част на вашето същество добрата сърцевина, която съм поставил във 

всяко от децата на Моята Божественост; тази сърцевина не принадлежи на сърцето, а на духа. 

15 Не забравяйте, че произходът ви е в Моята любов. Днес сърцето ви е закоравяло от егоизъм, 

но щом отново стане възприемчиво към всяко духовно вдъхновение, то ще изпитва любов към 

ближните и ще съчувства на чуждата болка, сякаш е ваша собствена. Тогава ще можете да 

изпълните заповедта, която ви казва: "Обичайте се един друг". 

16 Това е Моето оръжие: любовта, която никога не съм крил от вас и която винаги показвам 

ясно в битката срещу мрака на греха. Който иска да бъде Мой войник, нека вземе меча на любовта. 

Така че мога да говоря само на един народ, изкован с болка в продължение на векове и епохи. 

17 Твоят дух е достигнал до съвършенство и се надява и уповава единствено на Моята воля. 

18 В това време Илия дойде като предвестник, за да подготви човешкия дух за единение с Мен. 

Словото на Илия ви събужда, раздвижва ви и ви кара да бъдете нащрек, защото светлината му е 

като лъч на мълния. 

19 Вашият дух е способен да разбере кой е Илия в сегашното време. Отдавна вече сте оставили 

духовното детство зад гърба си. Именно вярата и предчувствието направиха Моето присъствие и 

всяко Мое откровение осезаеми за вас в това време, в което Моето учение ще даде на хората 

истинско величие - не фалшивото, което дава светът, а онова, което произтича от смирението и 

добродетелта. 

20 Трудна задача очаква всеки, който тръгне и Ме последва. Без кръст никой не може да Ме 

има за пример; но наистина, казвам ви, кръстът, който поставям на раменете ви, не е с цел да ви 

спъне, а да ви подкрепи по скръбния път на живота ви. Който захвърли кръста си, ще трябва да 

падне, който го обича, ще стигне до целта, който го носи на земята до момента, в който издъхне за 

последен път, ще изпита в този момент как кръстът му го издига, носи го и го води при Мен. Всеки, 

който е изненадан от смъртта, докато носи кръста си на раменете, не трябва да се страхува от 

падането в неизвестното. Там ще се разкрият много тайни, които човек не е могъл да разгадае. 

Мислите ли, че Отец предпочита да сте невежи на земята? Не, хора, аз съм постоянен източник на 

разкриване на тайни за хората. Но те настояват да бъдат слепи за онова, което се разкрива, и глухи 

за гласа Ми. 

21 Тези, които вярват в Мен, знаят, че Аз съм чист и праведен; но тъй като човек обича злото, 

нечистотата го привлича и грехът го изкушава. Той предпочита безграничността на страстите си 

пред просветлението на душата. Привличането, което грехът има за човека, е подобно на това, 

което изпитваш пред празнотата и дълбочината на бездната. Колко трудно е да се спаси този, който 

е паднал и не знае Аз, и колко лесно е да се спасят другите, тъй като си мислят, че ако изповядат 

прегрешенията си в последния момент от живота си, това е достатъчно, за да получат прошка на 

греховете и да заемат място в царството на Господа! 

22 Знайте, че само водата на покаянието отмива петната, а не страхът от съда; че това, което ви 

приближава до Господ, е възстановяването на покаялата се душа за всички нейни прегрешения. 

23 Всички вярват в Мен, дори и не всички да го изповядват, не всички да Ме обичат. Не вярвам 

в атеиста, не виждам атеисти, нито пък могат да съществуват. Плътта може да се отрече от Мен, но 

не и духът. Може ли някой да се отрече от физическия си баща, дори и да не го е познавал? Духът 

също не може да се отрече от своя духовен Отец, дори и да не Го познава. Може ли да има плод от 

дърво, който да не е бил на дървото преди? 

24 От самото начало на времето ви уча и съдя с любов. Ако неоснователно наричате Моето 

правосъдие наказание или осъждане, Аз ви казвам, че ви наказвам и съдя с любов. - Говоря ви по 

този начин, защото живеете във време, в което вече не страхът от Моето правосъдие ще ви накара 

да се подчинявате на Моите заповеди, а обръщането към Моята любов, към Моя закон, защото в 

него е любовта на вашия Отец. Но ако искате Моите закони да не ви съдят, научете ги чрез Моите 
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наставления и живейте според тях. Как искате да живеете встрани от пътя според собствената си 

воля, без да ви сполети неочаквана болка? Всеки, който наруши законите, ще бъде незабавно 

засегнат от тях. 

Искате ли още по-големи доказателства за любовта? 

25 Тази природа, която съм ви поверил, е истински източник на живот и здраве. Пийте тази 

вода и ще живеете без изпитания; ще имате сила, светлина и радост по пътя на живота си, а духът 

ви ще изпълни по-добре предназначението си. Как можете да твърдите, че сте здрави в тялото и 

душата си, ако не търсите тези ползи там, където ги има? Търсите здравето на тялото си на земята 

при лекаря, чието сърце невинаги е милостиво, и търсите здравето на душата си, като се лишавате 

от нещо материално, за да го предадете пред гласа на съвестта си. 

26 Истина ви казвам: природата притежава пазва, подобна на тази на любяща майка; 

освежавайте се в нея, докато живеете в нея; защото душата също участва в удоволствията на 

тялото, с чието посредничество Господ й дава толкова много и толкова красиви учения за любовта. 

27 Днес човечеството живее далеч от всякакви източници на живот и затова е в беда. В 

резултат на това светът вярва, че трябва да прекратя справедливостта Си сред хората, за да се 

върнат към тях мирът и благоденствието, докато единственото, което трябва да направите, е да се 

върнете към пътя на Закона. Човекът казва, че се стреми към идеал, но аз му казвам: Възможно ли е 

да се постигне този идеал, като се върви по път без светлина? 

28 Хората са създали свят според въображението си, според волята си. Позволих им да го имат, 

за да не ги лиша от свободната им воля, но този свят те сами ще разрушат като доказателство, че са 

го построили върху подвижни пясъци. "Как е възможно - казват могъщите, - толкова голяма сила 

да бъде погубена?" И все пак империите, троновете, скиптрите, науката и богатствата ще загинат. 

Един слаб полъх и само историята ще събере останките от толкова много фалшиво величие! 

29 Фалшив наричам твоя свят, защото докато лицето ти се смее, сърцето ти е, ако не пълно с 

горчивина, то поне с лоша воля. И ако вече си направил това за човешкия живот, какво можеш да 

кажеш за всичко, което си направил и пропуснал по отношение на живота и законите, които се 

отнасят до твоя дух? Позволили сте му да се отдалечи толкова много от източника на вечния 

живот, от истината, справедливостта и любовта, които са във вашия Създател, че въпреки че би 

трябвало да бъде господар в света и над материалното, то се е превърнало в малтретиран и унизен 

роб. Духът е толкова подвластен на слабостите и склонностите на тялото. В крайна сметка то се е 

предало поради любовта, която изпитва към плътта, с която е свързано. Въпреки любовта, която 

душата изпитва към света, въпреки прекомерния материализъм, до който е достигнала, няма човек, 

който да не е изпитвал, дори за миг, желание да излезе извън този живот в духовния свят. Няма 

човек, който да не е преживял момент на вътрешно извисяване тук, който да не е усетил 

съществуването и мира на този живот. Моите духовни откровения в този свят са покана за Моето 

царство. 

30 Ще дойде ден, в който цялото човечество ще познае Моите учения. Мнозина ще ги отрекат 

и дори ще кажат, че тези учения са били дадени от изкусителя. Но ако някой от Моите деца 

повярва в тях и ги практикува, той ще види как дори онези, които Ме отричат, ще дадат добър плод 

като свидетелство за тази истина. 

31 Бъдете здрави духом и телом и вземете за пример добрите патриарси, онези, които знаеха 

как да принасят жертва на Отец и с удоволствие изпълняваха задълженията си на земята. Аз говоря 

на вас, хора, и на човечеството. На вас, израилтяните, говоря, защото, въпреки че Ме слушате, не 

вървите изцяло по правия път, а се опитвате да вървите с десния си крак по Моя път, докато с 

другия вървите покрай него. 

32 Казвам на всички вас: Аз съм здравето, Аз съм пътят, истината и животът. 

33 Духът на Илия ви води в Моето присъствие и ви помага да станете достойни за това Аз да 

дойда при вас. Не отхвърляйте Илия в това време, както отхвърлихте Христос във Второто време и 

Мойсей в Първото. 

34 Помислете, че Илия отмахна завесата, с която покривахте много тайни, за да можете да 

видите славата на Отца. 
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35 Бъдете кротки и послушни, за да дадете на духа си възможност да изпълни задачата си. Той 

е притежател на светлината на опита, развитието и знанието. 

36 Духът се ражда в Мен, той има своето детство, своето развитие и своята пълнота; за разлика 

от "плътта", която остарява и умира, той винаги нараства в познанието и в любовта, тоест в 

съвършенството. Знаеш, че си излязъл от Мен, но не знаеш как. Знаете също, че трябва да се 

върнете при Отец, но не знаете по какъв начин. Това са Моите високи съвети, те са тайната, която 

трябва да спазвате. 

37 Положил съм на човека величие, но не такова, към което той се стреми на земята. 

Величието, за което говоря, е саможертва, любов, смирение, милосърдие. Човекът постоянно бяга 

от тези добродетели, като по този начин се отклонява от истинското си величие и достойнство, 

което Отец му е дал като Свое дете. 

38 Вие бягате от смирението, защото смятате, че то означава бедност. Бягате от изпитанията, 

защото страданието ви плаши, без да осъзнавате, че те освобождават душата ви. Бягате и от 

духовното, защото смятате, че е загуба на време да се задълбочавате в това познание, без да 

осъзнавате, че презирате една по-висша светлина от всяка човешка наука. 

39 Ето защо ви казах, че има много хора, които, въпреки че изповядват, че Ме обичат, не Ме 

обичат и въпреки че твърдят, че вярват в Мен, нямат вяра. Те стигнаха дотам да Ми кажат, че са 

готови да Ме следват, но искат да Ме следват без кръст. Но Аз им казах, че всеки, който иска да Ме 

последва, трябва да вземе кръста си и да Ме последва. Всеки, който прегърне кръста си с любов, ще 

стигне до върха на планината, където ще издъхне за последен път на тази земя, за да бъде 

възкресен за вечен живот. 

40 Духовният живот, за който едни копнеят, други се страхуват, отричат го и дори му се 

подиграват, но той неизбежно очаква всички вас. Тя е утробата, която приема всички, ръката, която 

се протяга към вас, родината на Духа - неразгадаема тайна дори за учените. Но Моите тайни могат 

да бъдат проникнати, когато ключът, с който отваряте тази врата, е ключът на любовта. 

41 Разберете, че от самото начало на човешкото съществуване Отец постоянно разкрива на 

детето своите тайни. Радвайте се на мисълта, че ако човек не е достигнал границите на своята наука 

през толкова много векове от вашия живот (на Земята), той също така вечно ще открива нови 

красоти, нови чудеса, нови същества, други светове, щом навлезе в пътищата на одухотворяването. 

Тези нови преживявания ще накарат детето да обича своя Създател с все по-голямо съвършенство, 

с любов, подобна на тази, която Аз имам към вас. Именно заради това толкова силно и голямо 

чувство, което изпитвам към човечеството, станах човек, за да Ме имате близо до себе си. Но след 

тази жертва виждам, че хората от това време са глухи, слепи и неблагодарни към тази любов, че са 

създали за себе си свят, в който не е необходимо да се подчиняват на Моите заповеди, на Моите 

справедливи закони, на Моето учение за любовта. 

42 Бездната привлича хората, забраненото ги изкушава, те използват свободата на волята си по 

свой собствен начин. За едно човечество, толкова пристрастено към страстите, стремежа към 

печалба и земните удоволствия, падението му изглежда неизбежно. На душата ѝ се струва много 

трудно да намери спасение и тя не разбира, че в Божествената справедливост, в любовта на своя 

Отец, може да намери пътя, по който да се пречисти, да се издигне и да намери спасение. 

43 Всички хора вярват в Моето съществуване, защото притежават дух и са запазили дълбокото 

вътрешно познание, че Аз съществувам. Дори този, който Ме отрича, вярва в Мен, защото Моето 

присъствие е в него и във всичко, което го заобикаля. Но човекът се е поддал на материални 

стимули и изкушения. И тъмнината, която той е създал по този начин, не позволява на 

човечеството да съзре великолепието, с което Светият Дух се приближава към него в този момент. 

Но няма да има човешка сила или дух, които да победят Моята сила, Моята светлина или Моята 

любов. но когато децата дойдат с плач пред Отца, едни ще поискат прошка и ще им бъде простено 

заради смирението им, а други ще Ме попитат: "Отче, защо ме наказа?" На тях ще кажа: никога не 

наказвам; вие само пожънахте по пътя си това, което посяхте на него. Ти не успя да опазиш 

здравето на тялото и душата; но онзи, който оспорва или нарушава Моите закони, съди себе си въз 

основа на тях. 
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44 Живейте в хармония със законите на природата и духовните закони и винаги ще бъдете 

здрави духом и телом. 

45 Човечеството днес притежава много наука, но заедно с нея е създало един отчуждаващ свят, 

който го отделя от естественото, от източника на живота, от елементите на природата, които съм 

му поверил за съхранение и освежаване. Как може човек, който живее по този начин, да бъде здрав 

духом и телом? 

46 Земята е като майка, която протяга ръце, за да те прегърне от момента на раждането ти; 

въздухът, който дишаш на нея, прилича на божественото Ми дихание; величествената кралска 

звезда, в своето великолепие като огнен факел, е образ на Всемогъщия, защото е светлина, топлина 

и живот. В тази ваша природа има и вода, която е като истината, защото е кристално ясна, 

прозрачна и чиста; тя утолява мъчителната жажда, пречиства и прочиства; под нейното 

въздействие нивите стават плодородни, а семената покълват. Тези четири елемента, обединени от 

законите на Божествената мъдрост, в своето единство и хармония образуват вашия дом. За да може 

човек да живее на нея, да й се наслаждава съзнателно и да живее в пълно съответствие с нейните 

закони, Аз го дарих с всички качества, сили и сетива, необходими за живота. 

47 Защо тогава, след като си сигурен, че те обичам, Ме наричаш несправедлив, когато страдаш 

по своя вина, и казваш, че Отец те наказва? 

48 Моята любов е неизменна, тя не може да бъде по-голяма, защото е съвършена, нито пък 

някога може да стане по-малка. Дадох ви доказателство за това, когато ви дарих с този живот, 

който е вашият подслон и който винаги се показва щедър и майчински към вас. Липсвала ли ви е 

светлината на слънцето само за един ден? Въздухът някога не е успявал да ви съживи? Изсъхнаха 

ли моретата, престанаха ли да текат реките, чиито води мият цялата земя? А планетата в оборотите 

си - изплъзвала ли се е някога изпод краката ви, за да ви хвърли в празнотата? 

49 Аз не съм сгрешил в това, което съм създал, но човекът е пропуснал очертания път и 

живота; но скоро ще се върне при Мен като блудния син, който пропилял цялото си наследство. 

Със своята наука той е създал нов свят, фалшиво царство. Той е създал закони, издигнал е трон за 

себе си и се е сдобил със скиптър и корона. Но колко мимолетна и измамна е неговата слава: 

достатъчен е само един слаб полъх от Моята справедливост, за да се разклатят основите му и да се 

срине цялото му царство. Но царството на мира, справедливостта и любовта е далеч от сърцето на 

човека, който не е в състояние да го спечели. 

50 Удоволствията и удовлетворението, които носи работата на хората, са само въображаеми. 

Сърцата им са разяждани от болката, безпокойството и разочарованието, които се крият зад 

маската на усмивките. Това се е превърнало в човешкия живот, а що се отнася до живота на духа и 

законите, които го управляват, те са били изопачени, защото се е забравило, че съществуват и сили 

и елементи, които оживяват духа и с които човек трябва да поддържа контакт, за да устои на 

изпитанията и изкушенията и да се справи с всички препятствия и изпитания по пътя си към 

съвършенството. 

51 Светлината, която достига до всеки дух от безкрайността, не идва от Царската звезда; 

силата, която духът получава от отвъдното, не е извор от земята; източникът на любов, истина и 

здраве, който утолява жаждата на духа за познание, не е водата на вашите морета или вашите 

извори; атмосферата, която ви заобикаля, не е просто материална, тя е поток, дъх и вдъхновение, 

които човешкият дух получава директно от Създателя на всички неща, от Онзи, който е създал 

живота и го управлява със Своите съвършени и неизменни закони. 

52 Ако човек вложи малко добра воля, за да се върне към пътя на истината, той веднага ще 

почувства ласката на мира като стимул. Но когато душата се материализира под влиянието на 

материята, тя се поддава на нейните нокти и вместо да бъде господар на този живот, кормчия, 

който управлява кораба ѝ, тя става роб на човешките слабости и склонности и претърпява 

корабокрушение в бурите. 

53 Вече ви казах, че душата е преди тялото, както тялото е преди дрехата. Тази материя, която 

притежавате, е само временна дреха за душата. 

54 Никой не се е родил случайно и колкото и незначителен, неспособен и нещастен да се смята 

човек, той все пак е създаден по милостта на Върховното същество, което го обича също толкова, 
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колкото и съществата, които смята за по-висши, и има съдба, която ще го отведе, както всички, в 

лоното на Бога. 

55 Виждате ли онези хора, които се скитат по улиците като изгнаници, влачейки със себе си 

пороци и мизерия, без да знаят кои са и къде отиват? Знаете ли за хората, които все още живеят в 

горите, нападнати от хищници? Никой не е забравен от Моята бащинска любов, всички имат задача 

за изпълнение, всички притежават зародиша на развитието и са на пътя, по който заслугите, 

усилията и борбата ще доведат духа до Мен етап след етап. 

56 Къде има човек, който - макар и само за един миг - да не е копнеел за Моя мир и да не е 

искал да се освободи от земния живот? Всеки дух тъгува по света, който е обитавал преди, по дома, 

в който се е родил. Този свят очаква всички Мои деца и ги кани да се радват на вечен живот, за 

който някои копнеят, докато други очакват само смъртта да спре да съществува, защото имат 

объркана душа и живеят без надежда и без вяра. Какво може да накара тези същества да се борят за 

своето обновление? Какво би могло да събуди у тях копнежа по вечността? Те очакват само да 

няма повече съществуване, тишина и край. 

57 Но се завърна "Светлината на света", "Пътят и Истината", за да те възкреси за живот чрез 

Своята прошка, да погали умореното ти лице, да утеши сърцето ти и да накара онзи, който се е 

смятал за недостоен да съществува, да чуе гласа Ми, който му казва: Обичам те, ела при Мен! 

58 Но както събуждам у вас копнеж за вечност и съвършенство, така ви казвам и следното: 

Затова не вярвайте, че искам да пренебрегнете материалния живот. Не тълкувайте погрешно Моите 

учения. Всичко, което е създадено и поставено на земята, служи на вашето щастие. 

59 Патриарсите и праведните ви показаха с примера си как да живеете щастливо на земята, 

като се наслаждавате на природните блага и в същото време изпълнявате духовния закон. 

Вземете ги за пример и ще бъдете здрави и силни. Искам сред вас да има силен народ, който да се 

бори и да защитава истината. Ако ви науча да се отделяте от природата, тя ще се обърне срещу вас. 

60 При Бога няма противоречия, въпреки че хората понякога си мислят, че ги откриват в 

Моите учения. За да ви помогна да ги разберете, отворих очите ви за светлината и ви казах: Ако 

желаете здравето на тялото си, върнете се в обятията на вашата Майка, Природата, от която е 

произлязла физическата ви обвивка, в чиято утроба сте се люлеели и с която ще се слеете, когато 

нейната вътрешност ви приеме отново. Също така ви казах: Ако искате да притежавате силна и 

здрава душа и надежда да получите наградата, която ви обещах, живейте по Моя закон, като 

изпълнявате заповедите, които ви казват: "Да възлюбиш своя Бог с цялото си сърце и с цялата си 

душа" и "Да се обичате един друг". 

61 За да изпълните Моя закон, не е достатъчно да говорите за Мен, нито пък е достатъчно да 

сте големи изследователи на Моето дело, за да вярвате, че сте Мои апостоли; защото по-велик ще 

бъде пред Мен онзи прост ум, който не знае как да изрази Моето слово, но за сметка на това знае 

как да проявява любов и милосърдие сред своите братя. 

62 Във Втората епоха три години учение и дванадесет души ми бяха достатъчни, за да 

преобразя човечеството. Днес многогодишната подготовка и големият брой ученици не са 

достатъчни. 

63 Причината е, че сте твърде привързани към материала. Мислиш за Мен само пет минути, а 

през останалото време се занимаваш със светски дела. 

64 Вдъхвам ви нов кураж, за да не спирате по пътя на развитието си. Гледайте, защото скоро 

ще видите края на господарите на света и когато те се оттеглят, няма да има повече роби. Тогава 

човечеството ще се смята за едно семейство. В сърцата на хората ще избухне искра на взаимна 

добронамереност и ще настъпи мир. 

65 Изгубени души, души без мир и без закон, елате тук! Това, което ви очаква, не е тъмнина 

или нищото, това е Моята бащинска любов, това е хармонията на всички светове и същества. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 81  
1 На този ден идваш, за да си спомниш за новия завет, който си сключил с твоя Отец. В това 

време на съд Моят Дух присъства сред вас, за да поиска първите отчети за вашата работа, за 

вашите дела и да ви попита какво сте направили от момента, в който Ми обещахте да изпълните 

Моя Закон: да се обичате един друг. 

2 Сред това множество са и "първите", на които поверих отговорността за "нивите", и 

"работниците", на които дадох кристално чистата вода на братството, за да напоят с нея 

"дърветата". 

3 Нищо ли не ви упреква съвестта? Отваряте ли устата си само за да съветвате, учите и 

напътствате? Или е проговорил като двуостър меч, който ранява и отдясно, и отляво? Вървял ли си 

по духовния път и оставил ли си следи от единство, мир и добра воля, или си му внушил лоши 

примери? 

4 Ако Моето слово понякога е строго, то е защото не искам в лоното на Моя народ да има 

лъжа, порок или измама. Ако този, който ръководи събранието, дава лоши примери, онези, които 

го следват, ще се сблъскат с препятствия. В това време на съд Аз ще ви показвам във всеки един 

момент плодовете на вашата сеитба. Не оспорвайте Моята справедливост, помнете предварително, 

че Аз съм преди всичко неизчерпаем извор на доброта. 

5 Не мога да гледам на вас като на малки деца, на които се гледа с добро око на всички 

несъвършенства; защото вашият дух, когато сключи завет с Моята Божественост в този момент, 

вече беше изминал голяма част от пътя преди това. Този, който е бил ученик на Моя закон в 

Първото време, ученик на Учителното слово на Исус във Второто, трябва да стане като Учителя в 

настоящия етап на развитие. 

6 Поверявам на грижите ви добрия, приятен и сладък плод, който дава живот, за да усетите 

контраста с горчивия вкус и опустошението, което плодът от дървото на злото е причинил на 

хората. 

7 Виждам земята и водите, изцапани с човешка кръв, виждам как хората се пренебрегват един 

друг, сякаш са същества от различни видове, и се убиват без състрадание и съжаление. Това дърво 

на амбициозното търсене на власт и омраза е отгледано от хора и плодовете му са отровили 

народите на земята. Не позволявайте на това семе да влезе сред вас. 

8 Днес гласът на Исус не би могъл да се извиси и да каже: "Отче, прости им, защото не знаят 

какво правят", защото вашият дух носи познанието за Моето учение за любовта. 

9 Илия отвори портата на една нова епоха, той подготви пътищата на Господа. Той ви е 

подготвил да получите първите плодове на Моето откровение и Моите наставления. Вникнете в 

Моите учения и ги засвидетелствайте с делата си. 

10 По това време Шестият печат се разхлабва, светлината му се разпространява над земното 

кълбо, за да могат мъжете и жените, които чуват гласа Ми, да се събудят навреме и да се изправят в 

битка. 

11 Пътят е един, вие вече го знаете. Трябва да го следвате, за да не се отклонявате от него. Това 

е пътят, който съм ти начертал, откакто си излязъл от Мен. В настоящето време ви дадох 

възможност да се събирате на места за срещи, за да слушате Моите учения за любовта и да 

приемате в тях множеството нуждаещи се, които ден след ден ще чукат на вашата врата, която е 

Моя. 

12 Как трябва да се настройвате вътрешно във всеки нов ден, за да приемате нуждаещите се? С 

абсолютно смирение, а не с короната и скиптъра на суетата. 

13 Щом този народ се обедини духовно, ще го обявя на целия свят. 

14 Поверявам ти част от Моето дело, която е по-бяла от снежинката и по-чиста от водата на 

твоите извори. Искам да го запазите по този начин до края на пътя на развитие. 

15 Сякаш в сърцето ви е зазвъняла камбана, така че днес сте си спомнили, че това е ден на 

благодатта, ден, в който Учителят слиза, за да говори на учениците Си. Духът Ми се появява сред 

вас и се отваря като книга, пълна с мъдрост. Духът ти се показва пред Мен като празен лист и 

върху него Аз пиша наставленията Си. 
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16 Светлината на Моя Дух, която се излива върху цялата материя и дух в изпълнение на 

обещанието от първите времена, се спуска в умовете на тези избрани, наречени Гласоносци, за да 

направят Божествените инструкции чуваеми за вас. 

17 Някои приемат Моята прокламация с вяра, а други, докато Ме слушат, усещат, че 

съмнението е завладяло сърцето им. Но Аз не ги упреквам, защото съмнението ще ги накара да се 

задълбочат в изучаването на Моето учение и така накрая ще намерят и вяра. 

18 Човечеството го очаква нов живот. Причината не е в това, че природата е преобразена, а в 

това, че човечеството, одухотворявайки се чрез това учение, ще гледа на всичко с очите на 

любовта, вярата и милосърдието, т.е. човекът ще вижда живота с помощта на духа. Днес, когато 

гледате това, което ви заобикаля, вие чувствате и съдите с ум, фокусиран върху материалното, и с 

егоистично сърце. Този живот трябва да ви изглежда като долина на сълзите, свят на греховете и 

понякога дори като място за наказание. Очите ви не откриват красоти, духът не намира място за 

себе си, нито храна или стимул. Но ако позволите на духа си да се издигне и да съзерцава отвисоко 

онова, което ви заобикаля и обгръща, ще трябва да се поклоните пред своя Отец и да признаете, че 

сте били глухи, слепи и безчувствени към Неговото божествено присъствие, което се разкрива във 

всичко, което съществува духовно или материално. 

19 Тогава горчивината ще отпадне от вас и ще познаете добротата, която струи от всички 

създадени неща, защото всичко е плод на Божественото дърво. 

20 Страданията, които човечеството понася днес, идват от лошото използване на свободната 

му воля и от неподчинението му на Моя закон. Последните му плодове ще бъдат толкова горчиви, 

че той ще ги хвърли далеч от себе си и това ще отвори очите му за светлината и сърцето му за 

покаяние. 

21 Направете тялото покорно и послушно, за да не пречи на духа ви. Покорявайте го, докато не 

го превърнете в най-добрия инструмент и най-добрия сътрудник в духовната си задача. Позволете 

на светлината, която излъчва Шестият печат, да бъде съзерцавана както от духа, така и от плътта, 

защото знаете, че тази светлина се излива върху цялото същество. 

22 Разберете Моите учения и ще бъдете Моите добри ученици, които, когато настъпи часът, ще 

потърсят своите братя и ще представят откровението на Седемте печата. Не спирайте стъпките си, 

мислейки, че не сте достойни за Моята благодат заради делата на плътта си. Вече ти казах да спреш 

бясното движение на това непокорно и слабо създание, което ти е поверено на земята, и да 

придобиеш заслуги в тази борба, за да получиш Моята благодат. 

23 Сега не е моментът да се чувствате тъжни или да се срамувате от миналото си. Само не 

забравяйте, че трябва да пречистите душата си. Сега е моментът да почувствате, че сте най-

щастливите на земята, защото чувате Божествения концерт на Моето Слово. Да, хора, Моят лъч 

светлина се превръща във вдъхновение и човешки думи, за да можете да имате Моето Присъствие 

в тази форма. Престанете да мислите за миналото си, а мислете за бъдещето си. 

24 Подгответе оръжията на любовта си за битка с човешките идеи и теории. Укрепи сърцето си 

във вярата, за да не се чувстваш малък, невеж и слаб пред онези, които наричаш образовани и 

учени, защото те може да знаят нещо за науката и религията, но за Моите нови откровения не знаят 

нищо. 

25 Когато съм ви призовавал да се обновите, това е било, за да може умът и сърцето, веднъж 

чисти, да отразяват Моята Божествена светлина. 

26 Видях колко много от вас търсеха и съдеха Моето слово; но не ви упрекнах, защото знам, че 

утре сред тези, които Ме съдят, ще се появят ревностни ученици. По-късно ще преподавате по свой 

начин и ще бъдете осмивани. Спомнете си за наставленията на Учителя и вместо да се възмущавате 

от съмненията и подигравките на братята си, простете им, като знаете, че сред тях има и такива, 

които ще се покаят за осъждането си и ще повярват. 

27 Никой не се чувства задължен да бъде Моят войник. 

Следвай Ме, щом волята ти е твърда и любовта ти те подтиква да приложиш учението Ми в 

действие. Ще мине време и тогава ще разберете и оцените всичко, което Господ ви е дал в тази 

Трета епоха, и тогава ще почувствате болка, че не сте били разбиращи и послушни, докато съм ви 
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давал Моето Слово. Но ви давам още няколко кратки периода от време, за да поправите грешките 

си и да наваксате изгубеното време. 

28 Докато светът ви привлича чрез тялото ви, Моят глас ви призовава към духовните сфери, в 

които ще влезете чисти от всякакви петна и изпълнени със светлина. Там Моят глас ще прозвучи в 

съвестта ти и ще ти каже дали си изпълнил задачата си на земята и дали вече можеш да се изкачиш 

на още едно стъпало по стълбата към духовното съвършенство. 

29 В деня, който днес посвещаваш на почивка, Аз слизам, за да ти се порадвам. Това е 

моментът, в който осъзнаваш по-добре, че не можеш да живееш само с хляб, а се нуждаеш от 

Моето Слово, което е твоята духовна храна. Много от вас идват да Ме слушат, но не всички вярват 

в Моето присъствие. Някои биха предпочели да Ме видят, вместо да Ме чуят чрез тези 

интелектуални органи, или поне да чуят гласа Ми в Безкрайността, в Духовното пространство. Но 

как искаш да Ме видиш и чуеш духовно, ако си напълно обвързан с физическите сетива? Затова 

трябва да работите върху себе си, за да достигнете високата духовна вибрация, за която ви 

информирам чрез интелектуалния орган на човека. След това време на Моето проявление в тази 

форма вие ще можете да получавате Моето вдъхновение от дух на дух. Това ще бъде идеалната 

духовна връзка. 

30 Удивени сте от напредъка на науката. Осъзнайте, че преди няколко века не бихте могли да 

повярвате какво е постигнал днешният човек благодарение на развитието на духа и упоритостта на 

материалната си природа. 

31 Защо да не се развивате духовно, ако упорствате? Защо твърдите, че ще ви бъдат разкрити 

нови учения, след като все още не сте разбрали предишните? 

32 Вярващите в Моето съществуване и невярващите от всички времена биха предпочели да Ме 

видят днес видим за човешките очи, материализиран в някаква форма. Но защо трябва да Ми 

приписвате форма, когато Аз нямам такава форма като дух? Аз съм видим и докосваем за очите на 

тялото ви, както и за тези на духа ви, но е необходимо да знаете как да виждате. Несправедливо е 

да казвате, че Бог се крие от погледа ви - да казвате, че съм егоист, защото не позволявам да Ме 

чуят или видят онези, които наричам деца на Моята Божественост. Винаги съм готов да ви позволя 

да Ме видите, но тъй като се смятате за слепи за духовното, въпреки че всичко е в обсега ви, вие не 

сте в състояние да го видите и не осъзнавате Моето присъствие, въпреки че се докосвате до Мен. 

33 Във всяка епоха е трябвало да се появи богопосветен човек, който да научи хората да търсят 

своя Господ, да се молят, да Му се покланят, да Го усещат, да гледат, да чуват и да Го тълкуват. В 

тази епоха Илия идва, за да подготви пътя, така че човешкият дух да може да приеме присъствието 

и откровението на Светия Дух. 

34 За да може гласът и стъпките на Илия да бъдат чути и усетени в един свят, който е глух за 

всяко духовно откровение поради своя материализъм, аз подготвих човек, който, достигайки 

зрялост в живота, да има светлината на този велик Дух, който да се опознае чрез него, който да го 

вдъхнови, който да извърши чудесни дела чрез неговото посредничество и който да подготви 

човечеството чрез своята светлина за идването на новото време. Илия трябваше да проправи пътя, 

по който имаше много тръни, много плевели, а също и камъни. Религиозният фанатизъм, 

невежеството, преследването на всяко вдъхновение, което се смята за ново. Но Илия вдъхновява 

закони, подготвя сърца и посява семе, което спомага за разгръщането на божествено откровение и 

за духовното осъществяване на един народ, който в най-скритото кътче на света очаква указания 

момент, за да се заеме с изпълнението на своята задача. 

35 Човекът, който беше избран от Мен да бъде носител на гласа на Илия, се казваше Роке 

Рохас. През 1866 г. той обяви на света, че за човечеството настъпва нова епоха, която ще се 

управлява от същия закон, който Господ разкри в "Трите века", за които винаги съм ви говорил: 

Обичайте се един друг! 

36 Само малцина успяха да усетят присъствието на Божия пратеник. Той отново е гласът, 

който зове в пустинята, и отново подготвя сърцата на хората за идването на Господ. Така Шестият 

печат беше разхлабен, за да се види съдържанието му и да се излее върху човечеството като река от 

правда и светлина. Така се изпълняват много обещания и пророчества. 
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37 Илия, както Исус и Мойсей, просветли очите на вашия дух, за да съзерцавате Отец. Мойсей 

ви научи: "Да обичаш ближния си като себе си". Исус ви е казал: "Обичайте се един друг." Илия ви 

заповяда да проявявате все по-голяма милост към братята си и веднага добави: "и ще видите Моя 

Отец в цялата Му слава". 

38 Това е "Словото", което ви говори в този момент. Аз не станах човек, но можете да откриете 

прилики между предишното Ми проявление и това: точно както 

Ако люлката на Исус е била бедна, а смъртта Му е настъпила на кръста на греха на света, то и 

мястото, където днес се ражда Светлината на Третата епоха, не може да бъде по-бедно и по-

скромно, а кръстът, от който ще ви дам последната Си дума, ще бъде самият човек, чрез когото се 

изявявам. 

39 Чрез този посредник, чрез когото ви говоря, и аз получих подигравки, бичуване, съмнения, 

рани. Такава беше Моята воля, защото Моят кръст сега си ти. 

40 Днес ви казвам: След като очите ви се отвориха за светлината, разберете как вашият свят, 

неговата наука, морал и религиозни общности се приближават към края на своето съществуване. 

От всичко това ще оцелее само душата, която върху руините на своя минал живот ще се издигне в 

нова духовна епоха. 

41 Всички знамения, предсказани като вестители на Моето ново откровение сред вас, вече се 

сбъднаха. Дали светът ще чака нови проявления и затова ще продължи да очаква Моето идване? 

Дали ще постъпи като еврейския народ, който е знаел пророчествата за идването на Месията, 

станал е свидетел на тяхното изпълнение, приел е сред себе си Спасителя, но не Го е разпознал и 

все още Го очаква? Това преживяване е твърде тежко и скръбно, за да може човечеството все още 

да се крепи на своя материализъм. Тъй като предзнаменованията и посещенията се сбъднаха, а Аз 

не съм се явил в синагогата или в някоя църква, не подозира ли светът, че трябва да се явя на 

някое място, тъй като не мога да вървя против словото Си? 

42 Ученици, дръжте се здраво за Моето учение, за да можете утре да свидетелствате за Мен. 

43 Не се страхувай от нещастието, то е временно и в него ще се молиш и ще взимаш пример от 

търпението на Йов. Изобилието ще се върне и тогава няма да имате достатъчно думи, за да Ми 

благодарите. 

44 Ако някога болестта ви потисне, о, благословени болни, не се отчайвайте; вашият дух не е 

болен. Издигнете се към Мен в молитва и вашата вяра и одухотвореност ще ви върнат здравето на 

тялото. Молете се във формата, на която ви научих: духовно. 

45 Разберете, че имате светлината на вашия Учител. Исус продължава да бъде съвършеният 

пример за подражание. Нито преди, нито след Него можете да намерите подобен пример в света. 

46 Исус, Христос, е най-ясният пример за учение, който ви дадох на земята, за да ви покажа 

колко голяма е любовта и мъдростта на Отец. Исус е живото послание, което Създателят е 

изпратил на земята, за да познаете високите качества на Онзи, който ви е създал. Хората виждаха в 

Йехова гневен и непрощаващ Бог, ужасен и отмъстителен съдия, но чрез Исус ви освободих от 

грешката ви. 

47 Вижте в Учителя Божествената Любов, станала човек. Той осъди всичките ви дела чрез 

Своя живот на смирение, жертва и милосърдие, но вместо да ви накаже със смърт, Той ви 

предложи Кръвта Си, за да познаете истинския живот - този на любовта. Това божествено послание 

просветли живота на човечеството, а словото, което Божественият Учител даде на хората, стана 

източник на религиозни общности и секти, чрез които хората Ме търсеха и продължават да Ме 

търсят. Но наистина, казвам ви, те все още не са разбрали съдържанието на това послание. 

Човечеството наистина започва да вярва, че Божията любов към Неговите деца е безгранична, тъй 

като Той е умрял в Исус от любов към човечеството. Тя дори е вътрешно развълнувана от 

страданията на Исус пред Неговите съдии и палачи и постепенно разпознава Отец в Сина, но 

духовното съдържание, обхватът на всичко, което Господ е искал да каже на хората чрез това 

откровение, започнало от девицата и завършило в "облака" на Витания, не е правилно изтълкувано 

до днес. 
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48 Трябваше да се върна на същия "облак", в който "Словото" се издигна при Отца, за да ви 

дам обяснението и да ви покажа истинското съдържание на всичко, което ви беше разкрито с 

раждането, живота, делата и смъртта на Исус. 

49 Духът на истината, обещаният от Христос по онова време, е това Божествено проявление, 

което осветява тъмнината и обяснява тайните, в които човешките умове и сърца не са могли да 

проникнат. 

50 Моят закон е винаги един и същ, той не е по-малко дълбок един път, отколкото друг. Духът 

ви понякога отразява светлината на Господ по-добре, отколкото друг път. Това зависи от степента 

на развитие на вашия дух. 

51 Днес ви казвам: Духовната трапеза ви очаква, седнете на масата и яжте от храната. Също 

така ви дарих с умножаване на хляба в този момент, защото хиляди и хиляди хора в момента 

слушат словото Ми в много провинции. 

52 Завещавам ти наследство, без грехът ти да е причина да те смятам за недостоен. Вратите на 

Моето царство остават отворени в очакване на онези, които ще дойдат след това. Там пред вас е 

Моята милост, която не сте очаквали, че ще стигне дотам да общува с вас. 

53 Сега, когато в света липсва любов, почувствайте чистата любов на вашия Учител, за да се 

подхраните от всички свои рани. 

54 Ако сърцето ти дойде при Мен, пълно със суетни семена, плевели и бодили, Аз ще му 

простя, ще го пречистя и ще го накарам да разцъфне. Очаквам от вас само да се стремите нагоре, 

след което ще ви разкрия всичко, което все още държа в готовност за вашия дух. Но когато станете 

притежатели на това, което ви обещавам, няма да търсите катакомби, за да се скриете от погледите 

на хората, а напротив - ще излезете на дневна светлина и в този блясък ще разкриете тази истина. 

Отворете сърцето си, ума си и слуха си, за да позволите на Моите учения да проникнат в душата 

ви. 

55 Какво време чакате, за да се научите от Мен? Чакате ли да дойде 1950 г., за да се събудите 

от съня си? Не, народе Мой, защото тогава вече няма да чуваш словото Ми. Необходимо е да 

стигнете до абсолютното убеждение, че сте дошли на света, за да служите на своите братя. 

56 Вие се гледате един друг и осъзнавате, че съм създал общност от грешници, от невежи, и се 

страхувате, че няма да можете да устоите в изпитанията. Но Аз знам какво правя; единственото, 

което трябва да направите, е да вярвате, да се доверявате и да бъдете послушни. Ще дойде ден, в 

който ще Ми предложите семето, което поисках от вас. 

57 Хора, подгответе се, позволете на новите множества да дойдат при вас. Сред тях ще дойдат 

онези, които Моята Любов ще избере, за да мога с тяхно посредничество да провъзглася Словото 

Си; защото вие много добре знаете, че не вашият интелект може да ги избере. Само аз знам 

съдбата и дарбите на всеки от тях. 

58 Пречистете умовете си, издигнете ги, за да можете в този момент да се обедините с чистите 

духове, които живеят близо до Мен. Изпратете молитва, вдъхновена от любовта към Бога, дори от 

болката или разкаянието ви за извършените престъпления, както и от благодарността за получените 

блага. Това ще доближи духа ви до Отец. 

59 Всичко, което ви заобикаля, има за цел да ви пречисти, но не всички го приемат по този 

начин. Не позволявай болката, която пиеш от чашата си с горчивина, да бъде безплодна. От 

болката можете да извлечете светлина, която е мъдрост, нежност, сила и чувствителност. 

60 Не се страхувайте, че когато пристигнете в духовния свят, ще ви се наложи да мислите за 

това, което сте съгрешили на земята. Ако се оставите да бъдете измити от болката и покаянието 

изригне от сърцето ви, ако се борите да поправите прегрешенията си, ще влезете в Моето 

присъствие достойни и чисти и никой, дори съвестта ви, няма да посмее да спомене за миналите ви 

несъвършенства. 

61 В съвършения дом има място за всеки дух, който очаква пристигането на своя собственик 

във времето или във вечността. По стълбата на любовта, милосърдието, вярата и заслугите вие ще 

влезете един по един в Моето Царство. 

62 Показвайте добри примери пред децата си, които ще им служат като опора по пътя им да 

продължат изкачването си към Мен. Не ги смятайте за духовно незначителни, защото ги виждате 
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като деца в тяло. Наблюдавайте ги и ще видите, че техните способности са по-развити от вашите. 

Те ще научат Моите учения чрез теб, но после ще те научат да ги разбереш. 

63 Вие, които днес сте млади хора, когато достигнете старост, ще сте преживели много чудеса 

чрез новите поколения спиритисти. 

64 Казвам на бащите на семейства, че както са загрижени за материалното бъдеще на децата 

си, така трябва да са загрижени и за духовното им бъдеще заради мисията, която са донесли на 

света в това отношение. 

65 Помнете, че тези същества, преди да влязат в плът, вече са се молили за вас, защитавали са 

ви и са били до вас в борбата ви за живот. Сега на вас се пада задачата да ги подкрепите в първите 

стъпки, които те постепенно правят на земята с помощта на слабата плът. 

66 Елате при Мен, ученици. Тук е мирът, не привидният, който светът ви дава, а този, който 

произтича от Моя Дух. Изпълни сърцето си с нея, за да Ме чуеш и разбереш, а после да приложиш 

на практика Моите наставления. 

67 На всеки от Моите работници се полага определен брой сърца. Това е земята, която всеки от 

тях трябва да обработва, за да даде плод и накрая да Ми покаже богата реколта. 

68 Никой не би могъл да построи храм като този, който Аз изграждам в твоя дух. Любовта на 

Вселенския Творец изгражда това светилище с безкрайно търпение. Този храм ще бъде 

неразрушим и докато храмовете, създадени от хората, се рушат камък по камък под въздействието 

на времето и бурите, този ще издържи непоклатимо, защото основите му ще бъдат закотвени в твоя 

дух, а кулите му ще се докосват до небесното царство. 

Моят мир да бъде с вас! 
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инструкция 82  
1 Защо някои от Моите деца се чувстват недостойни да Ме наричат Отец? Елате при Мен, 

грешници, оставете бремето на болката зад себе си. Вдигни лицето си и погледни към Мен, Моята 

любов те прави достоен. Ако Аз не ти простя, кой ще ти прости? 

2 Ти жадуваше за мир, защото съвестта ти те укоряваше за грешките ти, докато не стигна до 

проявлението на Моето Слово и плачът ти не те изми. Само Аз знам на кого и към кого говоря по 

този начин и само те знаят към кого са отправени тези думи. 

3 Дълго време не благославяхте Името Ми; мъките и страданията ви караха да вярвате, че се 

намирате в безкраен ад. Причината е, че очите ви са затворени за истината, за светлината, която ви 

показва Моето присъствие навсякъде. Славата на природата, която те заобикаля, не ти беше 

достатъчна, нито чудесният начин, по който ежедневният хляб достигаше до устните ти, за да 

повярваш в Моите благословии. Виждаше само мрак в обкръжението си и усещаше само огъня на 

страданията си. 

Но когато бяхте на път да рухнете, Божественият помощник дойде да ви издигне, да ви помогне да 

носите кръста си. 

4 Очите ви все повече се отварят за живот в светлина и вяра. С цялото си сърце Ми казваш: 

Господи, колко сляп бях, колко разтревожено беше сърцето ми! Днес виждам Твоето присъствие на 

всяка крачка и на всяко място и усещам Твоите благословии. 

5 Истина ви казвам, че най-пламенно ще Ме обичат онези, които много са страдали и често са 

Ме наранявали, а сърцето им постоянно ще излива жертва на Моята Божественост. Това няма да са 

материални дарове, псалми или земни олтари. Те знаят, че най-удовлетворяващата жертва и почит 

към Мен са делата на любов, които вършат за своите братя. 

6 Възлюбени деца, вие, които дойдохте при Мен като Блудния син, не забравяйте любовта, с 

която ви приех, и смирението, с което дойдохте тук - би било тъжно, ако станете суетни към 

братята си, щом почувствате отново мир в живота си, или егоистични към онези, които ще ви 

потърсят, за да поискат от вас част от това, което притежавате днес, защото тогава ще бъдете 

неблагодарни деца в Моите очи. Винаги бдете и се молете, за да не изпаднете в изкушение. 

7 Разберете, възлюбени ученици, че това съществуване, на което се наслаждавате днес, е 

добра възможност да развиете душата си нагоре. За някои това ще бъде последното въплъщение, а 

други ще трябва да се върнат на Земята. - Сега е подходящият момент да ви говоря по този начин; 

нека никой не се обижда или чуди. 

8 По онова време Исус ви разкри много непознати учения и извърши много дела, които 

първоначално предизвикаха объркване, но по-късно бяха признати за истински божествени 

откровения. Обърнете внимание на току-що казаното, за да не правите необмислени преценки в 

този момент, без преди това да сте изучили задълбочено Моите учения. 

9 Ако човечеството беше в състояние да разбере пророчествата на Първата и Втората епоха, 

то нямаше да бъде объркано пред осъзнаването на същите. Същото се случи и във Втората епоха, 

когато Месията се роди сред хората, както се случва и сега, когато дойдох в Духа. 

10 Смисълът на Моето учение е един и същ и в двете времена. Тя ви подготвя да превърнете 

този живот в любящ, макар и преходен дом, където хората гледат и се отнасят един към друг като 

към братя и си показват топлината на истинското братство. - Подгответе душата да влезе след този 

живот в онези светове или домове, които Господ е приготвил за Своите деца. Моето желание е, 

когато стигнете до тях, да не се чувствате отчуждени, а одухотвореността и вътрешното ви 

познание да ви накарат да виждате всичко, с което се сблъсквате, сякаш сте били там преди. В това 

ще има много истина, ако вече сте в контакт с духовното тук чрез молитва. 

11 Отворете духовните си очи, докато видите блясъка на светлината, която излъчва Моята 

Истина, за да не се чувствате забулени в мрак, когато преминете в другия дом. 

12 Сред толкова много жилища, каквито притежава домът на Отца, няма нито един свят на 

тъмнина, във всички тях е Неговата светлина; но ако душите влязат в тях с превръзка на очите 

поради невежеството си, как могат да видят тази слава? 
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13 Ако попитате един сляп човек тук, на този свят, какво вижда, той ще ви отговори: само 

мрак. Не защото светлината на слънцето не е там, а защото той не може да я види. 

14 Осъзнайте, че любовта, с която ви давам Моето учение, е много голяма, дори ако броят на 

тези, които се събират да Ме слушат, е малък. 

15 Сред вас са онези, които ще свидетелстват, че това е Третото време, когато Светият Дух 

говори на всички хора чрез съвестта. 

16 Сред тези множества са и духовете, които в други времена са принадлежали към племената 

на Израил, наричани "Божия народ", защото на тях са били поверени Законът и откровенията, за да 

ги разпространят по света. Някои от тези същества идват на Земята за последен път, за да изпълнят 

мисията си и да завършат духовната си репарация. При своето възнесение те ще образуват 

стъпалата, по които ще могат да се издигнат техните братя, които (засега) все още остават в 

Земната долина. 

17 Светлината и любовта, които притежава Моето Слово, са направили чудото да накарат 

чисти и красиви цветя да поникнат от блатото; погрижете се душата ви да се отдели от вашето 

тяло, изпълнено с чистота и светлина, когато то се превърне в земна пръст. 

18 О, духове, които току-що получавате Моето учение, бъдете смирени и послушни, когато 

веднъж влезете в Моето присъствие, и позволете да бъде изпълнена само Моята воля! Много пъти 

сте се въплъщавали на Земята, защото горещо сте искали това от Отец. Сега ви казвам да не Ме 

питате повече за него. Позволете на Моята воля да бъде изпълнена за вас. 

19 Винаги, когато сте идвали на света, защото съм ви наредил, съм изисквал от вас отчет за 

делата ви след завръщането ви. Какво ще се случи, когато се върнете, след като сте дошли (на 

земята), защото сте го поискали от Господа? Как ще завърши процесът ви и как ще отговорите за 

себе си? 

20 Вие се учудвате, когато слушате Моето учение, и казвате в сърцата си: Колко съвършено е 

учението на Учителя. На това ви казвам, че те са все още малки, защото всички те имат за цел само 

да поправят и оформят несъвършени същества. Когато достигнете духовно съвършенство, тогава 

ще чуете Божието слово в неговата пълнота. 

21 Сега, чрез човешкия орган на ума, вашият дух е преживял времето на Моето ново 

откровение и чрез него усещате Моето божествено присъствие. Моята проява отново е проява на 

Учителя, Аз съм този, който ви дава наставленията, но имам и слуги, които ви обясняват след това 

получените наставления. Те не са човешки същества, защото, истина ви казвам, на земята няма 

човек, който да може да тълкува правилно Моите нови откровения. Това е духовният свят на 

светлината, който ви идва на помощ, за да не станете жертва на заблуда и да не си създадете нови 

тайни от ученията, които са ясни като светлината на деня. 

22 Всичко е подготвено за осъществяването на това духовно дело. Не само духът ти е 

подготвен да влезе в този път, но и плътта ти, земята, по която ходиш, средата около теб - всичко е 

подготвено, за да може Моята светлина да блести в дълбините на твоето същество. 

23 Душата се пречиства в отвъдното от петната, които е получила в предишните си 

прераждания, тялото се измива в болка и сълзи, земята възвръща първоначалната си чистота от 

хората, а околната среда се насища с молби и молитви. По стълбата на съвършенството Господ се 

спусна към Своя народ и стигна до стъпалото, на което се намирате вие, и оттам Той чу гласа Си 

чрез Своите пратеници и гласоподаватели. 

24 Колко много учения, колко много напътствия съм ви дал от момента, в който ви дадох 

първото Си проявление. Чрез тях, според Моята воля, ще разберете, че Аз не разделям хората, а ги 

обединявам. На вас, които изповядвате религиозна общност, казвам: Прочетете Моята Книга на 

Божествената любов и мъдрост, за да се научите да бъдете единни в духа с всички ваши братя, 

независимо от техните вероизповедания, религии или идеологии. 

25 Отначало това ще ви бъде трудно, но щом разберете това учение, ще се отъждествите с 

всички хора, защото ще почувствате как духът вибрира в най-дълбоката същност на всеки ваш 

ближен, който, бидейки дете на Бога, трябва да ви е брат. 

26 Учете се, възлюбени хора, за да станете ученици на Третата епоха, която се отличава с 

одухотвореност. 



U 82 

173 

27 Помислете и ще разберете, че живеете в подходящото време за изучаване на Моето учение. 

Елате, ученици, елате при Мен, защото Аз ще облекча бремето на вашия кръст. Аз ще ви помогна 

да спечелите мястото, което е отредено за всеки от вас в Обетованата земя. 

28 Почувствайте Моята любов в същността си, за да разберете, че съществувам, и да усетите 

божественото желание да ви спася. Светлината Ми се излива върху цялото човечество, защото 

никое същество не може да избегне погледа Ми. 

29 Какво би станало с хората, ако им откажа Моята духовна светлина в сегашните времена на 

изпитания и болка? Мракът ще замъгли разума им, мисленето им ще се обърка и - веднъж лишено 

от надежда - човечеството ще се устреми към смъртта и ще загине в бездната. Но ако хората тайно 

хранят надежда за спасение въпреки хаоса, в който се трудят, то е, защото Моята Божествена 

светлина им вдъхва увереност чрез духа им и ги учи да очакват всичко от безкрайната сила на 

Всемогъщия Бог. 

30 Наистина ви казвам, че Моето Слово ще промени характера на сегашния ви свят и на целия 

ви живот. За съвременните хора светът и неговите удоволствия са смисълът на живота им. Но 

скоро те ще ценят духа повече от тялото, а тялото - повече от дрехите, и вместо да се стремят към 

светска слава, ще търсят безсмъртието на душата. 

31 Отначало ще има фанатизъм в името на духовното, стремежът към него ще стигне до 

крайности, но след това сърцата ще се успокоят и одухотворяването ще разцъфти в пълна истина и 

чистота. 

32 Когато погледнете света, разтърсван от войни, от глад или от насилието на природните 

сили, винаги се намират хора, които казват, че Моята справедливост унищожава човечеството; но 

Аз наистина ви казвам, че не дойдох да ви унищожа, а да ви спася. Онези, които вярват, че животът 

им се корени само в материалното им тяло, и които не вярват в оцеляването на душата, възприемат 

стъпването си в отвъдното като край на своето съществуване и затова смятат, че Аз съм неумолим 

и жесток. 

33 Само ако можехте да разберете, че често е необходимо да умрем за света, за да продължим 

да живеем в духовното, и че понякога само силна болка или жестока смърт са способни да събудят 

и разтърсят отслабената в материализма душа. 

34 Какво знаете за живота и смъртта? Какво знаете за духа? Много малко и затова ви уча, за да 

знаете как да живеете в хармония със славата на живота, който ви заобикаля. 

35 В това време в света има глад, глад на тялото и на душата. Гладът на тялото те измъчва 

повече и това те кара да Ми казваш: "Господи, в миналото Ти си изпращал на Твоя народ манна от 

пустинята, за да не загине. След това Ти им повери земя, богата на благословии, от водата на 

Якововия кладенец пиеха децата му, внуците му и много други поколения, а когато дойде на света, 

за да учиш със словото Си, и заведе множествата в пустинята, Ти се смили над умората и глада им 

и направи чудеса, за да имат хляб и риба за ядене. Защо днес не се трогваш от нашия глад и 

мизерия, когато виждаш, че страдаме толкова много, за да си набавим насъщния хляб?" 

36 Ако ви кажа, че отговорът на всички тези въпроси е в съвестта ви, няма да повярвате. Затова 

трябва да ви кажа, че не съм ви лишил от нищо, което съм ви дал на света за прехрана и издръжка. 

Всичко е там, но ако не достига до всички, то е защото сте поливали тези семена с егоизъм и 

поквара, вместо с дъжда на братството. 

37 Ето защо е необходимо светлината на правдата да слезе върху душите и това е Моето 

вдъхновение, което се излива върху всяко човешко същество в този момент. 

38 Когато хората се уморят от горчивите плодове, които са дали, и обърнат поглед към Мен, 

ще открият, че Духовният живот и материалната природа никога не са отказвали своите плодове на 

децата на Господа. Те присъстват във всяко създание и човекът е този, който е затворил очите си за 

разума и предчувствието си за вечен живот. Тогава онези, които преди са хулили, ще признаят, че в 

пустинята на този живот никога не е липсвала манна, че Якововият кладенец все още дава 

кристално чиста вода и че Господ прави чудеса ден след ден, за да не загине човечеството от глад 

или жажда. 

39 Когато духът на човека отвори очите си за светлината, той ще съзре нов живот в самия 

живот, който досега е смятал, че познава отлично, и който всъщност никога не е оценявал. 
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40 Идвам при вас като Божествения лекар, който се обръща към болните с тяло и душа, за да 

им възвърне изгубеното здраве. Аз възкресявам за нов живот онези, които са умрели за истината и 

за истинския живот. Моята милост е готова да изсуши сълзите на онези, които са плакали много. 

Ще ги помажа с един лечебен балсам - този на любовта. 

41 Добре дошли са бедните, плачещите и онези, които страдат от глад и жажда за правда на 

земята и които понасят всичко с търпение, защото Аз ги търся, за да възнаградя тяхната преданост 

и вяра. 

42 Тази епоха е възможност да се постигне възходяща еволюция на духа. Всичко, дори 

страданието, работи за отвръщането на човечеството от материализма, който го е поробил. 

43 хората ще се изкачат на Светата планина, на чийто връх ще Ме посрещнат; но преди тях Аз 

вече ще съм изминал една нова Голгота в сърцата на хората и ще бъда прикован още веднъж на 

Кръста на Моята мисия. 

44 Върху греховете, омразите и пороците няма да изградя нов свят, а върху здравите основи на 

обновлението, опита и покаянието, ще преобразя всичко във вас. Дори от тъмнината ще изгрее 

светлина и от смъртта ще създам живот. 

45 Въпреки че хората са осквернили и оскверняват земята - утре с добрите си дела те ще 

направят този дом достоен, който ще бъде признат за обетована земя, в която ще дойдат, за да 

изпълнят благородни задачи. Кой тогава може да се съмнява в преобразяването на света? 

46 Казвам ви: Ако това човечество, поради нечестието си, отвръщането си от правдата и 

добротата, се опълчи още повече срещу Мен, Аз ще се появя на пътя му, изпълнен със слава, както 

направих пред Саул, и ще ги накарам да чуят гласа Ми. Тогава ще видите колко много от онези, 

които, без да знаят, са Ме преследвали, ще тръгнат преобразени и просветени да Ме следват по 

пътя на доброто, любовта и справедливостта. На тях ще кажа: Спри, пътнико, и пий от този извор с 

кристално чиста вода. Отдъхнете си от трудното житейско пътуване, което ви наложих. Повери ми 

скърбите си и позволи на погледа Ми да проникне дълбоко в душата ти, защото искам да те 

изпълня с благодат и да те утеша. 

47 Кой от вас би могъл да каже на своя Учител, че не носи скръб, че има мир в сърцето си, че е 

победил в този живот, изпълнен с борба и посещения? Виждам, че плавате в море от изпитания, и 

затова искам да ви насърча. Научете се да четете в книгата на живота, която Аз поставям пред вас 

завинаги, защото утре ще бъдете господари. Всеки от вас трябва да Ме вземе за пример и да 

изпълни закона, за да бъде здрав духом и телом. По пътя си ще срещнете много учения, които няма 

да ви доведат до Мен; Аз ще ви покажа правия път, най-краткия - този на одухотворяването. 

48 През Втората епоха ви дадох Словото Си само за три години и през тях подготвих 

учениците Си. В тази Трета епоха Аз ви говорих много години по-дълго, но Моите ученици не 

напреднаха, нито пък Моите апостоли оставиха света, за да Ме последват. 

49 Който иска да Ме последва, нека обуе обикновени сандали на нозете си и да не взема втора 

пътна чанта, защото по Моя път няма да му липсва. 

50 Развийте духовното си зрение, за да можете в Третата епоха да виждате какво се случва в 

духовните области. Тогава ще можете да провъзгласите на света, че съм дошъл, за да просветя 

всеки дух. Подгответе се вътрешно, за да Ме почувствате и да разберете как да приемате това, 

което ви давам. Ще оставя на човечеството книга и всяка нейна страница ще бъде доказателство за 

любов. Ще съединиш тази книга с по-ранните писания на Мойсей и Моите апостоли, а делата на 

Моите ученици от всички времена също ще бъдат записани в тази книга, която ще съдържа Моята 

мъдрост. 

51 Ако все още не можете да Ми предложите голяма реколта, молете се и Ме помолете за сила. 

Гледайте, за да свети лампата ви с по-голяма яркост и да осветява пътя ви. Виждал съм ви да 

плачете, когато преживявате, че пречките не ви позволяват да работите. Вие Ми казахте: "Учителю, 

изчисти пътя ни от тръни, за да можем да продължим напред". - Направете телесната си обвивка, 

която ви дадох, любящо послушна и не се показвайте слаби или отхвърлящи. Не Ми казвай, че си 

слаб, защото Аз те направих силен. Не казвайте, че изпълнението на мисията ви е жертва. Работете 

с любов и делата ви ще останат записани. Изкачвайте се по планината на съвършенството, докато 

намерите Моето присъствие. Опирайте се на тоягата, която Илия ви предлага, гледайте неговия 
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пример. Той, символизиран от възрастен мъж, облегнат на жезъл, не се успокоява нито за миг, 

винаги е нащрек за изгубените си овце, за да ги спаси и да ги заведе в Моето присъствие. Духът му 

не се разколебава пред непослушанието и отстъпчивостта, ревността и постоянството му не 

отслабват. Така ще бъде и с вас. Тръгнете и не се страхувайте от света или от изкушенията. Бъдете 

силни чрез Духа, който ви дадох. 

52 Много земи вече са подготвени и очакват работниците, но те все още не са се научили да 

изпълняват задачата си. Щом почувствате пълното значение на мисията си, с готовност ще поемете 

по пътя и ще изпълните съдбата си. По това време не поставяйте граници на активната 

благотворителност, но не стигайте до саможертва; може да се уморите и да изоставите кръста. 

53 Когато излекувате болния и премахнете мрачните му мисли, спящият му дух ще се събуди и 

ще се издигне за нов живот. Винаги ще ви защитавам, когато живеете в рамките на Моите закони, 

защото учените ще се обърнат към вас и ще ви потърсят сметка за това, че лекувате болните, без да 

сте получили докторски степени в училищата на света, а хората, които ръководят съдбините на 

вашата нация, също ще ви попитат какъв е вашият закон и вие ще говорите за Моето проявление в 

това време и за Моите откровения. 

54 За да свидетелствате за Моето учение, прославяйте името Ми чрез делата си и дарението ви 

ще дойде при Мен. 

55 Ще дойдат при Мен болните, прокажените, страдащите, тези, които нямат мир в сърцата си, 

както и тези, които са съгрешили или са богохулствали; всички тях ще изцеля с тяло и душа. 

56 Истина ви казвам, че онзи болен, който знае как да пази, разбира и прилага на практика едно 

от Моите думи на живота, ще оздравее, защото ще запази в сърцето си капка от Моя Божествен 

балсам. 

57 Дадох ви доказателства за Моята сила и Моята любов, за да можете да вървите по пътя с 

увереност. Приемете това послание на надежда, за да бъдете силни в това време, когато грехът се 

разпространява като заразна болест. 

58 По земята се е разпространила нефизическа проказа, която разяжда сърцата и унищожава 

вярата и добродетелта. Покрити с духовни парцали, хората живеят заедно, знаят, че никой не може 

да разкрие тази мизерия, защото хората не виждат отвъд това, което е материя. Но часът на 

съвестта наближава, все едно да кажете, че денят на Господа или Неговият съд е на вратата. Тогава 

някои ще се засрамят, а други ще се покаят. 

59 Тези, които чуят този вътрешен глас, изгарящ и неумолим, ще усетят в себе си огъня, който 

поглъща, унищожава и пречиства. Този огън на съда не може да бъде издържан от греха или от 

нещо, което не е чисто. Само душата може да му устои, защото е надарена с божествена сила. Ето 

защо, когато премине през огъня на съвестта си, то ще се появи наново, пречистено от грешките си. 

60 Често в миналото съм ви говорил за този огън, за този съд, за това изкупление, но 

алегориите, с които бяха представени тези учения, вие възприемахте в материален смисъл и 

въображението ви обезценяваше реалността на тези откровения. 

61 Колко много фалшиви тълкувания са дали хората на тези божествени учения. Те ме карат да 

изглеждам като съдия с ужасяваща жестокост. Колко много абсурди е създал човешкият ум и след 

това ги е наложил като най-висша истина. 

62 Днес идвам в духа си, за да ви накарам да разберете и да живеете според Моите божествени 

учения. 

63 Молитвата на птиците е тяхната песен, а молитвата на хората - техните по-силни мисли, 

които се издигат към Мен. Всяко сътворено нещо има дар за своя Създател. Отец също има дар за 

всяко от Своите създания. И все пак в човешката раса има страдание, нещастие и болка. Тя е 

резултат от използването на свободната воля, без да се вслушваме в гласа на съвестта, тя е резултат 

от липсата на хармония между божественото и материалното в живота на хората; но цялата тази 

болка, която сполетява света днес, ще послужи, за да го събуди от дълбокия му сън. Един ден, 

когато човечеството осъзнае истината и съобрази живота си с нея, то ще открие хармонията на 

духовното с материалната природа, която го заобикаля. 

64 Моето ново Слово ще достигне до човечеството като послание на светлината, което ще 

разпръсне мрака на невежеството. 
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65 По това време подготвям новите рибари на душите, които ще спасяват захвърлените от 

бурните вълни. Сред тези рибари ще има и такива, които ще чуят Словото Ми по това време, а 

също и такива, които, без да са Ме чували, са събудили в себе си дарбите на вътрешното 

възприятие и вдъхновение, за да получат Моите откровения. Те ще се появят в различни точки на 

земята и ще знаят как да се обединят и сплотят, за да бъдат силни в битката. 

66 Много начини и средства ще имат Моите нови ученици за разпространяването на това 

благословено семе, но никога не забравяйте смирението и простотата, защото така дойдох при вас 

и по същия начин ще се приближите до сърцата, домовете и народите. Ако дойдете по този начин, 

ще бъдете разпознати като пратеници на духовно послание, а борбата ви ще донесе плодове на 

истинско одухотворяване, обновление и братство. 

67 Във Втората епоха, когато Исус завършва божествената си мисия на кръста, Той обръща 

поглед към безкрая и казва: "Всичко свърши." 

68 Когато ви давам последното Си слово чрез човешкия орган за разбиране в тази Трета епоха, 

ще повторя същите думи, както ще ги произнеса за последен път, когато всички вие ще сте веднъж 

духом в Обетованата земя, където ще Ме видите да слизам от Кръста на изкуплението, за да ви 

кажа отново: "Всичко е изпълнено." 

Моят мир да бъде с вас! 
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 Днес ние също трябва да носим кръста с помощта на Христос  33 

 Всички ще постигнат целта  34-37 

Всички очи ще Ме гледат.  

 Как трябва да се разбира това?   38-39 

 Победа над Звяра в Откровение Йоан  43 

Християнство, което нито познава Христос, нито Го следва. 47 

 Задачите на новите ученици според Божията воля  54-58 

 Бъдещата задача на Мексико като нация  59-63 

Инструкция 73 
 Велика трансформация на човечеството на всички нива  3-7 

 Ние самите трябва да допринесем с нещо за спасението си  8-13 

 Бъдете изпълнители на словото  17-18 

 Най-мощният враг е в нас самите  19-20 

Възвишеността на духа в човека и 

 нейното робство  21-22 

 Никоя религиозна общност не е съвършена пред Бога  26-30 

 Велико самосвидетелстване за Бога  33-37 

 Обяснение на Божествената Троица  39-42 

 Сериозни наставления на Господ за самоанализ  43-46 

Призив за бдителност, защото това е 

 Време на постановяване на решението  51 

Даровете на Духа са съществували преди 

 дойдохме на земята  54-56 

 

Инструкция 74 
Времето на образния език е към своя край 2 - 6  

Поклонението на реликви е идолопоклонство 7 - 9  

Всички хора трябва да получат новото откровение 

на Христос 

 

опознайте 18 - 19    

Днешното фараонско робство 27   

Ученията на Исус са били частично фалшифицирани и погрешно тълкувани 28-31  

Човешката гордост е достигнала своя предел  32 

 Временното отделяне на душата от тялото по време на сън  41 

Духовният живот може да бъде постигнат само от зрял дух. 

са записани 44 - 48 

Небесното царство не е място, а състояние 

 

на проучването 49 - 50 

Ние сме само поклонници на земята по пътя към 

 

Духовен дом 51 - 55  

 

Инструкция 75 

  

Славата на духовния дом 1 - 3а  

Устойчивост в този свят въпреки страданието и 

болката  

По време на храненето трябва да си представяме 

присъствието на Христос...  

 3b 

визуализация 8   

Благотворителност от егоистични подбуди 22 - 24  

Съвършеният пример на Исус ни води към 

 

Обещан град 28 

Големите катаклизми в природата и 

  

промяната в духовния живот 41 - 44   
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Сериозно обръщение към материалистите  

Учени  

 

44-48 

Характеристики и задачи на учениците на  

Трети път  

Възнесението и Второто пришествие на Христос в 

 

50-51 

лъчистият облак от светлина 56 - 57 

 

 

Инструкция 76 

Изкуплението на всички хора 2 

Кръвта на Агнето при излизането от Египет 

 

и кръвта на Исус 6 - 7   

Служението на учениците край леглото на болните и 

умиращите  

 12 

Чуването на думата задължава да се действа   20 

Тесният път и тясната порта 27 + 30   

Силата на мисълта - за добро и зло 32 - 35 

Всяко назначено лице трябва да поеме само една 

задача, 

 

която съответства на неговите дарби  

Не всички духовници, учители или управници 

 36 

са призовани от Бога   37 

Какво представлява "огънят на ада"?          38 - 40  

Какво е "възкресението на плътта"?  41 - 42  

Какво е "Денят на Господа" и "краят  

света"? 43 - 44 

 

Проявите на Третата епоха са  

Третият завет  

 

Инструкция 77 

 

58-59 

Свидетелствайте, без да се страхувате или смущавате 

1 - 6  

 

Неоценимата стойност на духовните дарби 7 - 8  

Мисията на тези, които са белязани от Христос 10 - 17   

Необучен ум, но развит дух 18 

Безсветни, земни същества, скитащи в пространството   20 

 Духовното завръщане на Христос  19+24-28 

Новото Божие слово не бива да се бърка с други доктрини. 

 да се смесват  31 

Дебатът в рамките на работата 

 дава по-задълбочени познания за същото  32 

Призив за активна благотворителност и повече духовност 34-37 

Необходимото пречистване на ритуалните действия 

 и символи  38-44 

Първоначалният смисъл и дух на учението на Исус 

 е загубен с  52-53 

 

Инструкция 78 
 Духовната мисия на Мексико3-7 

Предаването на божествените откровения изисква  

 Съпричастност и търпение...  8-11 

 Животът в материята служи за развитието на душата  12-13 

Материализацията на душата като причина 

 психични състояния на объркване в задгробния живот  16-24 
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 Обяснения за прераждането  26-28 

 Няма вечно проклятие  28-30 

 Гласът на съвестта е Божият глас...  31-33 

 Съвременни форми на идолопоклонство  44 

 Книгата на божествената мъдрост  46-51 

 Появата на духовен Израел  56-67 

 

Инструкция 79 
Духовното обяснение на пророчеството на Исус за 

 храма на Соломон  4 

 Съмняващият се Томас  8 

Настъпващата конфронтация между  

Религиозните общности водят до обединение 

 на същите в делото на Господа  10-11 

Вникване в мотивите и намеренията на Създателя 

 в създаването и развитието на човека  14-21 

"Троицата" като израз на 

 Откровение Фази на Бога  23-26 

 Свободна воля и съвест  31-33 

Творението, а заедно с него и всяка душа се развива 

 и постоянно се усъвършенства  34 

 Безверният учен  36-37 

"Стълбата към небето" - символ на нашата духовна 

 Път за развитие  45-54+58 

 Семето на любовта като семе за вечността59-61 

 

инструкция 80 
 За духовните дарби  4-6 

 Човек трябва сам да открие пътя към спасението  8-14 

 Кръстът на страданието води към светлината  20 

 Само искреното покаяние може да измие петната на срама  21-22 

 За Бог няма атеисти23 

Който нарушава духовните закони, ще бъде 

 преследвани  24-27+43 

Светът, изграден от хората, става 

 също да бъдат унищожени от тях  28 

Цялото човечество ще се запознае с духовното учение  30  

Живот в хармония с природните стихии 44-46+59-60 

 Лъскавата фасада на съвременния свят е крехка  49-50 

 

инструкция 81 
 Плодовете на дървото на злото  6-7 

Животът от гледна точка на духа - и 

 земно притегляне  18-19 

Духовната слепота на човека го прави 

 Не разпознаване на Божието присъствие  29-32 

Елиас, пионерът на Третата епоха, разкри 

 сами чрез Roque Rojas  33-37 

 Пришествието на Христос - някога и днес  38-41 

Исус, живото послание и въплъщение 

 Божествена любов  45-48 

Открита болка, разкаяние и обезщетение 

 ни духовните порти към царството на светлината ....  60-61 
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инструкция 82 
 Истинско поклонение на Бога и най-приятна жертва  5 

 Прераждане  7-8+16-18 

Изпълнението на обещанията беше и е 

 различно от това, което хората очакват  9 

Призив за подготовка за духовните домове 10-12  

Хората трябва да гледат на себе си като на Божии деца, независимо от различните си 

религиозни убеждения. 

да се чувстват солидарни един с друг  24-25  

Преоценка на човешкия живот  30-31 

Спасението на душата надделява над страданието, 

 Болка и смърт  32-34 

 Защо в света има недостиг, нужда и глад?  35-38 

Обръщането на човечеството към Христос ─  

 дори чрез небесно явление  44-46 

 Умствена проказа се разпространява сред хората  57-61 



 

 

Божествените учения в Мексико 1866-1950  
Литература 

 Издателска къща Райхл,  

D-56329 St. Goar, тел.: +49 (0) 6741 1720 
Книга за истинския живот, томове I, II, III, IV, V, VI 
Третият завет (също на испански, английски и френски език) 
Божествените откровения на Мексико (кратко въведение) 
Божествени откровения по въпросите на живота 
Пророчества за третата епоха 

Служба за книги за цял живот  

Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: +49 (0) 7371 929 66 42, E-Mail: 

manfredbaese@gmx.de   
Божествена любов, произход, същност и цел на нашия живот и на цялото битие 
El Amor Divino - Origen, esencia y fin de nuestra vida y de todo ser 
Книга на истинския живот, томове VII, VIII, IX, X, XI Трети завет 

Фондация Unicon  

D-88709 Meersburg Тел: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: info@unicon-stiftung.de  Въведение в 

"Книгата на истинския живот" (безплатно) 

 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 
Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 
Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 
El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 
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